
Sodas de Prata
AGENOR VIEIRA CORTE E

SP,NHORA

Trêlnscon'u a 24 de julho pro
xim" passlldo, o 25°anivf'!'sflrio_
ot- fi->Iiz enn:zorcio do N(ltario
Públi_cu sr.Agenor vieira <;,orte
e f'xma, s-r& O, Noêmia -\._�orte

O cDsa!, radicadó em nosso

m€'io, recebeu da soci�d..,Bdp 10-

cQl manifestaçÕes- de simp&tia e

8pt'eç,) ql..lf' expressa m, de mo

do ineq:l1ivoco, a �stima, de que
justarI}E'llte riesfrutarn:

:Depois d� missa de à�ão de'
graça_s o sr, e sra, Agenor Cor
te ofereceram uma recepção em

sua,...l'tsidenciu.
Embora tardiamente, "Correio

-do Nortt!" fil? chegar ao distiu
to casal SU'.l pBlavra ctt' parabens
e seus -votus ,de felicidades,@e·
re,nes.

I

ARTBUR BAUER E SENBORA_
A 28 de j�lho ultimo, o casal

Arthur Ba uer, cel'cad_o, du ca ri-
\

Ilho dos seUS filhos, de manifE's
tações de jÜbIlo partidas ci ... 'lf'US '

inurnerus amigos, viu passar o

seu 250 aniversario de casamen-
,

to.
'

Residentes em nosso, meio há
n uitos anos: filhoR de' antigos
hélbitantes d'R nOSSli cidade, o_,.-
simpatico Ci'''''ll. que bem ef}car
na as trad.içõE's da famllül' (,a
noinhen,se, foi exuberantemen
te homenagea\.io pelo seu V<'lsto
circulo de rf' lações.

A resi'jenda do sr, e srA /\1'
thur Bahlf't foi pe.quena para
comportar ns inumeros amigos
que IhE'� ,fOI'8t,1 1pvar seu �hrll
ço dE parabpns.

As festividllrles prolongán\m
se até altas horas em ambiente

Qualificou,
- /" .

. "

de hipocntas os pas-
se'distas da Assanl

bláia Legislativa
Florian6polis - Na ses�ão, Ie

gislati;(a na qua1 foram rei,eitados,
os vetos goverm\ment�is às 'lêis
ns. 489, que regula a EUQstitui�ãó
do Governador do Esbr!o, em

casos de impcdime11t0, falta ou

vaga e 497, que dispõe sobre car

gos do Magisterio, ohtid.os por·
concurso, o deputa'd0 udemsta Os
valdo 'Rod�igues Cabré!l, souêitan
do a palavra, declarou, referindo·

,se a bancada pessedísta, que cçms
titue a· maioria na Casa: .

- «Raça de viboras e de hi

pocrita's,
.

sois '"0!-I10 t,uo.mlos, :a
iados de" bra,n,c::0 por ,fota '@;:;:çhe�os
de podridã-o por dentro>;.

,

A sessão tornou· se agitada e

só terminou ap6s as sete horas
da noj.te.

,

Em vista da Assembleia, pela
maioria ter reêusado aCl'itar' sens

I

vetos, o Governador do Estado,
recorrerá ao < Tri�unal de' ,u<itiç,l'
de Santa Catnrina, o qual dará o

ultimo parecer" à's referid'as. leis.
, Reina invulgar espedahva nos

circulos polit'icos desta Capi�al, �m
-torno ela conclusão, pela JusfIça,
do «impasse» provocado pelas leis

pessedistas. .

