
até o rnomento,
'

O segundo vagão
.(

de 5 estava inteiramente

MIL sacos de sementes de'
-<;

de -somentes, recebido
distribufdo!

A Associação. RUTá� "distribui,
trigo aos, JavFadoFes. do

dia ai:> corrente, ao meio

. , .

,lIl-unlclplo ..
).-: �,

dia
'- <

_. '.

Explicaeão, necessáriª.
Depositário da confiança dos' associados �a Ass��iação Rural de

Canoinhas que -me confiaram a direção da 'énhdade, sinto-me na o

brigação' 'de vir a publico para uma prestação de contas, decorrido
'\

que está o 'primeiro trimestre da minha gestão,
,

'

,

Assunto de palpitante interesse para todos os. lavradores e que

exige imediatos esclarer.imentos, ê o das sementes selecionadas de

trigo." , , ,

.

Aos menos avisados e aos derrotistas, poderá parecer que a

demora da chegada das 'sementes :encolltra explicação no fato, de ser

'um :açlvogado, sem nenhum palmo de chão, o presidente da Associa-

ção' Rural. Que o não [avr-ador desconhecendo 'a epocada semeadura,
pouco -se importaria que as sementes chegassem em agosto ou setembro.

Indispensaveis, .porisso," completos .esclareciriientos sobre a che-'

gada 'das sementes, Indispensavel, no regime' democrático, a prestação
C

.

R I
.'

de'
'

'd'e contas de qualquer mandatario., '

. amara e atõrio-. a omissão Estadual dá. Legião
,

. Em fevéreiro de 195-1, quando da nossa investidura na presiden- B '1' de Assi
A :-

d S" 'UI:'"
;

��a da Rurâl, capácíta&o�rios de .q,Ü,e o "'nosso' antecessor, o sr. Eurico'
"",

'M' 'U�n,\1-'CI·_pa.d 'raSI"elra e ssistência, e, ta.'ó\:"'atanna, -c;

Paul, havia recebido do Serviço d'e, Fomento da Produção Vegetal
.

. apresentado' pela Exma. 'Sra. D. Maria'Kon-
'umr consult� te�grafjca �obre as,�ecessidades do municipio :

�m se- Em caráter extraordinário,; "

mentes selecionadas de trigo. De comum acordo com o refendo se-
d I f der Bornhausen a' E

..
xma. ,Sra.-- D..Darcynhor, mesmo antes da nossa ,posse, foi o telegrama respondido pediu- .. convoca

a. pe o sr" Pre eito Mu- �
- .

,

d C
.

h nicipal, encontra-se reunida, des-do MIL sacas .. .dé sementes 'que everiarn estar em a001l1' as no ma- /
. Sarrnanho Vargas, O,D.· Presidente da Co-

ximo até 15 de abril. '

-.,

.s-: de quinta feira, a Camara Mu- .

" - 1;;1

." Num� viagem posteriormente feita a Florianópolis é mediante nicipal de Canoinhas; qllf> vai m,I·SSa-O. Central, �.m abril de �()5',1
.

D J C r DD "apreciar diversas mensagens a- '10

S��::r�����s [ger���t!�r��: �:t�'se��s ;f��s�o Ve��a,othef: d�, Ser� 'companhando projetos de lei do Senhõr-cpresidente: Drogaria e Farmacía.Cataríneh-
viço .de Fomento, conseguimos fosse elevada para 1.500 sacos de se-

executivo.
Honrada por '�ossa exelencia

.

se 379,00; Çasa'Lehner'3.400,OO;
mentes a cota -de Canoinhas. e a, reafirmação Ao compromisso de que Um dos projetas de suma com a minha nomeação para o

Oficial Registro Civil' Canasví

os tres vagões. procedentes-rio Rio Gr,a'nde do+Sul, aqui chegariam importancia, pelo que represen- cargo de Presidente da, Comis-
. eira 536',00; Idem de, Saco dos

dentro .do praso combinado, isto é, no maxinio até 15 de abril. ta para o nosso progresso, é ,a- são Estadual da Legião' Brasi- Limões 386,00; Livraria Rosa

-A 14 de abril dirigimos longo radiograma ao Dr. Afonso Veiga, quele que institui o Imposto leira de Assistencía, e'm Santa (encadernações) 62G,OO;, Irmãcs
cobrando o seu compromisso, lembrando a Sua Senhoria que estava -sóbre exploração agrícola e in- Catarina, cumpre-me apresen- Amim 814-,00; Auto' Viação Bra-

,
a ex"gotar-se o praso e ainda não haviámos receb�do as sementes,

• dustrial, que deverá recair, ex-
-.
tar-Ihe o. seguinte ....relatório ,sC?-

si! 78,00; Meyer &. Cid. 7JOj);

:;"Entretanto" à ,15, de abril, exatameúte no, dia combinado, era clusivamente. sobre a industria bre a situação. em que a encon- Joalheira Roberto. Müller 3.645;00;
descarregado' na estação Iocal, o 1°. vagão, .conduzindo 500 sacos de da madeira. Segundo o. projeto trei por ocasião de minha posse. Registro Civi! (Protasio Leal) ",

sementes da variedade, <Frontana>, procedente de Bento Gonçalves, de iniciativa do sr, Préfeito, os 891,50; Farmaçia d,!! Fé (receitas
, ,

ande do. Suo l. A '1 de Maio iniciamos a_distribuição exgotan- industriais madeireiros, a'partir CAIXA: aviarias) 6.786'00; Aposto.lo �as-
s 500.�àc�s na .semana seguinte. -, '''', '

