
Domingo ultimo, o possante es
velo' racionarnénto impôsto aos quadrâe-rrlvi-rubro r�mou a pros=

'

"industriais ê particulares.: pera vila de Rio Negrinho onde
"

Canoinhas, cujofuturo se- vis-
<
mediu forças com 'ô Ipiranga, a

lurnbra promissor, ve <I crise de gremiação de renome em nosso

energia barrar-lhe o progresso. esporte estaduál. O prélio teve
Não nos inte ressa a politica .,: como palco o Estaçlio Jorge Zip

II:tE'l'essámo.. nos pelo�esenvof-' perer. e o seu resultado foi .um

virnento da nossa comuna. empate de 2x2, quando na ver

Havemos de batalhar, cons- dade os�comandadQs de' [uvenfi
taritemente, pelo encontro de u- no, mereciam uma ampla. vitoria:"
rna =olução definitiva para o as- Tiveram uma atuação que aSS0i11-

sunt«. breu a torcida rionegriense; sendo'
Esta a realidade, digam o que sua equipe rl!uiÉ0 prejudicada pe

disserem as cassandras do opo- la arlicitagem parcial do sr. Ber-
.

cal e o ,1rrês Barras. A embaixa-,
sicionlsmo, as pitonizas do PSD. nardino, que procurou reter o a-

�.

da foi comandada pelo Presiden- /

O assunto wíi se. objeto de taque canoinhense a .todo .

custo te alvi-rubro, Qr.'Hart:!ldo .ferrei
discusi'ão na Câmara de Vere- marcando uma penalidade roaxi-'" ra, contando alem dos players, . "

adores q.ue àeverá inicjar seus, ma, quando a,.,pelota estava fora com grande numero de 'torcedo-
tra balho� dia 2 d� agosto. da areÇl. Mesmel assim, ,,o desem- ks. A equipe caFlomhense desfi-

...É prlwavel qu,e o"" sr. Prefei- penha d,O «mais queridô» foi dos' 10u assim co;nstituida: Waldo,;,-Sal-
,to municipal cpnvide os senhores� mai.t' notaveis, _trdtqndo�se de um vador e Ivo; Altamiro, Jp.ventino'�·
vereadore!", industriais, é um f'e- antagon,Í.sta que venceu recente,- e Chiquinho, depois Grubba; Pe-.
prespntante da Emprêsa de Luz mente com õ�mesmo onze, agre- .ry, Lacava, \Volhéy, Lolongue e

para uma reunião cOlljunta na miações' de potencia como o D. Ruy. Peri e Wolney mª-rcaram os

qual serãfl assentadas medidas . Pedro de Cl)l'upá� o Ipiranga lo: tentos.' (DILEME)'
. 'para' solucionar (J assunto.

,,,
.

"

Estamos seguramente infor- "'Imad')s- de que a 9.tuàl adminis
tração vai procurar solucionar
O assunto em carater definitivo
enfrentanjo'-o yigorosamente e,

Agrava-sE, ,dia á dia, o pro- 'se necessário tomando as' me
ble�a ria

. energia
-

el-etrica f'1l') �didas mais drasticas contra a

Ganoinhas. TorDa· sé insuporta.-· C;:Inoinhas For;ça e Luz SIA.
�--�-------------------------------'- ,�"

-

Asso�iação Rural d_e Canoinhàs
"�,�. '��Aracão Mecan'i�à'da '..." �

A Associação Ru�al de Canoinhas toma, pl�blico: qUft)está
apta a arar e gradear. Illecanicamenlp" por' mei·O de .11'r[t;.il'es. e

arados e gra:ks de di�1c,)s, as areas' d,� terras 'de 'seüs as�'()cia-'
dos. mediante o pagamento·'de Cr$ 350.00, po'r' ahjlwir-e' ar:ldo e

,

'gradeado, cO'ITendl'i" POI',cc@üta 'da' A'Ssne:i"açã'C} 'as de;.püza,,'dt\ lira· g"
torlsta- e cornbusti\;el. . . ii' d -"', �.

.

.'
.

�
� 't

O's illtf'l'essados deve�ão dirigir. se â AssQda.ção :{lurál afim
de 'inscreverem seus pedidÓS. \

,_
_i' � ...

Oatrossim,. divulga'.. que à <partir ri,., 15 de llg'osLo"
0S serviços d.� destocame;Flto:· çobrarH.lo ·1I.,s illterp,�;;a.do"
ser estabelecido nos prl'lx·imos dias.

,

�'

f:aIlO'ir!has, ,julho de 1951

Aroldo C. de 'Carvàlho
PrE:lsidente �.

, Chegou o Maquin�rio -'cA luta' pelo .R'eplanti�
1\:'1'Ç8 feil a ultima, cônforme O Presidente da Associação

'n"t-iciámos prevüul1ente, foi de- Rural, 'qu�ndo da sua vecente
sernbarca'do' nést� cidade ·um -viagem a' Florianópolis, assinou
v!'Igão da RVPSÇ\.qUt condu- CO.kltnJ to cum o Sel;viço FI1>res-.
ziu 'doi&. cO'njuntos mecanizados tal do Ministério d'8 Agrirultu-

! "conseguidos pela Associação Ru- ra,.obrigando-se a construir.,ne.�!{ Faz sabere quf', a C;::a�ara MIl-
. POI1'CI"a I\VlI'II"tar do

. #'ral :::le Canoinhas junto ao Mi- "ta cidade e talvez, em divetsos", 'nicipa! dtCI'P-t.ou e eu sanciollo a I'

nistél'io' da Agriçulturá'e Go- �o,�to� do i�t.�rior,., viveiro� p.a- �t:'glri"1I1 '; Lt>\ '. <, "
" 'E D I T A L mepto pas v;;tgas. resul,tantés da

ver�o "Estadual.
...... ,'.'

ra a l'Pproduçao de mudas'\,tle , Ar'ligo 1° - Fi,:a (5 Pndc"?' .E- De ordem do s�nhor :Cef Cci�r c!-,iação das 3a. e 4. CompaI,lhia�
Alem do citado vagão, um essencias florestai<; que serão xecllt.;vo ant.orizado 'a abr:r ('o,,· mandante Ge'J.'al faço publico a Isoladas, coni séde nas,. cidades de

'ca'ffilnhão,",vin,Jo de .Flürianópo- distribuidas em n15undância e curenciu publica para a aqui:;i- quem' interessár possa, que -se Cànoinhas e Tubarão respectiva
lis trouxe o restante' da carga. gratuitamente a' todos. os ihte- çã� de urna Mot.olliveladôra� ou ,acha aberto � voluntariado nesta IiYente,. devenc!h os candidatos' de

�
J r·' � -ressados. Até setembro"do cor- Tralor psI,pirão,\ 'áC'olllpallhado de' Policia Militar, para o preenchi- .acordo co� ifa:�tigQ' �"dó Esta-

ri!

. O maquinário está se.orlo mon- rentE: ano deverá estar ·em pIe- Lu'!! Grip OI! Scrip.'r·. ".". .,/ ,tuto da,. 'Policia Militar, �preenche-
tâdo para em seguida ser sub-'\' f

.