(Transcrito do-- "JornaI de Joinvile"

,de c\ll'di'à1idade t' anil-nação,
", 'nrreio do Nbrte", que mui

to p!'l:za a amizade que lhe (!e
dÚ'i:J 8 casal Arthur BÚUt'I', ::nn

da qw= um pouco tarde, ,a�rf'
sel�I'8 lhe seus votos

..
de fE'ltclda

d,'s e abraços àe parabeos.
,--�----------,--�----------�

Esqúadrias "San-ta(,Cruz"
Assembreia Geral Extraordinari,a

1 a Convocação

'j
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De Três Barras
A Comissão de Festás em

Honra á "�ã6 Jo�o Baptí�ta, '?a
droeiro desta VIla, vem de pu
blico trazer a cada um d� seus
ir:mãos\ em Cristo, que de qual
Q'lÍer modo tenha contribuido
p;rá o 'seu exih), () "testúnunho
de reconhecimento a todos êsses
CÔI:áções bêm 'formados, ao tem-'
po em que oferecI" á sua a·pre
cÍl-lção o result. ... dn fin;mceiro·
aú!p,l;idl .. rrova "Pê,' ,,'J-,J qw'. ,pa
re; '�ô'bAS' OBRA J. ,oi ICo e:,ta-

m()� sÓS: ,}

prorrriedad- cla Tmp. «OURO VERDJ):: LTDA,:t
ITHASS SELEME

:SANTA CATARINA +r: Fone 128

Circula aos sábado!'

.Onde
•

o rto

BRASIL

Canoinhas ,

e

Importante conclave
Heunião Eoouornica do Norte Campo Alegr«, " Ira, l taiop.ihs e

CaLarineDS(' CU"I o comparecimento , Cauoiuhas.
,do,. Prefeitos, Presideutes das, �--;�- . E"se'" 1:01;0);; ,:." r rá 'ii !HP;;"lIça
IJHtI'HS, das··'>\ssoci.açoes ComercIaIs dos p('I-·I',,'it(.í� "'r.'"id':1I1.es ()II re

e'RlIl'lIis e dos d,'pUIl:Idos da ZO!)!). preseutantes :li;I� (�"'lIIarfi�'1 '(h· Ve-'
de São F, aucisco do" Sul a Ca- reador-s. i\S�I ,('ii:ll'õef: Comerciais
1I0iuhas, O 1�;llIál;io dos assuntos e Hurais e l'I'prps"I,tantes da zo

a s:'relO trat.ados. A presença do na na -Asseu.blê« Estadual.
Ir. governador Irineu Bornhausen Os' assuntos a SI'I'elÍl debatidos)
e os átos inaugurais a serem pre- estão subordinados ao temário
ilididos. seguiu te: .

A visita ofícial do sr, Gover-
E'

,

1 Euergi» lêtrica.
fiador Iriueu Bornhausen ao mu-

,
, .. --

di I 2 Trausj '"rtp,;.

hí'Il',pí".., de Jiuaglla Iicou a 'Ia, d

Canoin g_S s ,ráI'ijl",'"sdi;o� I� 19. de Agosto, de- c 3 FOInelll" ,\gro:»ecnário.
dv""d() sua "XI'IH, mangurar as ps- 4 IlIIpO-.;I11s �" evasão das representa a_

('"Id�, de Hih-irão Molh« e Vila relidas.
E

.

I lt 'd d' Ispecia men e convi a os pe aChart.('!�s, b�1I1 corno a estação da 5 - Proteção ao comercio le- Prefeitura Municipal de [araguá,radio da d.,II'gar.ia auxiliar de po- gaI. patrocinadora de importante conlíci« n assentar a pedra íundameu-
,

�

A primeira reunião terá lugar clave a serrealizado naquele mutHI da Escola Heuuida Rio Cer-
no dia 17, as 20 horas. A seguu- nicipi.o,. os srs. Benedito Terezio

ro III. �
da no dia 18 as 9 hOfas r o ell.- ele Carvalho Junior, DD. Prefeito

Em reunião n-alisadaiuo gabi- cerramento com a presença do 81. Mllnicipai,� Dr. Haroldo Ferreira."
lId.!' do' sr. Prefeito Municipal, goveruador e s"qr�láJius do Es- DD. Presidente da Câmara de
Co"l a presença das altas autorida- tado, as 17 horfl�.

.