do ultimo trimestre de 1951 De acordo com o balanço 8- coai &' Irmão. 641;,00;, Dr. ,'J08-
li . aí começou verdadeira odisseia. Diariamente, radiogramas é. recolherão á Prefeitura Cr$ 2,50 nexo, extraidc em 30 de março quim Madeira � Neves, 4:,000.00;
telegramas endereçados a Florianópolis reclamando 'a chegada -das res- ,por metro. cubico de pinho.ser-.· p. fíndn.-exístfa, naquela data,

r. Farrnaeia da .Fê.tréceitas avia�s)
,'tantes hOÓO' $áCa,S de p:em,entes,· Diariamente' a repetir-se, o h'iste e- rado' da p'rqdução que lhe fQr ,um saldo Em caixa, de Cr$ . .. 6:922;OO� Registro Civil (Rl'Otásio.
'pisodip de ch�garem lavradores vindos de ,distantes I,>ontos ao inte- atribuida oelo Instituto Nacional 51.605;70, o qual st! m�nteve i- 'Leal,) 301,00; Maternidade IJ�.
rior ,e regressand_o"sem' às seme;l).tes, entre desolados e descrentes, La:""., _do Pinha:' C'r$l,OO por pinhei- ríalteravel até o dia '5 do cor- Ca'J:los Correa "1.410,00;, lf-Qspít�l
vraaor�s houv,e gue se al,ialaràin' de�,40 a 50 quilometros dua� ou t�es ro em pé adquirido para indus- renté, data de minha poss�l- de ,Caridade·, 76,486.00; Macbado
vezes, regressandQ �elnpFe çõril a promessa' de que as sementes çhe- tr.iàUzaçã0: Cr$ 5;00 por imbuia. ta a conferencia de caixa, veri� & t;íà'.-,(conserto máquiqàs) 14tÜQ
s.ariam nos pr,oxÍmos dk-lS:,' j �.

.

e êedro nas 'mesmas çonsições: ficcu-'se que o saldo acima era Táb.elionatf:f 'Bri�o, 775.,90,;' Bólsa's

.1:' E os tdegramas eram. diàriamen,te expedidos, relatli'lldo a dificil fambem a imbtlfà serrada e os ficticio, "ois havia apenlls,'Cr$ de estudos no-Colég�io-eoraçãode
situação cl'iada'pela d'é'niora. E respQstas chegavam explicandQ a di- larriinades deixarão p'equeno tri- 10,065,70 ,em especie. O restim-

.. JeRus; !\Iuna T€r.esinha A. Mar

.ficu}dade de conseguir-se vagÕ�s da Viação Ferrea Gaucha para o buto a� muriiClpio de onde fo- te Cr$ 41.540;00 '�ra represen..: tins - curso gioasia15980.00; Alu..:"" �

transporte:das:,seinentes"Q ,proprio governador� Irineu Bornhausen foi ram extraid,as. O ponto alto do 'tado por vÍlles,- provinientes de na Maura T. da 'Stl'yà - idem e�
instado a interfe�ir n'C) assunto tendo-"dir-igidcí, telegramas ao seu co-

'" proje!o estabelece uma taxa mais adi�ntarpento� feit�s a fl,mc�o-, terna to 800,,00: Aluna Creusa H.
lega do Governo gàUcbo' no sentido de conseguir. rapidamente, os elevada ,para a madeira que slür narlOS, algun1! de qmporta?çras da Silva�- curso prim4rip 2.11,0.00,;
vagões requisitados. .,

"

, _

.' do municipW em bruto, para ser avultadas, havend�-os ate de ---Atuna Ida Lídi;l de Ara'uio - cur:

Nos ultimos dias, fomos forçados a recorrer inclusive a ameaças, be?eficiada noutro 10c,a1. Do1'a- Cr$ 15 OOO,�O. Esse� vales f��, '80 primárícl 280;.00; Aluna Ma:
fazendo, sentir ao Serviço de Fomento que devolveriamos ,as :semeu- vante as pranchas e toras de ram coneedldo�, �ob 8 moda,h- das Dôres Quelus_ (aux. anilai)
te.s e n�m déscarregariamos os vagões se chegassem depois ,da epoca imbuia qll_e s-airem daqui, dei-,' dade de emprestlI?osi a longo"" 25Ó.OO; Despesas com :o�'bolsista8
do. plantio, prest'es a ��piràr,se.· ,,,.�, xarão uma Jaxa para' Os cofres prazo, com amorhzaçoes men- acima referentes ao ano.de 1951

Nos priJUeil'os-oias de ju'"nho recebiamos comunicação ofieial de ,mul)icipais.
. sais descontadas em folha. a pagar 7.790;00-; No Gólégio Ce:

qu: os dois'vagões/t;!!.tantes. seria?1 embarcados até �; ?ia ,12, imprê," ,Sem duvida"'é úportt1l10 e de ' Alem do salâo" em caixa, e- tarinense; Aluno Celestino Sjchet
tenv�lmente. Por_ 'Voltil; do. �I� 20 C:,omü }len�Uma nohcIa liouves�e;a grande alcance o projetu do s.r, xiste mais Cr$ 12.809,30 em 'de- 5900.00; Emprêsa Nacional de'

l'espe!to na. estaçao l�ça.l dmglmo-nós a-�sse .1m�01'l1paravel f�rroYl_a.l'l? Préfeito; Quando da votação da'" posiH) <no Bflnco do Br�sil S.A. N�vegação Hoepke 3:l:00.80;·Usina
;que ,e RamIro t:mereQ,cI9flo,· Chefe do :5 . Dlstnto da RVPSC, solICI- matéria na Camara dos veres- nes,tâ, capitál.