�

t l0 t d
" .

I' ' I:W ·unc.lonamen o o . pos o e
Pal'ágrafú Ú"ico: _..:.. O Edital q er'H vigur lia data de Sl;la publica- rem os�seguintes requisitos;

metido. a experiencias publicas �. < 'b 'ç�' ·.Je mudas da Asso -

d d"
-

S"
<

.. C!lSlfl UI doO CI ""
•
," de. concllrrencía especificará as çao,. rev.oga as as rspOSlçoes em' I ·�.o. e1' brasileiro nato; sªbep-

e iniciar, então, o -trabalho e.m . _- R' I' t" dJ' ta' - /
,�.

Claçao ura qUE' es a .spos principaes cáracterist.icas /I<:IS dit.os cülll.ral'Jo. c? do ler e .es"Crever:
,

prol dos nossus lavfadores. a enfl'e'ntar .no municipio o pro· maqnlíÍas, Pl'efeitLH'a Municipal de Calloi. II -:::;:. Ser reservista de la.; 2.,
Depois de" conhecidas as des- blemu do, reflorestamento. . nbas. '17 d.e' J'nI1lt) lle .1951. ou 3a. I'!ategoria,·.. ., ..

,
"

,
AI tig<,> .2°: .-:- A dnsp!.'za para 1 "" <

""ezqs acarret.acla.s pela 1I1anu.ten. - A P f't M" 1 'ii -

G III'
.

Ter 18 '''''0 - d'1C 1'e e1 ura . u·mclpa, se- I) cumprimento desta L"i, corre- Alfredu arcÍndo
- '1,) anos e 1-

,

ção e funcionamento de c;ada g_undo_ iJlLorm&ções que obtfve- rá por cOl)tá 'do Grédito especÍlll
.

, Secrelár.io ,_
'-o.

dade (send? que os reseryistas de �

máqu.ina, a dl'r"�torl'a da Rural .

f' 'd' t' t 1 c tego '..l E N 'd -

,.. n10S, .\'al .Irmar 1 '?n ICO con ra- fi ser aberto oportunarrl(�I1je. (R . d 'd . "1
'a. a . na uo .' ; everao

vaI' re'u .

d "'b
.,. - Cp_to UZl a por tel sal< o c.om t 'd 21' ''ZoO .\. d' '>] d')mr-se e- . elt erar nO.sen- to. com o Serviço. Florestal e ins-

___",.

L
i

'. er e
.

a o.J anos 'e ü

t"d'
,

. Artigo 3°: - Esta
.

oi eutl'a
." incoITtções) .' ,..,

-

. . ,'.;-.' 1 a, e ,

1 O. d� estábelecer o. preço a tala:-, imediatamente, postos de .

"

iff' . " excetuadesJ!.os especíàhstas'
ser cobrado dos associados pe- reprodução tle -distribuição de ----------------.;/......;-.,.;....-------.......---.;.------ � IV -.- Ser._ solt'�iro"'" 60. ��\riuvo
la utilização de maquihal'ios em mU-:18s nesta cidade e em todas '"

'

R� I d C'; h
's'em filhcis, de prefe�€nç_ia; "

.lksuas g}ebas.
-

as sédes' de Distrito.""""' Ass,b.c.,iâÇão Ul'a e
-' anoin as v -'Ter bom estad8 de S&U-'

-O
.

d
- ';,

'] de, ..robüstez"e" aptid.ã.'o, . fisi,Ga para" •.

t. pre.ço a araçao e grac ea- Enl fim, vai ,ser atacadocom' " .

menta, anteriormente ffxadQ em vigor e entusiasmo" o c;ruciante Plaqo de Revenda Ide Reprodutores. a função, ,verificadas' em inspeçãQ
Cr$, 3.50,00 �or" alqueit:é',,,,vai ,:;er problema dú reflol'est:.lmento. ,j' T "

.. • de saude peio� médicos. da Cor-

reexamina_dQ parà "fel' baixado Ciel1.tifíca�los···Os nossos �ssociados de\ qu� a Dire·tõria de pOl.:ação; .

"

r na me:Uda do possivel, atenden- .SÉDE PRO<PRIA· yProdução Anil)lal, de conformidade com a portaria ministerial 11' . VI' �.- Apresefttar atestado ""_de
dend0 ao qt}e se observou' n.es- Os Diretores dá . Rurare: estão J 660 e pGr intermedio da Divisão' de Fomento da Produção. vacinação:OlJ revacinação;
.:tes,tultimos� trez'i: �nezes.

.

.. empenhados, 1'l2. dias. na eseo"- Animal do Ministério d,a Agricultura, está éxécutando um plano VII - QUitação escolar; , �.

'ª' "''<cI '. '. "" '

•.

t
''': de r.evenda de rep'ro'díltores em 4 prestações anuais, sem jurõs, VIU - Boa conduta _€lvil e

�

. A' taxa
....
a ser .cobnHlà, pelo 'lha rle um eneDo nas proxl- \. �

m'l·ll·ta·r-. ;l;'
r

�

,
.

d d pagas nas séde's dos', reso,ectivos . s�.rviços;destocamento" seLá, fixuda no midadl's desta CI a e pata a e'"· -.., . !l: 0s ·i.n.te�ressados�p�d,erão obter
minimo' pOSSI'vel 'afl'm' ele que dlflcação da séde da i\ssocia,ção Trata-se,�d� p"lano qU,e ;YlUito oenefici,al'á o� pecuaristas dó ''1. '\ J

,� as riecessacias\. informações,. diaria-
todQs QS nos:sos lav.radores ..pos- ':Casã= do Lavrador", I)e...pósito municipio a eles prc.PQfcionando a aquisição de excelentes espe- '. n

. .

d S
-

h d b
men.te n,e!l;tç/\ewl:Iftel; das· 10. ás c

sam se beneficJãi- dos serviços. de Máquinas, DepOSIto e e-, ',cimes dest!Qados a mel or'ia . e �$euS re �nhos,' ,"
. �12 'e ·�aáS 14 áS·.16'" H()r�s; e nas

É, _ inàispensa�el q�e::toclo� rr��ltes, fu�t';lra.�difi�Qão ge urp "Os intéressados deverão dirigir�s; �_,Associ,ação Rural, on- ,s'edes das, 1�: e 2a. 'eras. Isola-
c0IB.pueendam -q!l,e alem�das des- ,i �o�l'lho__e '�1VeH'os �ara ,a., muI: . de poderãq 0bter -'esd'lrecimentos e fo'rrrinlaTos pedi:dos que se- das,' em Joaçada e €ul<Í.tibanos,
}?eza's de manutenção dos tra'-. '.;;,,;.tlphcaçap de mu�a:; para; ,0..re ,rão' encaminhados à Bire:toria da,Produção Animal em 'J<'loria- respectivamente ..
tore.s, $' rural deverá provjdeil- florestaT,ento" .... �/ "n6polis.