Vereadores e Arolcl'o C. Carvalho,
el's do município e comarca, d.1 sr,

No .d'ia 18, a popnlaç�?e pre- Presidente· da Associação �I,
�Arll11' . Breit haupt, presidente da

- feitura oferecerão !lOS VISIta ntes apresentarão" à reunião na 'qual'
. j\ 'slIcíação COlllheial e di'. A gui-

um banquete no Cltíbe Baependi. serão discutidos problemas da ma-
l ald •. de S"II�il, �\r!'sidellte da As· .,

'h ior irríportancia para o nosso mu-,

�.,ciflçã" Hural. ficou dcliheradu O sr. ,Goverua'dor deverá c c-

nicipio, .tais como o da energiarealizar por ocasiâó da visita go- gur a Jaraguâ pelas 15 horas rio
elétrica, dos transportes na zona�

I fi
_._

E· di,.. 18 devendo em sua passagem N t C t
'

d c tV"l'lIa"I"lItH urna I'lIflIHO co- ,.
. v , , I or e a arrnense e o romen o

nornicn do Norte Caturiunnse, as- em Rio, Cerro presidir o ato ( e
- à produção vegetal e animal, as

81'fTI (,'()II�,,'lrl"'I'U(I(,,� ')" municipios lallça'nent,,) ria Pedra Fundamr-n- rlt • ._]. - d •, u 'v
, .

B' I' I' remVlUlcaçoes a nossa comuna.
dr São F'rHllc-Í,jeo do Sul, Ara- t.al da b,Cüla ('UllICO que a 1

O I '

'd'1 I' . .

T va'l �e'I' construida [)PIa população conc ave sera pres,l I( o pe o
qW-',1 i, Joillvil(·. Guaran1IrUll" a- v.

d J B�

-I I I" auxilio d" l)refl�it.lIca, exmo. sr. governa or rmeu orn-rsullá (_lO_SIII. São Bento do �-II, oea l.Onl o
. • ' "

h
'

t',.. V'

I' ausen�'e con ara com represen-
,�-----------------::;._-:-- taçõ�s de todos os mU'Ílicip�os da

região Norte Ca.tarinense, a:;sim
compreendidos os de São Fran
ciico do Sul à Carioinhas.

Ficam convoc�dos os senhores acionistas desta sociecl:de,
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinaria, a realizar_
se no dia seis (6) de setembro proximo, ás quatorze (14). horas,
na séde' social. no/C�mpo d'Agtla Vcerde s/n�, atim de delibera
rem sobre 8 seguinte 'ordem, do. dia.

1 ° Eleição de, nova Diretoria.
2° Eleição do Conselho FiseaJ'
30 Modificação dos Es�átutos ,(

,

40 Assuntoi de inte.resse geral.
r.a�oinh�s·, em :3 de Agosto de',1951

'aulo' Fischer - 'Diretor Présjdl;-nte:>.

Nesta mesma semana que hoje
finda, assunto de interêsse profis
sional levou-nos a longiqiio ponto'
do Município de Canoinhas.

Primeiro a' belíssima rodovia es

tádual 'que liga Canoinfus à Pa
panduva, depois a bem conserva

da estrada' municipal que vai de
Carijos ao Rio das Antas, daí à
Residência Fuck pela magnifica.
BR2 (estratégica), percurso de
quasi 90 quilómetros que cobri
mos em uma hora e meia.

Os quatro quilómetros-seguintes,
em direção à região do "Alto Ca
rroinhas", 'vencemos ainda em au

tomovel. .s�rvindo-nos de uma

bem feita estrada partiej.llar que.
atravessa a Fazenda Encruzilhada
de propriedade da Emprêza FuG.k.

Abruptamente, terminou a es..,

trada, I }aí, por diante deveríamos
recordar a instrução militar que

Canoiilhas deverá comparecer receberamos na mocidade e recOl'-
ao conclave rer ás pernas, homenageando o

tradicional veículo d't infantaria ...

Depois de. rápida escalau-à porO mdri do e o amant�..
_ uma picada de trop�s, vencemos

.

De vo!t� de Santiago do C�ile, o morro Íngrime e transpusemos
aonde foi em missão especial dó o "Rio Canoinhas" à v�p..