. de' Beneficiamento dQ L e i te'

tan.do! o�tivesse 'inform�çõ�� sobre Q par.adé�o dos dois. ,vagões' que dores, o povo vai ter oportuni-
7'

'DIVIDAS . ·53,850.00; Br.' Clovis- M e r I i n
teriam Sido el)1barcadq�. I)Ispondo de hgaçoes tek.fotcllca de. Porh> dade de identifl'car "8'eus ver'da- A t

.

t d
•. 1.50.0.,00.: Certidõf\s, Remis,tro Pu-

U
.

.. "s con as apres�n a as ate'a .,

mã.o c.0m Passo F_un��, errreWfcm-se com a Viaç_ão' Gaucha e C(lll- deiros repre�eniantes e amigos. presente data e relaHvas a des- blico L1�2,50; Dr. Dih-, Mussi
segUllF'Tuformacões dê qu,e a 25 de .. Junho os vagões ainda não ha- AI 13 • :t . 1 d" 300,0.0; Mátérial en.trado .,no Ai-

. _] l'
'., ,..

. em uo proJe o a que a u 1- pesas feitas pela adminIstração '

, �,

VIam' pass'�H:lO' p@p,"aquea�çIdade. sühd.à"", , "e � _, .:, :.. . ...
'
_" ,

'.

�
, '.

a'nterl'Or, múntam'Jem Cr$ ... mo.xarifado, a pa,g;á,r .167.705.50.;
C' fi t' eh' f '8" S

.

d F' t� d·'.... mos,__ outros,,-f�*am, ,encammha- - .. <

omUI1Icamos o {U'> ao 'e e o ervlço' e omen 6 e,K'" Ire-
_

.

'

. 1.973.854,40, 'a�sirn discrimina: Dotações d�s-po.st.fis ,e1spb-postos,
,tament_e, ao Dr:. Secretario ?a �gr'iclIlturà que de tudo foi cientifr- Conclue na 4' pagtna� > das: de ptiericlll�ur'a' que" nãp fora.m
cado. . --1-. -) '- pagàs de!!d{l 'oll-tubro�_e �ôvembro

.

.

li 28 o nosso .amigO' Ramiro-illrnerenciano avisa-nos, pelo tele- ." Moritz & Cia. 15.611,50; Farma- de ,1950 395.912,40;, \Débito ao,

fone da Estrada <;Ie ferro! de que um vagão estava sendo carregado 40s' srs. c8ndl·da'toS) cia Mueller (Ibir�ma) . 2.427,50; 'IAPC ,e LBA proveniente oe im-
em Passo Fundo,e que seria postO-"em Canoinhas com foda a.rapídez, Ivo lVIueHer'(lbirama) 5.347,00; portâncias descontadas e não re·

A ? de julho, graç�, à dilige'�cia e à Áoperosidade de Ramiro· -:., a mO,-.t,or.,·stas
. colhidas 59.,342,60;

, ,

.

'

Emerenclano que bem co:mprendeu a situação dos nossQs lqvl'adores, '
.. .--.! ".fOTAl,

'

'Cr$'· 335.857.30.
era iniciada na estaç�o Jbçal a �descarga Q� segundo vagã"o que. tran�- mjnadora candidatos mota-' S d'" A

O sr. Delegado Especial e li I«!OIlilrmos a esse' total as

por�0:t JOO Fsacas !\endo 010 da variedade «Rio Negro'" e 329 da de Policia- dê' Cahoinhas, faz
ristas estará a esta cjdáde' dotações que havi.am, si.do "Gl'-ça--""-

varIe a é,« !:ontan��.. vagão, v�io de 'Passo. Fundo a CánQinhas . 1)rim�ra, quinzef,la de julhQ. mentatla� pela Comissão -Central
em te}.1'lpo recol'd.,

. .. publico ,do. seguinte radio-
para diversas obras ,alheias dá

Tal, erà o i�Jerl'esse {'lclas 8�mentes 'que a 5 do co; rente•. ,apenas gmm.a:
Saud. '

48 d
�. Capital e do interior, dptaç?)es �s:

" huras :epois de inicil'l9� li dj;3tribuição,- esta�va completamente ex- Referencia vosso nr. 68, asso Cap.2-R,en:e, s.as que a Cr)missão Estàáual re- "

gotado o estoq'ue.' �'"
"

,..".. .""
..

b' -..l··h·' 'd
E d I

"
' informo';'vos' comissão exa- 'Insp. ·Gera.I do Transito' . Ce eu e nao ulstn UlJ] as entl !t-

, 'j< _centenas e QvrªQQres ainda não foram contemplados, ,estando· des a que 'se ôêStinavam, temos
, éom os seus·terrenos laú�dõs, ú'nicdme�Jte à espel,'a�ao terceiro vàgão.

1 então o seguinte resultalio:'
p�ra proceder à semead�f.�: A.',epooa do plantio expira em poucos dias. T' i .

�, , ..

nao s�odo possivel até p .momento precisar-s€ o dia' da chegada das vegetal' qUe invidou os maiores esforço��para conseguir' os vagões l;tá
ota' acima Cr$�,,835.8�7.30

50.0", sa'cas restante. ": -,'
-, tant? te"!po reguizitad:os.. Maternidade '�Dr: '(�arlQs Cnr-

Dia 5., ao comuQ.iearmos � Flol'ianopolis' que havia sido intei-
"

� que '�a·usou tO(�? este tr�nstorno foi, unicamente, a dificulda-:, � rê,a", dótações nãl'i' r�ebidas .��:'
1:(IIIIPtlte di�t�ibtlido o��rígo recº,bido a- 3, er'ldereçamos vehe�ente a-

de nO'o.btensao.de va�oes da VIação. Ferres Gaucha.
�

As sementes 'ferent'es aos' .meses d'eimaio à de

pl'lo �o ,Sm:ylço· de FqiPf;.nh,,,.a()scu digno 'Chefe o. AgronolJlo Afon-, compradas pelo min�tério �a, Agri:Cultura_ ,·há _l�jnga .

data � aguar�âm iemb-ro de :1950 e j���iro�� Jn�r
s.o. Vélga, pedindo prJrf�eli1eif!�.,quanto a urgellcia da chl�gada do ter: transporte nas estaçoes 8ullOa8.' �.