. c'

•

' Quartel em 'Florij'l:li9polis, 1 di?
cia·':'o"'\:ast)l.)('l.te CIO m�qui,;atio Nos proximo� quinze dia,s de:. "

Cap.oinhas, jun�o/<de' 1951'. ,�julho de 195.1. . '," ,

p.ar� o Interl�r, 'p:�gar os tra,to- ;verá ser adquiri.do � terreno
. "' O!l�v.ériq ,":Jé)J'é -d� 'C(lrf/alho

Fli?tas e auferIr resultado para·. B , ; .,
'( de Carvalhó Wall'rlor A.' FuFtudo ,.' .

..,'IJ. compra de m&i:o.r "numero de para atacar· se, . segUIda) . Presié.lent�' '� � Secretário .fi!

••
> C(I,rfa

. .

maquinas.
.f' consfruções.,. Cap.< A-júdante e AssisteFlt'e

M,als� urna

R'ea I ização
� h .

'�t Estamos segpl'amente _iflform�
dós de uue o sr., Benedito Tere

. sio de �aJ'Yalho Junior. operoso
P.r�[eito Municipal, está d�senvdl

. vr-nrto estudos e gestç�s para' ad
quirir nas proxuúidades desta cio.

dade, urna area de ,1lfl'l'as' desti
nadas a ,,(�J' loteada para urna

,,"Vila Operária", cujos lotes se

\,rão vendidos a operarjos, corner
ciários, fuuoiouárioss t:' bancários.

�

quesnão
.

sejam prôprietârios na

zoua urbaua �e suburbana, por=«
preços re-lativamente baixos eem

sua ves prestações mensais.

Alem da .vila Operária, nQ
A reclamação do nosso co-

projetado loteamento seriam re- lega sr. Albino Budant respei
.!c

da to a, numeração dos+pr édlos do
'serv<:Iôàs areas para a ... .asa '

(
. "'" "A

'. - R' I" perimetro urbano, é procedente.
.riauça , ssociaçao urai', '"

futuro "Asilo -de- velhos", futuro Os correligionários de S.S,
Gr'lIpl) Escolar e ='JlII;l'aS institui- responsáveis pelos destinos do

ções oU'ediriçjos públicos.
.

munlcipio jio periodo Í'93ú-1949

Na sess}i!, l�g,isl<:lliva,d,a Câma-, bem merecem ti reprimenda do

ra a ser illshd1Jda em Agosto pro-
zeloso jQrn�lista.,

ximo, deverá o "sr. Prefeito apre-
� I(A car�u.ça nã_? se .�justa· à

sentar' projeto .de . lei sQlicitando.� atual administração que ja no seu

.abertura c! e: crêdito" e autorização sétijno mez- pretende iniciar os

para adquirir determiuada glt'bH serviços de levantamento da
n erli.nnte compra, doação 01.1 fle- planta cadastral da cidade" plan
s:'propriaç-lo judicial. Preliminar- ta que uma vez concluida p-r-

n !'III.;·, o tt.'I'I'g'no a ser adquirido mitirá a num\>raçã,) dos prédios '"

d, verá Sf'r declarado dê Ilti'iida'de 7 em: carater definit.ivo.
.; ". f

.

pública.
Na proxitna ecli.çãn voltaremos

.
ao flsslml.o. pl'OClll'HnOO trazer "os
n,,\;,;os leiLt;res a prir das novida-
df-ls. k"

D"sde j� .. prft.rpl.flnl.o, cumpri-.
ITlII:l.a'mos tlS 0p;'rof;os trnhalha
d"I:;'s de (';11Ioir;has p�1a '!J)(lrtll
nidadv quI' .";P Ib" vai Off'J't�(,fT, fle

..
' i'

adquil'il'erri 11111 lo!.e <urhano oU

slIllIlrban(), para fi edificaçã'b da
"CAsa pro!lI'Í;-r".-

Ao ·Gov{'l'lI() rnullicipal, 'nossas
CAlorosas .·fdicl"taçõ"s '_pnlo' :Jf'êrto
da m:p-dic'!H t� ·í,r()�s",s :V( ,tos ;:Ie

�
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CANQINHAS - Caixa Postai 2
.,> r

Fone 128 ",--,- :BRASIL
----------�-=----------------�------

SANTA CATARINA

de .PrédiosNumeração ESPORTESA

"<
�

Serip l;lrna desfaçatE:z, uma

leviandade, numerar-se imedia
tame'ntu os prpdibs com o· risco
de ÜnÚI rtlOdificÇ1,Ção imecliat.a,
a sêr <'lcarretuda pela·plRnta ca-

da:stral.
-

ii
'

x
Primeiro a planta f/.. carhstr;al.

D<?pol,. a ·nun1eração.
�

Tudo a s.eu tempo, iiystre co

lega e... rapidamente. Para rê

cúperàr·sé o tenípo perdido.
. .

o PROBLEMA DA LUZ

.VW'D�A;AOA1{C:
I ' -

_ .. , I
<\',

.

Lei -numero 131
de 17 de julbu; de 1951.

Se

"AUTO iZA A AQUISIQÃO
'DE UMA .lVIOTONIVEL� 00- '"
HA OU TR\TOH DE ESTEI�

RÃO.\x, ,,'" , ..".
, 111<:.,

. Bene,diter Terézio de Carvalho
JlInil·lf. Prpfeitó Nlunieipal de
Can()inhas.

Agradecimento
,�\

!'Silvió J: Wi,ltuchnig e Senhora,
agradecem a todos que os conforta
ram no doloroso transe por que

� � J ";>f'"

passar,llm com' o prematuro, pas-
samento- da sua querida

.,._ ",RO,S I N H A .i

e ainda .f's[prnám aos que a Íicom
panhararn à ultima morada .

,

Canoinhas, julho de 195.1

'Grande);Negociõ
Procura-se um. socio com capi

tal de quinhentos mil cruzeiros,
para montar uma grande indus

I" tria d� Velas, em Canoinhas.
Tratao.corn p sr. Antonio Sant'Ana.

-' -

(o;nvite. �. MJssa
Silvio J. Wiltuchnig e Famí

lia; convidam seus parentes e

amigos, para as-Istirern a missa
de 7° dia, que 'em 'sufragiu ; da'
alma l:le'sua filha ,..

....., Rosinha,
mandam celebrai+dia l° de A

'gosto, ás 6.30 tioras. '!'la Matriz
Cristo Hei.

Antecipadamente agradecem!,; ,

a comparencia.
-

"

Walmor A. Furladó
� Hecretário

Estado de San'tá Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iic

,CORREIO DO NORl E

Profissionat
DENTISTAS

-'

)
�------

Sylvio Mayer
,

' ,r '

Atende diariamente das 7,30 às 11 horas" - 1,30 às 1)' horas
�"

Praça Couro MUll�r '\
"

Sta. Catarina ..

C:����1�� d�, Carváltjb
(Inscrito na Ol'dém' dos Advogados do Brasil, Secção do
�

Estado de, Santa Catarína; sob no. 360)' �,
,

� '%:,
.................

Inventários, cobranças, contratos 'e outras causas
civeis ;

e comerciais, Direito industrial e� legislação do
tral)alho Naturalisações ,e titulos declaratorios.

,

Causas Criminais.