.

chefe·' d"o Governo�" afim-de resol- Daí em diante, 'os terrenos mar
verY com o"P�ésidente Vidella. a ginais ao "Rio t.an.�j)1has"; que
questão das' linhas de

, nave�ação o�qu'ela, r,egião sé eoulpara ao "A
àé�ea com. o nosso paiS, ate en- gua Verde', na sua desembQ_çadu-
tão 'interrompidas, Q embai�ador,' _' _

Edmu'éldo da Luz Pinto foi rece

bido pelo sr. Getulio VaRgas/no
Catet�. Depois de d-ar -conta dos
seus esforços, o SI'. ,Luz Pinto
procurou refletir o ambiente de
moel'atico que encontrou naqueleJ ,

pais andino; em contraste Cilm o

ambiente carregado de outros PQ
vos c,> A.. eer-ta �al t ura, --ti isse � o--,s-im'
patico enviado espeeial que tinha
uma comparaçãozinha sQbre os pre
sidentes constitucionais e os di-
tadores... n�ração.

.
O sr. Getul'i; Vargas, já sorri- �'... A. I.ustiça local ê!preciando a

dente, pergunta qual é. O embai- materla., cOl1cededu 3dsegu:·.ançaxador Luz Pinto não se ·faz de impetrada, man ,Jn o seJa o

ro"ado:
'

funcionário põsto em disponibi-o

O 'd '-'d lidadt'.
- preSl ente e o man o,

que chega à c.asa normalmente, O sr, Prefeito Mu·nicip1:d, de
pergunta pelos filhos; veste o pi- puis de dar cumpriment.o à_ de

;jama, lê o jornal, come, dorme e cis&ão do lYIM. Juiz de Direito,
a vida continúa tr'wquilamente... fundamentado em que a mes-

,

>, ma é flagrantemente êontrária
_' E o ditador? - volta a per- a,os principios legais, vai' hpelarguntar o sr, GetulIo Vargas.

pcHa o Egrégio Tribu'nal de Jus-
- O ditador é o amante. Tem tiça do E"ladtl e, se necessário,de agradar em cada encontro,

ao Supremo Tribunal Fed\'ral.Leva presente, apura-se no, ves-
Com a maior honestidade etuá,rio,' perfuma-se; inventa d�ver- isenção p,:ocuraremos trazer ostimentos ... Mas, um belo dia,' tu-

nOSS(IS leitores Íri1formados dedo e pouco, e ele é passado pa- tudo que, ocorrer no processora trás...
. J'

• ,

t OJU(JICl�ll qqe proIT.-e:> e ser rum -

Dizem as paredes da sala pre- roso e movim�ntado.
"siden.çial que o chefe do Governo .

De uma vez p'or todas.,vai oha muito não dava tamanha gar- Poder Judiciário, pelas suap ma-_galhada,.. is altas- Côrtes, mani'tcstar-se(Transcrito do jornal «O Globo" sôbre ô controvertido' assuntQ,
-'--.. garantias que assistem.aos fun

cionários e cio direito� quI:' cabe
ao Poder Público de' transfe
rilos.

•

maior que o "Agua
não

Verde"

Manaado de Segurança
�

É do conhecimento público
haver o· SI'. Ney PacJ:l.é�co de
Miranda Lima, ex-secretáí iu lVIu
nicip�1Í, reco('rido ao", JUdicJário
dú Cltu d" Sr, Prefeltll'lVIunici
pal que ',0 transf:?du ':p,;ra n De

p,H'tClmentl) MLlllÍcipal de Eo;tra
das de R JdHgem, sem prejuizo
dos seus vencimentos ou remu-

.

Renda bruta apul'àda, Cr$ , .

34.446,20,'
'Despesas realizadas e pagaI!'

Cr$, 13230,20 '

Lucro liquido �erificàdo Cr$.
21.216,00, e que foi entregue ao

Tezoureiro da Comis"ão-d � (:ons
trução da NQVAIGREJA. sr,

Ricardo de Oliveira
.'\ COMISSÃO

Três BI:1I:1'a8 julho 1'951.

ra, constituem um panorâma des
lumbrante capaz de con�er' o�
mais descrentes nas possibilidades
agrícolas dó nosso município. Sãb
chapadas de cinco, seis e maisãl-r ,

queires de fertilissimas terras de
planta que se extendem C anoi-
nhas acima. v.