-

.' "
' c;,

<

'.

ço }je 1951 '2-30 OOO.OÔ-; Asilo/de
ceifo vagão de silrrié

' ,,'

'.
_

)'

'
.

,

.

, Re�tâ' ao Minister,io colher ensiBam.entos desaa lamentável situ-' Urfãos "Sã'o.'Vicénte:rle Palila"
, �Ijl'aia ao� céus. o I'est,a�te das semen"'te;"chegue erp t�m'po: . áçãoje. afim,. d� que jamais se-'

"

re,pi.t�,;r�,q;Ui�i.tar. êle' proprio iraÍl8� "dÇl!R<1Qes',!\ã(/ rece�idà�"ler�ieflte�
,

. ó Quand? 'os trans ;tes
.

são '(Ji�cei� e em�erra!D }õ) nosso ôeseo- porte pr��T:-nclal do governo (�aJlCho :para. as �ementes heleci.cynada,!, aos meses�de' Íl)l;Iigká"'r.{etembro de

vo}\rJmel.lto, ;r�Bta.�o_s lll.l'�!�rt! a.; proteçao de peus,
_ 'her

.

Só aS�lin. OR '\llOSS(�S I.av.ra.rlores :n,os- prq�i;in13s anos 'podeilãó rece,. 'l�t5� e jaoeiro',à' :�8,r.�i"�
.

.:é .195l,
Justo con�uJf:�8!',. do qlle' fói eXPQsto, ql,le'nã(j' houv.e imprevi-

semente.s na epÚCA oportuna" i- 54:'O(JO.OO: Hospi:tÍl\I:���: C8rHlàrtt�

dênc�a�, inci.iri� C!p' 'descuido ,de �il'i.'gellt�,a.: da A�sociaçãb Rural. 'que, ,.:' Ca,lloinhas,' 6 de J,ll�h� d� -1951 � ,Pa�jlhã'o '·��s_ef�.g�,f�pbiteux",
tudo. fizeram para. que a8 seme,ntes- chegassem'" à, t"€inpo. Por igual·

,>

A(oü!o Carneiro,.. (Ie� Carvalho' i" d?taç;oes rer�reqte."8� m�!I . de

ningll,em pod�era > re8P�Qsâhilizllf' (j Serviç� :clé: F0mento .da Prodl!ç5�
)

"Pre�idénte da Associação Rural '

'

C0-lltillUa�-t16 próximQ núRrero.
v

�
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Profisslonãl�Q.���U��fini!��n�U��%!���tin�u�n�niU��tiUin�� PROPRIEDADES. VEt4D E�SE
.� ('ONTINENT' HO'TE L '!

Praça Lauro Muller c '; esquina
�

'.

,

., ..' p, L '.

;
.' di� Cc Rua Getulio Varg(l�

as, ,
.

.
x- � Duas datas, contendo ótirna ca-

Jae (Antigo Hotel.Eirasll) m 88 residencial, com todas as ins-
"tte, S b a d' ão de ALVINO FRAHtlSCO, BUCH m talações, ampla I�ja e .de!)�sitos, \

mO, Ire�, 'm Tratar com o proprietàrro, .s�.
t� Rua Vidal Ramo� • exa. Pstl.,126 - Fone 218 'ta Pedro Abr�� Sel:me, em Curiti- /'

ce, "
,

'

. m ha, ou em uaQ?mhas com o sr.

ae;..Qpmpletamente reformado
�=� Banhos+quente e frio

m
Carlos Nunes Pifes. 4x

m Instalações sanita(ias completai m
- ;J'
ce Quartos arejados �
m.� l' ,l<. m
m Cozinha d� 1 a ordem.

'<,. m�",. "
. �

Ba��a�DD�aaD�WRDn��DaaDna
.• F

Faça do.Correio do Nor:fe, o seu jornal
� � .'�, '<,

C! es i! ••••a."•••••••••••••••••••e••!I••••••••••••••••••••••••••••••

I:··�·············��··········································�··················'!.·········!·
..

··�·�:i A
-

II BalKo, In�. e (o_mó de Sta. Catarina;S1AJ
��, tença", ' ..

I"i
Ma1rlz:J�JAlJ .'� � En�erêço'telegrafico: «INco»rii s.en.hores·�iajantes·
t Tsxes de Depositos 55 o 'HOTEL CENTRAL 10-

sr �OHTAS. ,D! "MOUIMEMfO COMIAS A PRAZD: ii calisado à.Rua Caetano cõ�=,�
:: A Disposição

.

2%a. a. Com aviso' de 30 dias 4%a. a. 55 ta, ...,agora, �ob novj- A�MI
ii Limi.tada c

3%a. �.
" " "60 "4Y2%a. a.: 55 NI�rr:HAÇ�O,. oferece ".�m- ,

'i= partiCUlar. (4%a. a. "

'.' "90 "; 5010a. a.:: pIas -com.odídades
e cos.mha: L' lt da Esneéi 1411. J/' " " " 120 " 511. OI

••
, .

i .lml a a specia 12 IDa.a." 12 IDa. a� .

ii � de primeira ordem, "

.