",J,

Esçritório, e residencie :

Vidal Ramos' Canoinhas S. C.

SÁULO �CARVALHO
A:dYOgddo

V' �

�,� Escritorio ,e resídencía
�, e

Ivua Coronel Albuquerque s/n - Fone 205
Canoinhas S. Catarina,

,BASILI O� HUIENHUI(
()fidna mecanlca - Posto de lavagem, lúbrifi(a�ão e

pulveriz.a�ão cPreços ��di(os,,",l- -Se!J-iço garantido
�

,

1
Rua Vidal Ramos, �6

:<)- \�

Faoe 145

t,: -r
,

- ..

A-TENÇAO
� .\

i

Adib Seleme' Sahr, fabricante de Borgol para Quibe, avisa
'sua distinta freguesi� desta praça, que as compras' podem ser

ent�egues � domrcilio, atendendo com rspiJez I?ara ou\ras praças.
< '- Vendas por atacado e & varejo ii.

,

.. �;'

"'"" Preços convidátivos. 20-8
'

,�

Rua Senador Felipe Schmidt � Caixa Postal 78 � Telf. 283

CANOI:NHAS" STA. CATARINA _

I

>;;, ""
.'

Acabam de ch@gar, as mundialmente
"

,àfama,das blclcleJas alem:ãs

"

,-,

A- ve�nd-;: à. vista e' a prestcações' na casa de

Lourenço. :Buba ..

,"

�'c f'" "'",
-';'� , "

'a� e :·\r,"',.""'" I, ' •
'

,
\ f�

"Sarita -T-ereza'"
melhor

._� '\rende-se
Uro tel'l'eoo eDro 41 alqueires

em Rio dos Pardos, todo cercado.
com paiós e barbaquá, terra ,de
planta de priineira e caiva.

Tratar com Miguel Marcos, em

Rio da Areia. t 3x

I

Uma limo:isine tipo 37, em

perfeito_ estado. Ver e tratar na

Cas'a - das 'Casemil'as.' 3x)\ '"'"

. � ,

Malhas em geral?
(l' ,,'

<' Loja' das NO'vidade's

m��Q���������g����g��Qg�
ce

' ·c
-

..� tÓ�:nNEIiiITAL HOTEL
! sd:a direJ�,n::o A:�II�Oe_����CIS�O :UCH I
"ce Rua Vidal".Ramos - Cxa.'Pstl. 126 - Fone 218 �
m COll?pletamente re�ormado - Banhos quente e frio �
m

I Insfalações sanitarías completas a
ce t;, Quartos arejados a

Uma Oficina de Marcenaria, !!
"

� ',� Cozinha ,de P ,ordem. .

."
.

�
e Carpintaria. com todo o ma- il.>1!:I a
terial, .madeiràs e umá casa de a�B��aB���,fS��fJi!i�fj�����k!i�i
morada, num terreno de 3 da- i_ '(
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O motivo da venda é por ter ,

n '

I dqde mudar-se o proprietario pa-
-: ª Banco n '� e cem. de Ste. (etertna SIA

ra Norte Paraná. Tratar com !i �latriz: ITAJAÍ
_Antonio Schupel ii

d
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em Papan uva 2X::
.::
::
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i; Abra uma conta no "lnco" e pague com cheque!
..
..
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Stock permanente de peças e acessorios em geral
Distribuidor dos afamados pneus «Üunlop» e "Fire-stane .. , �

Acumuladores, -Duolop» e Firestone».
0le05 e Graxas das melhores marces,

Motores, Radiadcres, '"

Tudo
_

enifm COfiC(rnente e o ramo

Pilhas e LaÇ)te.�nds Eletricds. _',

_ s,

�

'Tintas e Pertences P í Pintura de A uto
nÓ»

'-lo- :._ , Secção B:
- ...... '

Peças usadas de todas a-s marcas P"Ud AUTO�CAMINHOI
e INDUS'FR!A. Compra e venda.

.

Camir.hõzs; Auto�oveü �,sddos, reformad;:;s para pronta'

entrega ;_ Compra e venda
" '

- -� ...<'"
_, _..,.,.. Secçao C,. .' ,

OFICINA MEÇANICA; bem montada, �tendet:ldo a

% qualquer hor/ ,,-'
.

c; E I'·
,.. ",' :,"' Dosto de Lubri'ficação' li

,

asa ,r .tEr" .,;.� �m�is bem montada Agencía,de peças na zon

Rua Getulio Var'gas, Esquill51 Pàula Pereira, 16,

Caixa Postal, 12 Eud. Telpg'. ;"SE�l\JA'B" 1

AI u g�"�sa '�lt Vende.-se
2 amplas salas, send9,uma com ' Vend�'-se (2) duas prel

",vitrine, propria para loja, no pon- , ças parà telhas tipo francj

!o mais. central g�- ..cidade-._ júnto
(
sas "e 'ili.m& maquina a vap<

a. �refel��r�,,_Mumclpa!! ,em mag- força de (8-) oito cavalo
niflco edulclo, recentemente C,OI)S-

V t' t J' 'P'
__ ,truido.

"', '
, er e ra ar com ose, II

Faça do Correio:, do Nor� 'i V&r e tratar na "Farmácia Al- trowski em Felipe Schmit�

te, o SEU jor:9ªl. !age" I nesta cidaàe.' 85'..

-- PROPRIEDADES :'VEHD"E:SE
Praça Lauro Müller �' "esquina

Hua, I::iet'lliu Varga�
,

,<

Duas datas, contendo ótima ca-

89 residencial. com todas as ins
M talações, ampla loja e 'depósitos .

.
Tratar com o proprietário, sr.

Pedro A brão Seleme, em" Curiti
-, ba, ou em Canoinhas com o sr.

Carlos Nunes Pires. Ix

''lende"",se

Atençâo,
Senhores ,Viajantes
o HOTEL CENTRAL 10-

l calisado à Rua Caetano Cos
ta, agora sob nova' ADf',j]
NISTRAÇÃO, oferece arn-

, >"

pIas comodidades e cosinha..

de prímeíratçrdem,
,

os

Procurem "certíftcar-se e

conhecer a nova organiza
çào Hoteleira.

A gerencia

Bananas, ,..._tanto rio verão co

mo no inverno
.�.

A s melhores só FIa

Casa Sezefredo
•

'de'Siegfried, Olsen
Vendas por atacado e varej o'
Preços. sem concurrencia

Revendedor da" afamadas sementes
da firma Dierbergel' Agro - Comerci�l

Ltda. de �ão Paulo 22-P

•

�cLinjerie Etam�
• , I'

"'�,. c de fama mundial,
" sempre na .... 9 ': P

Café liSta. Tereza",
oU Popular'

em sua (!;dSa

não deveAaltar
,o'.

:');

;_ ,�

Senhores� - Vialantes I
Façam seus almõços, em

Rio Negro, no pori10 de pa-
,

)}

fada dçs onibus e sirvam-

se do Restaurante, Pét,how.

L' a-
'.