'

InterI'om�id'a a primeira cha
pada por leve ondulação do ter

reno, percebe-se, ao galga-la, que
outra, igual à primeira, estava
avaramente escondida. E assim se

sucedem, uma após outra todas
fertilissimas, muitas já lavradas,
bem destocadas e germinando
8S semen.tes do t-.-igo adrede 1an.
çadas pelaI> mãos de bravos pa-
triGio:,; nossos.'

,

E lá estão" cêrca de cincllenta '2

filll,ílias ignoradas pejos g;)vd'�
nanl.es. S"m e�trada'" e -",--""-.,n ,.!-'

cola:,;, Sem nep,hu.mH /-I�btélll:la
dos 'p .. dE'i'e,.; publIc, h, I"HZt'! Ido
tndo

.

com a's p!'oprias 'nã, .�,

Transp,,··têinâo as suas" ... í ,,1e

cereais .. 111 lombo cle. bUli,

'Ale hoje. Jisseram-nl\s v\.jll.-'
les adn,il'aVeis bl'8Silti' -. lIfn

�nico Pref'eito Muni�ipal (l ,':.
Alvaro lVlochad(. VlsHou 11 regl-',
ão. Ef'nHu t.s net:essida 1;,,' ---!a

populacão, mas nl'lrla pr-.url!'" f",..

zer por carecer a municipéllldH'
- de d,� �êcurso� firHlIH::ei ('0-;.

Ale:-n de aútenticos d"sbra�
VI:l(:lo1'es qll,e�Iá estão há rnHio;'
de vinte êlnos; c(}m ..) .JUãll ,\1:-..

'

guel. C<ltulino, Nicol:�II, HH'tI"''1
N

'

O 'L' ),
arcl:Sv, sono emos � O1UW'j

outros cujoS n(lmp� nã() nos Q.
! ,l I

I , -

correm agura, a e�t.a,' C"I"n(H
de origem� italiana vin.dos d!

Urubici, 1!ente p!'tl"pl�r i t, CI' 1

porcento '�do' trab'--llho ql1'e e _li

POUC% mezes já con"l--'guil.l pro
digios, desmatl-l nd",... FlP:'(J vei·
tendo todas as Ir.ps,es qUE':-l
terra pode pI'Oror:C'Íl.Jn3!': Dize'rn

por ·lá qU,e. cerca ele quinze .f<l- ..

milias' de colonos de \)rigem i
taliüna que BP Il1HI-evilharam
C0ffi a Z'HHi, nel<1 1'1"1', ';e esLél

beleceram' dada i;I faltrJ....-de" es-'
tladas f 'de, esc,da,...

.

E o pl'obl€ma é de faci'ima
�olucão A construção de :>e,te
8 'oi1:o quilometros de estl'adH,
dos quaL,; apenas meio terre'l')
dobrado, l'esolver& a sit.ua!;�o
propiciando o d?st'nvolvimpl'll()
de 'uma das mais florect>nl s

cclonia� 'do, municipio, ·A "irn

pIes criação de uma EscolR �.If I ,

nicipal e a_ construção de alguns
quilometras de estradas COf)!-.'ti
tuirá atrativo para a vinda, 1€

novos colonos de que t�mtfl ni!-

cessita"mos,
.

Cerca de qUf.renta e tres pa-'
tricios nossos, em idl:lde escolar·
dada a fpltR de um!> Escola não
'-podem receber os ensinamentos
de que t;mt0 G8 �ecem.

Fazemos, -este relato certos
da átenção e �o carinho sem-'

,pre disperi�a.dos'p�la atual ad

'ministraçãq àos -pro!Jlemas do /

nosso. nomc:1-m; -io interior.
Confiante!? Elm que. o Prefeito
Benedit0 �érezio, dê" C-arvalho
Junior envid-ará' OS" maiores es

forços no sentido de construjr
brevemente, a estrada "R�siden
cia Fuck' - Alto Ganoinhas", si

possivel ligamlo P9,r uma tra'nlf
ver"sal a êliamáda I!EstrategiC'a"
'com a ferrovia "Rio Negro- Ben
to Gonça'lves".
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�
, U mã Oficina de' Marcena riJi
e Carpintaria, eom t(100 o ntá
teria!, madeiras �" urna casa' de
�mb-rada, 'num terreno rl� 3 da

-s: ' �ta� 2.400 mt�em' Papânduva.r
� \::;:.t:

.... . ....