• ', " " ". 1 ano , ·6%a. a. •• "
. �

II .' ,DEE,OSITOS POPULARES 50� i<!'
' 55 Procurem certifícar-s: e

li' .' . . , . ., .... '." o. •. it conhecer a novajorganíza ".
t5 AgencIa nes!.. CIdade àPraça Lauro Muller, esq. R. Major Víeíra 51 -ção ;Hoteleira.

_

:: �. �hra uma conte no
..'1n�o: e pague com chequei H

.

A gererici�
•........11.•.••........ 1111•••••••••••••••••• 11 r••••••••••••••••••••••••••••a·······�·I····:·I····_ .;;d:.(

,

::...............
•••• • ••••••

Bananas, tanto no verão co-
�' ., p�çÁ� E ACESSORIOS, PÀRA ,�UTO.CAMINHÕES

'

mo no inverno . �DR.FORD, ,CHEVROLET, INTERNATIONAL E OUTRAS MARCAS , .:\8 melhores só na' , -�
• ",...-_J,

-

•

A;g,�ncia':(
, João -Selame'

. ." ,s�cçÀo A: '

St�ck." permanente de pe"çãs- e' scessorlos em geral .

[)ist�ibui.dor· dos' af�,:;,.dosfcp�eui ..Dunlopi e «f.ir�stone».
���'rnul�4õ.re�;. «bu�-Iop� .e" Firesténe»•.
Qleos"'e ,Gra'xas das mel�ores marcas,
Motores, '. R�.dic!!dores, .

"

.

;r
,

;' �'i,'� 'i'
- .,) Tud:o en.ifm,' concemente -ao, ramo: .

P,_ilhfS.- .,,�t.a·n,tern.s EletriC�st.··
.

"

4

!tnt.s:'e ���tenc�.s �l ;�int�r� d�, �ut�
. c'de f�=r��and�a�,p Oficina� m�(ani(a _ P:osto de ?Iava�em, lubrUi(a�ão �.

,
',1 .• '

.:

..

,,' S'eC�ãO B: ,
" '

. �
'"

Peças·�·sadas'd� tQ,��S asm�rcéls p<lrd AUTO.CAM1NHOES,_ (-.a's' ·a"." Er,I·lt'.'�··�,:·:;puiveri.ia�ãO - Preços' modicos, .,.,\}erV_içO'cgar.anti.dOe INDUSTRI�. C';mpr� e v.�nda. .c' - ,�. ,

':'
.

!' ,
'.

"

.
,UCàm)'';:kQ'é:5- e A,uto';oveis',usados, refór.mad0s 'pàra pronta ..

. Rua Vidal_ R,_ámas, 6 Fone 145
:c, entr�ga' C:oml;;ra e venda

. .

.

-

.', � " Café "Sra." Teraza"'Secção C:' ,
.

O·FICINA MECANIGA, be,� mont:da, atendendo CI oU Populàrt
.

_.-� qualquer hora, .'
..-",' J....

; . Posto ;de LubriFicação em sua ",'casa . ,���
. A,' mais -bem ,nlontada AgenGia de peças ''oa,.,,20na 19 -p-. não deve fa,ltar
-;,' • Rua _Geiuli� Vargas, ,Esq�ín!l Paula Pereira, 16 /
Caixa Postid, 12 - End. "Teleg. "�ERMAO" Fo�e 179

-
,. .

��""Ao' Pú 61 i C'O
Alvin F. G. Buélke-, antigo sócio de Buelke & Metzger,

.I' , _

,fabricant�s, de sabão,. avisa�aos' seus distintos freguezes
. que o, sabão •• 'l' u p Y'" pode ser pr9curado na firma

, .. � . _Stein� ao ,mesmo preço�cla fábrica. 2x
•

ii
....... o. .._.--�_,_.__
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.• ,., . �'""'*'_. .

0;o;t ��·�.· ..* ·u:::.:=:.:::.::.::::= ItID.c�()O.. t:.oa.:! �I$:.:::�"'i:)i.:.".e.Iit••9.:(l)
�:. • .� 1,; '<

·1:',. - .

:. • j i \ I :

� "'1 FáBrica de Estofamentos I�I
:'

de E F' h
\' pI

:�
...'.:_ '.:,," r nesto Isc �r '" ',' �

...':,,f �(XÂRQUEADA - Klm. 2)
. . ..

i ". Fab�i'9am-se (t repovam-se Colchões, Divãs, Grupos div,e�sos. 'r
: r: ' c.:, As;e�tos e toldas p!lrs aUtoplOveis e caminhões. . i
nl��

'_

Exec,lii�m-se quaisquer serviçOs eoncernenttls aq ramo. 2x �
...... •• .._._ _:__ •• •• (jI1iIt.
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BJaz'·ar Sta. TereS.i r(ha
Rua Pat;la Perefra s/n - Telefone 277 - Caixa Postal <í25
CANOINHAS SANTA CATARINA

/;; A

'\

'E.m presentes ou brinquedos não perca seu tempo.
•
r Procure a nosta éasa, Estbk permanente.

.

'Preços da Fabrica.10-P

Gottard, Mir,and'a, Rainha, Plu
ma, Siberia, AIsska, Glitinho e

�Pompeia
,

sempre na 9 '- P

Casa Érlifa,,'
/" '_

.