#

, �

Go'ttaId, ,Miranda, Rainha, Plu-
'

ma, Siberia, Alaska, Gó.tinho e

Pompeia
se�pre na 9 - P--'

: Casa Erlifa
Os . mais recentes figurinos,
nacionais e estrangfliros

. .-�

As ultimHs publicações
mundiais: Vendas avulsas e

assinaturas na

Livrariã' Brasil

Tfnderêço telegráfico: « I N e o »

Texes de Deposites
coms DE t�nUlt4EHJO 't' CORIAS A ".PRrZO:

A Disposição 2%a. a. "Co'm aviso", de 30 dias 4%a. a.
Limitada

_
'<' 3%à. a. " "," 60 "41I2%a. a .

Parti�uIar, 4%a. a. "''' f·"
,,, 90 " 5%a. a .

Limitada Especia14Y2Jfoa. a. "1"," 1:20 " 5.1I2%a. a.�
" "1 601

,

bEPO�I'rOs P�,ARES a�o 5%
/oa. a.

Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R Major Vieira

4' PECAS E ACESSORIOS PARA AUTO-CAMINHÕES
FÓRD, CHEVROLET: JNTER'NATlONAL E .OUTRAS 'MARCA

'.

J1Agencia:p'�João Seleme '

SécÇãoA:

Fone. 1

(riócão t_strela do Sul
,

, ,

Gajos "'comb'='ltentes
Proprierlade :

PEDRO PAULO PORTES
Canoinhas Santa -Catarina

Com 35 anos de experíencia em
( ,) "

brigas dr galos, oferece de sua criação,
galos, frangos, frang� e ovoi" para
illcu bação. Preços "lodjcos çom AS

melhores ga raDtia� possi veisIeitos de

acordo com o pedido. 16-P

Baz�r Sta. Teres-i n h(
Rua l'aula Pereira s/n -t Telefone 277 - Caixa.Pç,stal ·1:

CANOINHAS. _ SANT.<\! CATARIN

Em presentes, ou brinqúedos ,io perca seu temp
Procure a nossa casa, Estok .permanent,

_ Preços da Fabric,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Banco' '1ndüsfria e ·Comércio de
28-7-1951

.ÚP f�q�=.'fi�r�!M�..mm�""mE�����..p�'�••r� I m...�ám�.""?Mm��,..,� T� ft*.I .

Séde: IT'A·�Aí"·,·--·· 'SANTn·'CA.TARINA
"...2. FUNDADO'EM 1935

(16 anos de existência) .'

/

«INCO);� .

,/ • AG1!:NCIAS E ESCRITÓRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA: "" r . �, ."', <, _, "':
/ ),

Araranguá - Blumenau - Braço do N�rte - Brusque - Caçador - Campos Novos - Canoinhas - Concórdia - Cresciuma - Curitibanos - Chapecó
Florianópolis; Gaspar - Ibirama - Indaial - Ituporanga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - -Joinvile - Laguna - Lajes - Mafra - Orleãesv- Piratuba - Pôrto União

Rio Negrinho - Rio do Sul - Sto. Amaro da Imperatriz - São Francíscõtío Sul - São Joaquim - Taió - Tangará ., -Tijucas - Tubarão - Urussangâ - Videira

Agên.cia CURITlB,�: - Rua ,Monsenhor Celso, 50 Agência �IO DE JANEIRG: • Rua Visconde de lnhauma, 134
Çaixa postal,/584: - E?dereço Telegráfico: «INCO»

.... (39 Departamentos) Caixa Postal, 1239 - Endereço Telegráfico: «�IOn�WO»
Ca"lta! �--_Cr� 15.000.000,00 Fundos de reserva Cr$ 35.000.000,00 Depósitos em 30·6-1951 Cr$ 607.550.35Q,60 t

Bal�nço Geral .eRl3.0 de', ,unho de í951
A I I V o "II

----��----------�------------�--�-----�--------------�--------

PASSIVO

Cr$
15.000.000,00

A - DISPONIVEL
CAIXA

Cr$

49,930,530,70
34.424,456,40

F - NÃO EXIGIVEL
Capital

y,- Fundo de Reserva Legal
Fundo dê Reserva Disponível
Fundo de Previsão
Fundo para depreciação de Mó-
veis e Utensílios

'

Outras Reservas
Juros e Descontos a vencer, que
passam para o semestre seguin
te, e provisão de fundos sobre c/
Prazo fixo e c/Aviso

'

G - EXIGIVEL
DEPOSITOS

Cr$ Cr$

Em moeda corrente
Em depósito no Ba�co do Brasil
Em depositos à ordem da Sup da

Moeda e do Crédito
B - REALIZ.'\.YEL
Titulos-,e valores mobiliários:
Apólices e obrigações Federais:
Em dep. no Banco do Brasil
S/A, à ordem da Sup. daMo-

.

edo e 'do, Crédito, no valor to

,tal nominal de Cr$ 7,570.800,00
Em carteira �

Apolices,E$taduajs
Apólices Municipais
'Ações e .Debentures
Letras do1 Tesouro Nacional
Empréstimos em c/êoÍTente
Emprestirrros Hípotecáríos
.Titulos Descontados

.'

Agências no Pais ,
,

Correspondentes no Pâis
Outros creditos
Imóveis
Outros valores '

C - IMOBILIZADO
23 Édifirio!-1 de uso do Banco
Moveis e Utencilios-
Materi,* fie -expediente
Instalações

.

I - CONTAS DE COMPENSA-
çÃO

Efeitos a cobrar
De conta propria do' interior
De conta de terceiros do int,
Be: conta de terceiros do ext.
VIlI�r'es em .cobrança fio Banco
do Brasil S/A.
Valores Caucíonados
Valores, Depositad8s
Hipotéêas

7.433.877,20 91.788.864,30
!
,.

6.128.641,10
" 207.-200,00
x..J.74.5.34.00
'32.000,00

3.409,635.00 ·9:952.010,10
\ . 1.17!:J,OOO,OO

578102.924,80

á . vista e a curto prazo
,

de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem LImite
em C/C Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso

a prazo
. de Poderes Públicos

,

de Autarquias
a 'prazo fixo
de aviso prévio

_I ' 0U:1:RAS.'.. REP.�NSABILIDA-. '. 'DES
.•.'".

, , .:' •. «: ;:':1'", "Tjtl!los, Redescontados
.

14.o�2715'6,oo I 05FIgaçõps Diversas.
,

! �g�.ncia nó P1Í-i:s' .

, ,
,

Correspondentes 110 Pais
�

Ordens de pagamento e outros
.

créditos
Dividendos a pagar
I - CONTAS DE COMPEN.,.

. .:. SACA0
Efeitos a cobres/ do Pais e do

,
Exterior

.

'.,
.

Títulos-em Caução e em Deposito
Valores'<Hípoter-ários

" '26.883,430,90
29:090.947,90
138.402242.70

.�'-

87 655,506,90 -

56.306.372,30
21.638,284.20
24J42.310,10
I'

1.525.82,7.90
7:oQ8.6.85,'40

122.3:'.2.Ul.10
. 99.4H.633,20

106249,972,00
1.621.213,10

457.786017,60
407865.268,10
22.282.133,00

646;;885,20 996451.489,00
, 2.579.437,30
1.167.549,00 J .011.329.485,40

.