. O motivo da venda sé por ter

que mudar-se o proprietario pa
ra Norte Paraná. Tratar com �

r ntoolq S�h-upel "

em Papanduva' Ix

Atenção
Senhor�$ Viajantes
'" o HOTEL CENTRAL -lo-

-

.

calisado à Rua Caetano Cos-'
ta, agora_ sob- nova ADMI- ,.;----------------------"---......-----.

NISTRAÇÃO, oferece '<"am- (ridcão ,Estrela do" $ulk

plas comodidades e'. cosinha , �'
.

de primeira ordem, Galos ·com batentes
Procurem c�tjflcar=se e

conhecer 'a l)ova organiza
.

çào. Hoteleira.
_,;<

,A ger:;ncia

, �

Indlcádor Profissionát
(

�Dr�· .

Sylvio .-,�Mayef�
Atende dilÍ'riamente das 7,30 às 11 horas .

",,'"

1,30 'às 6 h��
??"

• Praça Couro MUller
CANOINH.4!:> / Stu, 0.'aturina

Dr. ArPldo Garneiro d e
�,

'

AnVOGADO�

(Inscrito na Ordem dos Advogados. do Brasil, Secção do
Estado de Santa CatarinJ!:_,_ sob no. 3(jO)

f
'

./fi """ .

.

Inventários, cobranças, contratos e outras causas

cíveis e comerciais, Direito industrial � legislação do .

trabalho -. Naturalisações e titulos declaratórios.
Causas Criminals.

r fi

Escritório e residencie :

Canoinhás 5; C.

",
Escritorio e residencía

h.ua Coronel 'Albuquerque s/.[l Fone-205

S.Canoinhas

BAS"ILIO BUMENHUK
Ofidha mecanicé)

puiverização -

&

.. Posto�"de lavagem, lubrificdCã,) e
'\

'

Preços mO,dicos .

- S�rVi(�' g,arántic:JQ c
, � <,

Si,
Fone '145

'ATENÇAO
., .

Adib Seleme Sahr,. fabric�llte dI' Borgol para

Ve ide-se"
"

,
�- ';;t.

Bananas, tanto rio verão co-
\

too no [nverno
4 S melhores só na

Casa Sezefredo
di" Siegfried Orsen>

Vendas por atacado.e varejo
Pr-ecos 'sem coricurrencía

Revendedor das afamadas sementes .

da firma Dierberger Agro - Comerêial

� Lrda: d� São Pau'le 22·P

'Cáfé,?'
"Sente Tereza"
ui; p

..

:�: .; -,

O .melhor
"' ;.,I

Li�nje'rie Etam
9 .

de fama mundial,
.

�"_ sempre na 9· P

.

�I-lii distillta freglll'.sia dest.a p,raça, que as compras podem se'l"
.

'.', _, I
.

�

Plltl'\�gues a domicilib', ·a.te,ideddo co.m
.. í'aPL�!;z para, outras pr�ças.

,....

.

V�I:I1� p;;r�àtaca."i0-e li �lareiO"
�.",.,-,._...�.,_".,.-�"",..

-----------......_----�
..�

Casa 'Irlita
)/ende-se· -�

,

Rua Senador Felipe ,Schmidt - Caixa"Postal78 -. Telf. 283 �.Ur.na lilllousi,lIe tipo 37, em

CANOINHAS STÀ. 'eAT.kRiNÃ�';' :' fJ('I'feÚ;o estado.' y,'r,' In!I:II� na

,/ . f1 .
' g. Casa das Caserniras. 2x

.