Os-mais reCóioDt,es'figurinos,. 0" '<[ôurenç:o, ·Buba."
nacionais e estrangeiros

'

)lif.!!'iI!iiliÍmtwm� r !lW�i!I_4i!i!l!'.\lW'liii§ili1!!t#j:iilf��
As ultimas publicações

mundiais: Vendas avulsas> e

assinaturas na

'Vende-se
Um caminhão «Chevrolet Ti

gre» 39, em perfeito estado, pneus
novos,' com carroceria,

Infórmações nesta· redação:' 3x

Casa
-

Sezefredo
, -:de Siegfried Ols$o

. Vendas I!or atacado e varejo.

Preços sem concurrencia
Revendedor das afamadas 'gementes
da 'fb:ma Dferbergêr Agro. Comeréiál

Ltda. de São Paulo -' 22-P

"". . .' . 'I,Senhores .�ViaJantes. '<', ..

Façam seus almoços, em

Rio Negro, nô� ponto _de pa
rada 'dos onibus ,e sirvam

se do Restaurante Pet<hllw.
""-:--

lindas Bnlsas?

L ivrdrid�Brasil
F� do Cor.r,eio do 'N6r-

...,

te, o SEU jornal.

j
:.

Indicador

Dr. Sylvic Ivleyer
OENTISTAS

Atende diariamente das 7,30' às 1L horas � 1,30 às 6 horas

Praça Couro MUller /

Sta. CatarinaCANOINHAS
o--'c

:- /- DR. RENE�U CUBAS
MEDICQ

-

""" Consultas das 9-12 e" 14-16
Rua Paula Pereira CANÓINHAS

s _-

.

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho
"

. "",,'_ ADVOG.(DO
(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 Naturalisações e =titulos declaratórios.

Causas Criminais.
.._..__.......

Escritório . é resid�Jlcia: ,"

fXu� Vi��' Ramos Canoinh88 S. C.

')

SAULO ' CARVALHO' .

Adv08�do
Eseritorio - e residencía

f

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205'

Canóínhas .� S.

IA -r;·:E N C- A o-
- ,

Adib Seleme Sahr, fabrieante (le Borgol para Quibe, avisa

sua di'Elti�t;l freguesia a�s.ta p�aça,. que as compras podem ser

eni1'eg,ues a domicilio, atendendo com rapidez para outras praças.
1 .

.... .' '.
'

Vendas 1101' atacado_,fi' &. vareta
.

>;
C\.

_ 'l .

.t

Preços' eonyjdativos.
.,,' _- ..,,;.. '.-

Rua Senador FeHp�' SchIriidt .",Caixa Postal78: Telf. 283
;. ,.�, .�. '"".�"' �,.,:7.

.. ���'\' i��'�.-.. J':"� "".�' .....

CANOINHAS "STA. ,CATARINA

20-11

Acabam de chegar, ..ás· mundialmente
afamadas biclcle'fas alemãs

c

"

Á venda à vista e d prestações n,a casa de

Mala Perdidd ,Café?Perdeu-se uma mala c ,nten

do documentos e roupa de J.lso. -

pessoal do g.Henrique Neustae- IISan,tadter, no trajétô Valinhos - MI-í .....
jor Vieira· Rib Claro. 'GratifF

'
, , fi

ca-se generosamente, á quem 16 P
entrega:'�nessa redação. 3x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(riacáo" Estrela do Sul
,

Gales combatentes'
, Propriedade �

PEDRO PAULO PORTES

Canotnhas Santa Catarina

Com 35 anos de oxperiencia em

hr imls di' 0"3 los oferece 'de sua criação,
r t" "

,;.:a!oH, Iraugos, ffangas e ovos para

"",,cubHçãil. Preços- modicos com jas
111('[11'111'1''; gfHantias possíveis feitos de

ill'"rd" eom o pedido. 16·P

Aluga-se \,

Vende�
,

2 amplas' salas,sendo uma com
um automovel OPEL 1,(APITEIN

1
. 6 cylindros, rara 5 passageiros

vitrine, propria para oja, no pon- ,

to mais central da cidade,' junto Radio, 5 pneus faixa branca, es
,

I tofamento novo, Nilon motor
à Prefeitura Municipa j em mag- a; qualquer' ,prova.nifico edificio, recentemente cons-
truido. ç,�' ��:: :,-

'" ".",
Preço ocasião,

��V&;:-;�t;�t�7";;-�""F;:tiliIti�-" Ai>.l: Tratar" com Frederico Sierns

lage';, pesta cidade. '.Fabrica Gornalaca
; Agua-Verde

Malha.s de Lã
� os ultimo!' modelos da mais
-, ' " ---

fina lã, sempre na 9 P

./ ?.Tem bom go§to.
Tome Ca�. '; "\

r 8ta. Ter�zaCasa Erlita 16·P

J VENDE-SE-':
Perdeu-se no trajeto Três

Barras á
;

�:anoinhas Domingo
ultimo, um'b pasta tiracol de 10-

'

ha; contendo apetrechos de ca

ça, duas peças de roupa;' uma
lanterna eletrica, duasprlhas, etc. ,

Gratffif,'a-se a quem fizer en
-

trega nésta_ refllição ou 'hn Bar
Carlito�'

,,.
,�, �' 2x Encanador

r,
".,' _

'

, ' " , .,,' , Procu�a-sc um encanador
,_ competente para ins·1;alações de

�ªJbll�- etP�ge_ral? -�agl:las:;9;ue�:e:i e) frias.. ;
'. -.-, ", _.: .', -:--�"�', InfQrínaçoes na fumlarIa, de"(oJa das:1_Nov,ldades, IEmiliô Ro'hrbaclier :

-: Um locomóvel, forca
. :-..., "

HP. Ver e tratar com

Agenor
' J� Krsiling

" em Agua Verde.
"

"