-_

> 40L915.9,81,3(}.
40.212.649,30

8.788,811,4Q
1.03L432�-90

__ """._,

98.9,2.172,20
474071.1�5,80

l'l;�'H;20

'221:.398000,00
37lL 73�300,80 >. • ,

1.776.52l,�Q.., ,1 :!72.!t50.746,80
-----í� 'j2�� .'l

�

Cr$
15,000.000,00
3.000.000,00
8.500.000.00

21.500.000,00

1.607.524.40
392.475,60 õo.ooo.ooe.oo v-

7,66.1.278,20

377.219:095.00

r

'. i'�'

�3o.331.25'j' ;60
607.550;-352,60 ,

f r.

45�.94,8.87�,:9o ,1.059.499.227,50

t r

578.102.924,80
592.571300,go�

, ',.

1.776:521.2'0 'i.172.450.746,�O
�.289.611.252,50

. -Demonstravão da conta Lucros e Pe,r(las
., .

Balanço Oeral' em 3'0- de Junho, do; 1951,·'

Salda dos Juros 'e Descontos não distribuidos no- semes-
Despesas Gerais (incluidos os Honorários e Bonifi

cações aos Funcionários
Impostos _

Juros Abonados > J

Instituto' -de Aposentadoria e Pensões dos Bancarios
qratificações aps Funcionários

.

,,) Çreditadõ ás seguintes corrtas, por. balanço
a .Dividéndo "Nr. 3.0

'-".

'a Funda :de .Reserva Disponivel
a Fundo de "Previsão �.,..,;',;;� -�f

. a Fundo pará Depeeciaeão de Móveis e Utencllios
li Grati'ficação da Diretoria u

a Carteira de Assistencia aos Funcionarias
.

Juros e Descontos a vencer, 'quer passam' para o

semestrê seguinte, e provisão de fundos

s/GfPrazo FH::c e C/Aviso,'
...., ii:'�' ,

10,044,,4,48.60
412.844,00

18310.481.30
426.513,5u

2917.718,20
\_.,...,ij

-

7.873.278,lJO

16.810.456,90.....
. .

".
.;
','

-

�' .��
! 22.207.'296;00
/

.tre ,anterior

Agio de Saques, Ágio de Passes, pescontos e outras rendas

Juros" Comissõ_es e Ti}ulÓs Diversos, 900.000,00
1.000.000.00
4.500.000,00

82 H7,90
585.000,00
50,000,00 7.117.747.90

7.661.27820

46.,891.031,70

Gené�io M. Lins
Biretor"�upê'tintendente

Dr'. Rodolfo' Renaux Bauer
Diretor-Gerente

ç-
-ITAJAI, '12 DE JULHO DE 1951.

'"
;.- ....

,.,
.. .:( '.;� /

-

Chefe

.

Serafím Frankli� Pereira
,. \

' \
da Contabiltdade da Bireção Geral
Dípl, Reg. no CRC, Dr. 0.181 -Antonio" Ramos

Dr. Mário 'Miranda Lins
'''.,.,a�rcilio aeeke 'Diretofes>
Diretores-Adjuntos . "c "

..... �

, • t
'. .

,
' P AiR E C E Ri D O C'O'N�SE B H� F I S C A L

t.. �. ,
�

,

,_.' � , \.' �'.., . ," "
.

',.
.,

,

.

O C9NSEL!:l0 F},SCAL do �A�C'Ç> I�DUST_RJ� E .COMERCIO DE SA�"TA' ÇAJABJNA S:A., desincu,lribindo-se'de sua tãreia Iegal, �'te�âó.>�xa�inado
todos os -livros e documentos, recomenda. a apr&\'Bs\.RO do inventario, B���nço e contas da DIRETORIA, concerneotes ao primeiro semestre do ano -de 191'k,leny .... virtude
d�e b�ver encon�l'ado t.ll�O ua ll'�ais perfeita ordem,. ��nstataqd,o em dep?(�,u) no Banco rio Bras,il,3 elevada quantia de c-s 34 J,24,456,'lO, além de Cr$

-,

:if9.,9�Ó:530,70 de
"Encaixe em. poder ,do Estabelecll.nento. Ohsel'var'nlJs all1da,.que ti verba r!1�Ul..os n EDESCONT,ADOS" no presente�Balanç() não apresenta saldo.

'
. ,,'/-' ..

)
. It�Jal, 13 de Jlllho. de 1951 -

,

(Ass.) FRITZ l'viAx'fMfL1ANO SCHNEIDEB,-ARNO BAUER, DR. �OSE MENESCAL DO MQNT,E� NESTOR E., DE SOUZA SCHIEFLER, AU(\JUSTO L.' VOIG�r.
�--""���"","�.a!loI1.,--:,-...U,.��.. ...-_,.,...--...__����.,..,.,� ...�." _.

.

,-...,... ........_....... _...

Otto Renaux '. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�G·A B ·R"'I .E L

Governo Municipal
I;
cruz irus) no perímetro urbano
da cidade; Cr$. õo.oo {cinquen
ta cruzeiros) /l.o perímetro ur

bano das vilas; 'c-s 30,no (trin
ta cruzeiros) no perirnetro. su
burbano da cidade e Cr$ 20,00
(viu te cruzeiros)' no perímetro
sul.u 1 bano das vilas e n�s po-

llfliII111
�IrlI'
ti
:11.

� I
'

III �

::1
iii:
'Int

�"-

'Ilrr

�
LEI -.No 134

Define .o imposto. predial, fi
xa sua incidência, e prescreve
normas para o seu lançamento
e arrecadação. O Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, faz. S8ber
que ii Câmara Municipal decre
tou e 'eu sanciono a seguinte:

DA INCIDÊNCIA voações.
ARTIGO 1° - O 'imposto \ DO LANÇAMENTO

predial re ái sobre os' prédios Artigo 70 - O lançamentosituados nas zonas .urbanas e do imposto será revisto trienal
suburbanas, das sedes munici- mente, para produzir efeito no
pais e distritais! e povoações. do exercício, seguinte, quando de
municipio,. . verá ser I regularmente cornuni-
Parágrafo 1° x..) As/Povoações cauo aos corrtrf buirrtes, deven

de qUE' trata êste artigo são as do H prímeira r-visã.. ser feita
de Marcilio .Dias e Felipe .. em 1951.
Schrnidt, e outras que posterior- Parágrafo 10 Os prédios no-/mente venham a ser especifi-

vos, ou não, coletivos no decor-cadas por Lei.
rer da revísão., serão lançados

" Parágrafo 2° - O Imposto em aditamento, por duodéci-
predial grava o imovel sôbre mos correspondentes aos me
que recáí. para todos .os efeitos ses ainda a decorrer no mesmo
de direito. nos termos da legis- exercício, -para o qual 'também-Iação civ�. ficarão tirbutados.
-Artigo ,20 - O impos será de Parágrato 20 _. As altera-10%, calculado, ..sobre valor 10-