�-�� �--�------------

Associação Rural 'de �Canóinhas
Plano 'cJe Revenda de Reprodutores\

Ci�ntificamõs os nos�õs associados de que a Diretoria de
Pro'clução Animal, .de conformidade com a portaria ministerial n'

,660 e por\intermedio da Divisão de Fomen-to da Produção
Animal do Ministério da Agricultura, está executando um plano·

� de revenda de reprodl.!-tores em 4 prestações anuais, -sem juros,
pagas nas sédes dos .respéclivos serviços.. .

\ •
0',.

..

Trata-se de J;llano que muito beneficiará os pec�aristas do .

municipio a eles prc,porcionándo 'a aquisição de exc,elentes espe
cimes destinados a melhoria de seus rebanhos.

.

.

. � .

Os interessados devepão dil'igir-se a Associação. Rural, on

de poderão Qbter esclarecimentos -e, formular osp�di'dos que se

rão encaminhados à Diret.oria da Prqdução Animal em "'lo ria-

nópolis. "" '\oi,,; ""'",

Can�'inhas, julho}de 1951.
_,;Z

droldo C de Carvalho 'Waimor d. Furtudo'
Presidente ,�ecretário \

.

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

3x

C�;I:

AIl)gà-se.'
.

/

Os mais r.ecerrt-es.....flguririo�,
naciónais ,e esttang�ir(\S
As ulti,mas _publicações

mundiais. Ve!)das avulsas e

assinaturas na
;N_� �_."'J

2'ampla,s salas, s�do uma com

vitrine, propria para loja, no pon-
'

to mais central da cr-dâdé, junto
·à Prefeitura Municipal, em mag
nifico edificio, reel'!ptemente cons-

truido.
.

tratar 'l1a �:Farmácia AI-

lage", nesta çidade. . ".

VCi'ld.e-se'" �

.
. (.

·Um telTt'fIO.1'1I1II 41 lilqlleues\
elll Hi" dos,Pardos, todo cercadc,
1'1111; "li ió� e b;, ri IflqllÁ. j,e'rr8 de

planta de primeira e caiva.

Tri:lt.a'· ('{".In Mi-guel
Hill da An�

MãrCII!'i,

, Façam' seus almoços, �m
Rio N�ro, no ponto de pa
rada dos onibus e sirvam-

ii' �

.

se do Restaurante Pet,hnw.
"-_,.;

Café
;'"

liSta. Tereza"
�

OU Populaf
t'm sua casa
·c.�

não aev:e faltarHl- P

Lã'
. �

elottarâ, Miranda, Rainha, Plu:o;'
ma, Siberia, Alaska, Glitinhõ"�

Pompeia -]i.

't ""

sempre na 9 - P-

C'asa· Erlita
,.,r,

4-8-1i51
... __ , 7""":"-1- <

...�_...... _

I ,.t\Ssatinção � p ur51' de'f Canoinhas
Aré\ção Mecanizada

A Associação Hural de Cauoinhas torna publico que está
apta a MM e gradear .. mecanicamente, por meio de tratores e

arados e grades de Ji�cos, ii!'! areas de terras de seus associa
dos, mediaute ó.Ypagarnellto ,�Ie Cr$ 350.00, por alqueire arado-e
gradeado, correiido por conta da Associação as despezas de tra-
torista e com husti x.el. '"

.� Os iillpressados deverão dirigir-se' a Associação Rural aUm
de inscreverem S,:-llt pedidos.

__ �.. .,,,,
Outrossim, divulga que à partir d'e 15�de agosto inici�rá

os serviços (h� destocamento, cobrando dos interessados preço a

ser estabelecido nos proximos dias.
'v

�

,Canoinhas, julho de 19'51
�

,

<

Arolde C. de Carvalho Walmór A. Furtado
Presidente Secretárlo

.Propriedade:
PEDRO PAULO PORTES '

Canolnhas Santa Catarina

, Ctllll'� anos de experivncia em
.

� brigas dt'g-alos., oferece de SUi:I criaçâo;
galos, frangos, Irangas e -ovos para
incu bação. Pr:eços. mod icoa com as

rnelhures garantias �pussi veis fi�itõs de

aeord» com 'O ped ido. 16-· p'
________ �.-...��..:-��........::;;,;, -ii:- .....,_.-�--- _

.