Em,perih��-se O governo ..•
Conclusão do numero »nteríor ferindo, com a utilização do po- -

..
"Pelos calculos aproxima

'dos a f 'e tar
' S1'l uscão e

teneial terrno-eletríco da-usina _dos, seremos obrigados a dis-
en I na, ,

d T b
-

it
' -

d J
.

para isso
'

cúntamós cora "co- : u arao, � SI �açao ,e 010- pender cerca de trinta milhões
laboracão das classes produtoras

vile estara re�olvld� a.�onten.to: de cruzeiros". ,'I.
que," espero, não faltará, uma o que, tod�v�, �ao impedirá .x,

vez' que o plano a ser executa- qu: o govei no .execute o plano Ao dar por terminada a pa-

do visa beneficiar grande re- t?tal que se traçou, n.o qual es- lestra, o sr. lrineu Bornhausen

gião de Santa' Catarina." ta. n�tural�ente incluída a. arn- disse mais o 'seguinte:
'. plíação da USIna do Braçínho.
O sr. Irineu Bornhausen 1'\- Não se pode, realmente, conce- .z: "Friso que a atual situação

crescentou a esta altura da pa- bel' que empresas de eletricida- é ínsusténtavel, e dai o �empe
lestra. de; concessionárias de serviços nho do meu governo em resta'

- "Não quero mqjs ver este públicos, não estejam em con- belecer, quanto antes,'; o ritmo

quadro de operários sefó traba- dicôesClE'"'SÇ1'vi-r-satisfatoriamen-.. normal das atividades nas zonas-
lho e deIabricas fechadas".

'

te a coletividade".
.

que são castigadas pelo ra-

O reporte r indaga, então:
_ E qual o custo dessas obras? clonamento da energia eletrica".

--, Poderíamos conhecer al-
, perguntamos. (Transcrito do Jornal de Joinvile)

guns detalhes do- plano? .- --'...... -,--------'--

12

O governador do estado sorri
e responde:
- "Claro, Sem' duvida. Não
estamos fazendo segredo: E�' nos
so intuito aproveitar a usina de
Tubarão para as ligações cuja
exequibilidade foi jáestudada pe
los ,tecnicos, A capacidade da
usina terrno-eletríca' de Tubarão
é enorrne'e podera ser facilmen
te ampliada, em eRSO de neces

sidade, Dali .partirá uma 'linha

condut�de energia eletrica a

té Jaraguá. que passará a., ser ....

vir Joinvile. Esperamos, ativar
os trabalhos " usar mesmo a

viões para os levantamentos to
pograficos nec-ssar!o. Posso di

zer, baseando-me, naturalmente,
'nos calculos dns fecnicos ja con

sultados, que dentro de dez ou

doze meses estará a linha .em

condições de funcionamento, ao

atintir a' cidade. de Brusque. E
desta manetra. no próximo ano

o racionamento não se Í'epitará.
'-:- E quanto a usina c.do , Bra_�
C.inho? .:.,_,; indêlggmOS, ficar.áco ....

rno está.
"

,

O sr. Born1lpuseri, respondeu:
- "Não. Cui ,..J,;. remos dela, tam
bem. Termln'" ,ias que s�jam os

trabalhos a ,''1'-:e ' yenhÇ} in�, re-

'('

'I .. Resolva o,"I
� bl'

'

�; pro '�ma Com
o TRATOR',

TR"TOR FORD

equipado com Sulco.dores,
Plantadeira e Adubaci .. ira.

Com êstes três implcmentos, o 11'.

pla�ta e aduba, num�ó operaçã�
e com impressiQnallte rapidez. Q
tratorista controla a..,_ �duhação Bem �

sair .de: 8�U 888ent9_

o TRATOR FORD

EXECU:rA
SERV:'IÇOS LEVES

'E PESADOS

FOl'd ara, em média, 2112 hectares cada 10

borall! A razão dês'se extraordblário tendi

mentÓ-1 Principalmente, duas impodantes ino·
o' .• � � .,

vações Ford: seu Contrôle Hidráulico Extra-
,

Graças ao novo sistema Ford de E�gate Sensível' e o Sistema de Engate em 3'-Pontos.
em g ..Pontos, a .tendência de o imple-
mento levantar, ao encontrar a resistên. Mas Ford reune ainda outros, 20 apellfeiçoa-,
cia do solo, 6 transformada em máior _ mentos, que' o tornar!.l-m o trator mais con

aderência das rodas traseiras, o que-;'u., veniente para todos os trabaÍhos agríCOlas,
menta sua fôrça de traçAII, igualando-. .'"

• '"

01'"
• de tratorés mais pesados. em qualquer terre�o� durante o ano 'fnteiro:

Procure conhecê-lo I
Assistência FGRIl-
em todo o Srasil, Indusiv.
treinamenfo de fraforisfas.

Peças vitais infercambiáveis
com caminhões e carros Ford

Ilguma� ,antagens do ContrOle Hidraulico Ford
Permita transporiar OI

Implementas suspensol
do solo, execular'curva.�fechados e regular a

prolundloada �Impl.-
'

..anlo am Ir«b'aji,o.

'Ford, é o'� trator:;que tem

n implementos DEARBORN;'

para� 08 t�abalhos agrlcolas

Ooverno/'Municipa.1
PORTAR�A DE 30 de jurrho, regado do Posto de Arrecada�

de 1951 '

'

'ção de 'Felipe Schmidt, neste

Benedito Terezio de Carvalho Município:
Junior, Prefeito Municipal de REMOVER:

Canoinhas no uso de suas atri- Rodolfo Jablonski, Fiscàl Pa
buições, resolve: drão «S» do Posto de, Arreca-

.' . , �

NOMEA� dação de, Felipe Schrnidt, 'para
, A, Otavio Pechebella . .par!;l e- ter exercício nesta Prefeitura.