ções de lançamentos ,detet:micativo anual do prédio, nados por: venda, doação ou

ArJigo 3° _- O valor locati- �àí1ça, se farão á vista da provo a que Sé refere (I artig9·an-- va da transmissão.
terror, �€'I'� o valor convencio-

Artigo 8° -- Os.Iançarnentosnado como preço da locação, serão feitos para cada imovelou o que for arbitrado, na for-'
em nome do-proprietário enfi-ma dêste artigo. _teut1::l,' usufruttiário,,--ou usuário,

�
Pardu'8fo Único - O valor Parágrafo 10 - 'Os imove1s

locativo será arbitrado quando: em condomínió sf'rão lançado.;!:l) - o prédio estiver ocupado em nome dos condonÜnios co
pejo proprietário, desocupadc, nhecidós, sem pre�uizo da res
sedidu grat4itamente no todo ponsabilidade solidária: de todo_;.
ou em parte. os condominios,
b) - Q loca tório ou pI:oprie- Parágrafo 20 - Não sendo co,

tArio lf·ão exe·bir recibe. do a lu- nhecido o prllgrietario, será o
guel e, contrato de &rrendam�n- lançameto féito'" em nome "de

<

to, ou o valor consignado nestes
quem seja o proprietário", e pudocumentos não representar blicado com todos os caracteris

o valor locativo do' prédio ao tico& do irnovel.
terrwo do lançaJ-TIento, Artigo 90 - Os apartamentos

c) - o valor do prédio 'huu- Ou andares de prÉ:dios que cons
ver aumenta(l� em c(;nsequên- títUlrern propriedHdes in1çfepen
cia de benfeitorias feitas na

t dentes, terão lançE.mento,; dis-
vigência da locação',

. tintos,
,

. J) - o alu��él estipulado Parágrafo Único - Os pré-
compreender outros bens e dios interditado!" por falta de
obrigações, sE'gurança ou por contrariarem
Artigo 4° - Para u arbltra- � os preceitos de higiene, ficam

mento referido no parágrafo sujeito a um acré�cimo de 10%
único do artig0 anterior ter-se- (dez'p€u::. cen.to) no resp,!ctivo"
ão em vista a locação e _9utros impostá, sem 'prejuizo de outras
característicos ou condições dó sanções legais.
prédio, que possam' influir no Artigo l0 - O imposto pre
seu' valôr locativo, inclusive o dia I é -àevido aiód1::l que o pt'é-
valôr locativo dos prédios. se- dio estêja. oucupado pelo pro-

I melhantes situados nas irriedia- prietário, desocupadu ou cedido
ÇÕES ou em zonas equivalentes, grátLlitam<>nte,
ássim como a sua área ten'ito- Artigo 110 _ O lançamentorial, utilidade e valôl' venal. dú imposto comprpenderá todos
Parágrafo único :_ No'---Caso os prédios de que trata o arti

do presente artigo o valor 10- go 10, devendo as inseções ser
cativo não poderá ser inferior anotadas.
à 4% do valôr vena� do imovel: "-Das I�enções

�. Artigo. 5° - Compu ta r-se-a '\,
-

.

I l' t'
�

d'f Arti'ge 12°.:_ Ficam isentos".no vá OI' oca lVQ fa I 'el'ença
, '.: para mais que resulte de sub_- do imposto predial:

. ....

'locação havida. (a) - Os casos previstos no

Pará-grafo Único, --:.." Em
-

se artigo 31 ',a Constituição Fe-

"tratando' de casas d� ,cômodos deral;
ou apartamento mobiliado far- b) - As s'OCiedades recreati
se-a a dedução relativa aos mó- vas, beneficientes. esportivas e

veis,' até o maximo de 20% do culturais,
. s]uguél global. c) - As edificações locali-

Artigo 6° .:._ O :'imposto mí� zadas'nos perímetros suburballos
nimo será de Cr$ 1()o,oo (cem da. cidade' e das 'vilas"

..
e nas

-"

Prefeitur� fv1unicipal
de Canóinhas

Edital
ConcorrênCia Pública

.pa ra a é.�ecução dos ser

viços' de planta cadastral
e projeto de desenvclvl-'
mento urbanfstico da'

/: .

cidade de Canoinhas

-

-

S' E,I:•.E M-E-
Missa de P. aniversário de falecimento

Maria D, Seleme, seus filhos, ?()rás, netos e bisnetos
convidam os demais Iparentes e amigos de seu pranteado
esposo, pai, sogro, avô e bísavo

Gabriel Seleme De .orderu do Senhor Prefeit.o
l\-IulIicipal e de' acordo com' a Lei
n? 128, de 16-7·1951, torno pu
blico achar-se aberta, nesta Secre
taria, pda prazo' dp 15 (quinze)'
dias coutados desta data, COIlC(lr

rClIclfl publica para H execução
dos serviços de pia nta cadastral
e pr(lj,�I() de d"'�I'lIvolvimenlo da
cidade de Canoinhas.

Os pret cndentes, ao serv iço. de
verão apresent ar suas p!'P!II ,stas
á municipalidade, em envelopes
fechados e lacrados, satisfazendo
aos seguintes:

,

1) 'prova _de ser o prnpnneute
Elluenheiro fUnt!HrI" por escola
Ofi'cilll ou

.

reconhecida pelo Go-
\ c r

vêruo Federal.
.

2) quitação militar \,1] escolar
do proponeute.

para a missa de 10 aniversário de seu falecimento, que
em sufrágio de sua alma mandam celebrar-dia 4, sábado
proximo, ás 7,30 na Matriz C�is,�o li.ei.

,

.

w '

Por mais .este ato de Religião e amizade, antecipam
agrad ecimentos.

�

)
------'-----------------------�

'--

povoações, de valor venal infe-
I

rior a Cr$ 3.000,00 (trez mil
cruzeiros).

,
,

d) - - Os casos especificados
por 'lei especial,

e) - As viuvas 1'eco_rheridamerite pobres, que possuírem
um só irnovel e que percebam
menos de Cr$ 800,oo� mensais,

,.

Relatório da
·L. B. A.

.

vem do numero anterior

mento das mensalidades rela
tivas a julho, agosto, setembro,
outubro e dezembro de 1949; e
janeiro, fevereiro, março, abril
dp 1950, i' lguem, portanto, re

ceb-eu a segunda Impor tancia de
Cr$ 10,000,QO, aproveitando-se
da emisãso do recibo que, sen

do de data posterior, encobria
qua lquer dife�rença de caixa,

3) certidões lIegativas f]'i: de
bitos do preponente perante as

Fazl'ndas Federal, Estadual é�

Municipal.
4) prova de· haver, o prouo-

--uelltt', depositado lia' Tesouraria
Municipe l, â t.it.ul» ele cauçâ«, a

irnportaucia de Cr$ 2000,00 (dois
m i I cruzei 1'05);

/
Da inscrição predial

Artigo 13° - Todos os pré
dios situados nas ZO�i:lS citadas
.Il(J artigo 1°, á da ta da publica
ç-ão desta lei, e bem assim a

queles que venham H :o('!� cons
truidos ou reconstruidos, ficurn
suje-ito á inscrição na reparti,
ção exatora, a cuja jurisdição ?OSTÇ)S MUNICIPAIS
pertencerem:

. \ A situação elos �ostos mun,�-Parágrafo 1° - O prcpríé- cipais é verdadeiramente lastí
tário ou seus representantes le- mavel. A impressão que se tem
gais, ficam .obrigados a preen- é de desolação 2 abandono. Em
cher e entregar á repartição res- 'alsuns dêsse postos (inclusive 5) discriminação. minur.iosa ,pectíva, uma fixa de inscrição n(; da Capital), o leite �ão é dos serviços a serem executados
para cada prédio, a .qual lhes

pn'parado para :-distribuição em r com todos os seus caraGteristil'osserá fornecida gratuitamente, mamadeiras, mas fonerido pu-
.

de ordem técllica,
'

bem _CIO.mo a c
..
omunicar as ali-

1'0 e sl''TIples no vasilhame que _ . ,
-

6') Prazo para o nuClO e coo-neaçoes. as pr.ópnas mães trazem de Cu- clusão dos serviços.Parágrafo 2° - Os, prazos)- 80', como garrafa,·e, até, mesmo,
paia as inSGl'Íç0es serão:

.

"'.

latas e canecos. ,7) Preço, iStllodameIJte,,,g,II�S�!-''a')' - De 30 d_jaspara GS pré- viçl)� de planta C'lliHst:,:al e Rr.lIJe-Para 'que Vos"a Excelência
I

'
.

"t
- .' k"dios existentes á data' da pu- to de desenvo Vlrtwtl. �!; Uli"'�,J,II�'POS5a fazer um.a idéia da sit!1a- ., l b

.

x.' .', 'na" :;;''''<10blicação do edital de ab�rLura .

. tlCo, _como ClIII em tel' .,::./%0:.,ção em que os m8smOs se en-
t

.

.. ....].!!'_""das inscl'Íções, " d
h
.•

1 pagarn�1I o, ' .�.. .

, contram, transcrE'vo, a,_aIXO, a -

b) - De 30 rliHs ap05---iTUaS guns tópicos dos relatórios qüe 8) Dec1-ãração expressa de 'su-
conclusões, para os prédios em

se encontram em meu poder:. jeitar-se, () prOpollelltl', .:! a,provei-construção ou qU€ vierem a ser
tar, lia medida do' possIveL ,)S

t 'dr CENTRO DE PUERICULTURA t.ral-)'llhlJ'.· '·prelimill.1Ín�s do leva 11-
cons rUI ,JS. Q'

_ '"
_

Parágrafo 3° .-:-;- A isenção do t «BEATRIS R;\MOS>, tamento da plallt9 cadáslcral,.

pagalTl.ent0 do imposto não dís- Nêste Centro tClmbém encan-
�

da ci,la(lH proc,,,t!.idos pI·da ETur;
pensa inscrição do précli�. tnml'OS deficiêncü,ls e lacunas (ElIlprê3a de �rl)pllgraria, UrI)a!·is-

.

I' • mo e Construção), _
I:rn cUlllpri-Artigo 14° - Os proprieta- oe toda ordem,' inc USlve <:te •

T- mel·lto a contrato fitmado c, ,!TIrios ou seus represQntantes le- rOUp!:ld e medlCélmentClS. ao
.

•. .
.

f o Guvêrno do Estado,gais são ob.rigad05 á- co�u�i,�.....
í logo recebi a dotaçã� re erente �

éar por escrIto, no prazo de)30 no mes de 'março, flZ um su- o{ COllconclltes qu.e não tive-
nias qualquer variação p'arã ine- primento de -remédios iodi�pen- rem soas pro-postds aceitas, le-.
nos no aluguel do prédio, bem ·sávei,.., corno vitaminas, sais mi- vantarão a irnpOl'tânciH causillll'l
conJO demolição, incendio. ruína' nel'ais, penicilinEl, bismuto, ex- da na Tesúlíi-'aria Mllnicipal, de
ou condenação, do mesmo. trato-hepático, caleio e etc., visto vendo, () v-cllcedor, assinar 70 COII-

Paragrafo Único - AJ co- que. tS,nto O· Serviço de �igie� trato para execução flt�s. �.ervi5"'" .

municacões de aumento uu" de ne rre-Natal corno o �\moula- ('0I1l1 ato el'se ql1l! e::;plclflclHa ;\s

diminuiçau de aluguel prodLL- tório de Hig e Infantll se en-i. garantias 'l'eeípocras,
zirão efeito sórnente a partir do contravarr. c?mpletarnetne �es- ��

A l\Iu'nicipalitladp.:" fltenrl(JIHio'. .' d',- t servldos de qUH!qUer medlca- ,,.J. ,

, .

semestte lme lO o,
. I' 80S IIIteressefl cul.,>t:vu", I e,.e I'-V a-k.l

Da epoca de pag?:nento mento.
_, se II din�it() de lIãq H('I,itar "elel\rtigo 155> - O pagamento A alimentação, segundo cons- nhllllla das prllpo�tas a presp.1It.a-

deste imposto sérá feito em du- tatei, é ddicienti,;sima; po�endo das,dt�sde- q.ue aS<;lm p.ntellda co li,

.as prestações iguais, nos meses afirmar-se, sem exagero,' que, velli.ellte,
,de março € setembro de cada �s crianças ali assistidas vivem

E para qué chegue fiO cÚllhe-.en) permanente regime de subo,ano, '- cimeato de Iodos, pa�so o pr'e-
Parágrafo Úllico ---:- 'Quando n'utrição. A Creche se encon-

st"Hte,
-

qué será fixado no loefll, trava ihteiramente de�;-pnwida da impnrlancia deste impo,;tn não
do co"tllme ,: lJublieadó por lias.

exeder de Cr$, 300,00 (trezentos de roupa, tanto qu� só encon-
vpze" lio ]-ol'lI!:l1 "Correio de N"r-trei urna única tualha de' ba-

dêruzeiros), será pãgo de uma
t ,", que p.ublica o expe(Jiente a'

nho. Para que Vossa Excelen-só vez em março.
Clt:l possa aquilatar o estado de Prefeitura .

Artigo 16° - Ésta Lei entr,8 a'b'an"'ono em que S" e11contl'a D d _J t cl'(iaded bl'" .

<.. a o e
... pa�sa(Jo nes aem vigôr na data e sua pu 1-

(I referI'do Centro de Puerl'cul- T"h 17 d
.

II
-

de Canoin as, 80S e 111 10ca-ção, revogadas as disposiçoes
tura transcrevo, abaixo, o re- de 1951. Eu''ê A!fredo Garcindo,em contrário, I'
.' lato'n',-o- das n·.ec·essl'dades. e l"epa� b- Spcretário o escrevi e su screvo,p['f�feitura" Municipal de Ca-

ros fo�necidos pelo atual dire-
noinha:., 16 de julho de r95 L.

tOI' interino: '"

Alfredo Garcindo
S�C:RETAIUO . /ALFREDO GARCINDO.('0ntinua no pI'.0ximo numero

--�--�-------------------
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