,

�a"H""anH�"""�nD""""""HH"�ffi1���������1Xt��M�m�-�ffiT±l���'�
m.· �

.

m

�� A(O�TINENT ft, L" �,OTEl..r I
� '''' ".' (Anti'go Hotel Brasil) . m �

� �� Sob ,a direção ae ALVI!!2_ FRANCISCO. BUCH �.
m. Rua \lídal Ramos - CX8. Pstl'�-126 - Fone,,218 m."
m Completamente reformado - Banhos quente e fdO' m

m '14!
Instalações sanita rias completas, j m·�,

",ce .

Q4artos arejado') " m
� } �

C inh d l'a ordem,

"

,m,�
m . »: o�m a, e •

-�
.

...m
����i;U!U��15B�HEiriEiBEifjBfjWfjari,B· .

i0 I....;,._' • '"
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!

-. " ::

UJlanCOif Ind. e lom. d� Sta.: (ata.t,ina SlÀ U �

5! Matriz:. iTAJAÍ- ,,,- .Enderêço telegrafico: <'.ftN C O» !!
::' :: 'I
" '

.

"

U T dxas de(LJepositos ''; 15,
.. ..

ii COMIAS DE M�UIMENJO ." COHIAS A PR�ZO: ii
•• A' D'

. -

201 C'om' d 30 d' 4°/
••

H IspOSlçao /oa"a. aVISO e las toa. a. ::
!i Limitada 3%a. a.

" "I" 60 "41f2Jtoa. a. ::
Si Particular 4%a. a.

"" .

90 " 5%a. a. ::
".

J'I o
..

:: Limitada Especial4V2 IDa. b.
" " "120." 5V9 �oa. a. ii

•• ". " 1 601":: �P' ano /oa. a. ::
.. "

:i DEPOSITOS POPULARES 5% :5

li Agencia nest& cid.ade à Praça Laurú�Müller, esq. }J,. Major Viei�� ,U
II -

ii· ,,;
_-'"'

.

.'
"-1· .::-

is Abra tlma conta no ·Inca .e ,pague com cheqtJe{_ �t
::••• 11 a JIi !II "•••••• "."11 .aa " ••R�••ÍI•••• III•••••••• " to••a.ã.IIM ;
..................

'

•• ' .. I!'•• III11 ••h a
_
••••

v
••••••••••••• ,z•••••••••• " q ••••••••••••

, ,

.. Pt�ÇA5 E-ACESS91UOS PARA AUTO.C1\i\HNHÕES
FORD," CHEVRÜ'LET, lNTER�ATIONAL E ,OUTRAS MARCAS

.; .
'

- "w

Ag.encia_: Jôão ·'Sel�me.
.

�éCÇâo A:
Stock pérmanente de peça� e, áce�sorio�?êm geral

I'Distríb�idor dos afamados pneus «Dun!op» e "Firestone».
,Il,cumulado<es,' "DunIQP» e FirestQne,.. �

t.�;
i

Cleos e Graxas das melh6res� marCdS,

Mqtores, Radiadores, k,

'"
Tudo eil.fm cOlicernent� ao ramo

Pilhas' e [anternas Eletrj�as.
"-

Tintas.e 'Perte.nces'PrPinturd d�. Auto �', ''\

secç'ãô B: '\< ��"" '.'�."
,Peça.� u;adas de" todac; 'as marcas p .. ra AUTO-CAMINHOES

e INDUS TRIA "Compra e v"nda.,
Célmir:hões e 'Aucomoveis uSddos, reformados para' �ronta
ent;ega Comp;a e venda .

'

I

;>' '" ,,",�cçãn ,_
'iJi5' '"

O'FICINA MEC A NICA; b"m mbntadN, at�ndendQ a

,.",.', Hu·.dquf!r hora
Dosto d� Lubrificaça.o

A mais b'em. mon.tada Agenda de-'p:eças
�

.

�

V,uga", Esqllillfl Paula Pereira; 16

Epd. Tdt-'g. "SERMAO" '''-._
-

Hill:! Gt·tlllio
�

.
"Ca ixa Postal, 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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