'

xercer .o cargo de Fiscal Exato); Prefeitura' Municipal de Canoí-,
na .Intendencia de PapalJduv� _ nhas,.2 qe,julho'de,195L
neste Municipio.

,.",
-

,

Alfredo (larcinao - Secr�tarid,'

,Prefeitura Muníclpal de- Ca":
� "<", '

noínhas, 30 de junho de 1951 PORTARIA DE 3 de julho de

Atfr edo (),-- (iar cindo lÇ)51. i(
_

' "

,

,PORTARIAS DE 2 des julho
de Ul51

'

Benedito Terezío de Carvalho
Junior, Prefeito Municipal, de
Canoinhas, no uso de suas-atrí-:
buições, resolve.-"Benedito Terezio de Cervalhc '

• Junior, &E'feito Municipal de
Canoinhas, no uso de- suas atrí

, buições, resolve.-
EXONEAR:-

A Joã0 A'lJgust&, Brauchárdt,
do cargo de Fiscal Exator da
Intendencia de Tres-Barras.

NOMEAR:-
A João August�Brauchárdt;

pal'a,�exercer Ó cargo de Enca-

CONCEDER ''tIOENÇA '- Em
prorrogação

A Ludomila Bojsfski, auxiliar
,

da Secretada; por "mais' 3(fdias,
pará tratamento �de saúdê". dono:
forme atestado medico," a''':'ton:
tar do dia 28 de· jU'l1ho de'19§V
Prefeitura 'lYIimid}3aj'::ide' <:Cá�ui�

, , nhas, � de julho de 1951.
AifrnjQ-OarcindiJ ,-' Secrétari�'

Diversos tipos de Suiri'os
:Veterinário J. Quevedo'Maia ,! #-

Huje procurareI, em peque- Será vantajoso fazer cruza
i/o resumo, dar os tipos de dessas raças com as nflcio

suínos, segundo a su.a espe- nais, de pr4erência Canas:
cialização - carne - toucinho. tra ou. 'Pereira: aMido rmtsti
banha - dando as raças que, '{os apr-e.ciaveis para o\" tipo
segpndo observação It estudos carne e toucinho. , ",

'

feitos por.entendidos no as;
'-

TiPo para banlla e tôúcl
sünto, devem\,sêr criadas nes. nho - este tipo deve' ser 'ado-,
,ta z o n a

-

Naturalmente, tado, oara os criadores qUI
no Brasil, onde a s�lprão não visam 'gKandes 4lu€f'Qs, emb'o
está tão-bem t;lperfeiçoad-a co- ra um pouco. dnfJ.prli:do, pois
mo na Americà do 'Norte, a :para· a produçãu aei'.,' banha
(JivisJio qué- citarei não lião f ha 1te,cessir{ade da �'cév{l,{I..
j'etfeita. No entanto,.,dé pos- Os rfpresentantes' deste ll
se dela, estarão apt�s os cri- po estão n�as' ruças americâ
adores que tiverem inte1êss'e nas "Berkshire-, Hámpshire,
em melhorar suas cliações Duroc'}ersey, Potlanda Chi
no sentido de orientá�las pa� na" e nt!-s na�i(J1!lais"Çanlrão
1'0 a, produção do que seja CUltastra, Nllo, Peretra; Ta-
mais neassario, obt!_ndo as- 'tú e J-;arunchofl• ._;.,

'sim. m'aior lucro ti
'-

ganhan- A� pnncFpais raças n.aei::
G () tempo. onazs para banha ,6, tou'cmho

Segundo'a produção os sui-
e �ambem, as que .d_evem sef

nos são divididos, em dois"
crzadas pe�a faczlldade ti:!

grupos ou tipos: a) tipo pa� en,g�rdl!J sao ª Carunfo e,

ro carne e toucinho (Bacon Talu. No entanto, apresentam
Typo - Americâno)' b) t"

' uma, grande desvantagem -

. .

,,' lPO o pequeno peso. ,

pura banha e toucznho (Lard /' t t p
.

- t l
Ty+oo _ Americano).

or an o,. ara sanar a
.f{ . falto, os crtadores devem re-

Tip(l:para -carne e toucinho correr d mestiçagem., ad()ta'l�
este tzoo dpve :"er pre:àido do reprodutores estrangeiros,
para o Qeq�t_"w. criadur,' pa- de prelerencia das raças Ber
ra qllem (':1'11 para �c()mer, oiv kshire e Hampshire.
seja, pora .(J uso caspiro Es- " 'as interessados em adquirir
te,... armnU1S apreselltlon, r{(!- rf'[Jl"dz�tores do Servú,;o� de
senvolvimefito rdpido P não Fomento,-,..t]a"Pródit'çã(l Ani
p,;{'dsam de :�ceva"; sendo mal, devem estar inscrítos no

qu� 'ha economza em ,,,ua éri- Ministéi'io da Agricultura. Pa
ara0. f Jas raças ampricanas ra Inuiores detalhe's aeverão
as l!ulis es1>f.cifllizad{/� par� , dir4gÚ,'-se à A'sso�i�tã(j ,!u;_ai
carn,' -.' tlJuc;zltho. StJ( a's: .Ol:l tiO I-'osto de V1gzlanCl,Çb.,;Ja-
"}:r, k-ht;7" e

.1 Ta}'llw(l1'thf(. nitaria Animal, de,'sfà ciJade.
O)) �

f
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I S.S. em F·plis.
de 1951.-·,"

.

Reneau -Cubas '
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