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Ano 5 '.,anoinlras

funcionalismo �I?úblico
·inativos

civil

POVO)e ao

e

de
.militar,
'Santa

, .

operanos,
Catarina �

.,%

extra-
1

" "':(--
nicado sós 'demais lideres que seu partido fizera
questão fechada e qUE' iria, rejeitar _o véto. 1<

Outra atitude não podiam os s1gnatarios deste j
ter, si�ão' deixar de cômparecer à" referida sessão, já �
que ó PSD, rejeitou as nobres jntegções de conciliar
os altos interesses do funcionalismo, a' quem reco
nhecem o direito a uma melhoria de vencimentos,
com os do Estado e do povo de Santa Catarina.

Em assim procedendo dão uma demonstração
de espirita publico e de amor á San a Catarina, pois
o aumento aprovado não encontrará, em absoluto,
recursos ,fLnancei'r�s nos cofres estaduais. para seu

pagamento, ' :I'

E esta responsabilidade não poderiam assumir
.ern sã conciencia

'

. ') funcionalismo e o povo que julguem.
-

Florianópolis, 29 de setembro de 1951.
r Oswaldo Bulcão Vianna - VON

Braz Joaquim Alves';_ PTB

Octacilio Nascimento � PTll
--" Cassio Medeiros - PRP .

I
En�ry Teixeir; Pinto - PSP

)anta C 1tar"in", 6 de' Ourub-o oe 1951 r�umero 175 =.�======='������====�====�==��3E�====�==�========�

Iii' Doenças dos ÔLIlO&; OLJ VI-
,ti DOS,NARÍZeGARGANTA

"I I '. .

-:1) DR.- ANT�NIO SAIJBA
'I

" • MEDICO '

" liImpressão e propriedade ria Imp. «OURO VERDE LTDA.>!-- J

IGerente: ITHASS SELEME Circula aos sábudôl- ,I
SANTA-CATARINA Fone iaa BRASIL I I

,

Goyerno Municipal' ! I

Decr{G;; e J.;';;;t.arias de 14./9 -s L I IB"lledito Ter-zio-' de Carvalho
Junior, Prefeito' Municipal de Ca-�
noiuhas," no uso' 'de suas a' ribui
ÇÕt;S, resolve:. 'fi:

"--._---------�-----

rüsa. .'

p •

'" nlJmerarlOS,
, '"

Os represenfànf.es da União' Democrática Naciol)al; ,,:. b?m aSSIm' o correspondente recurso, trabalho este que
do Pahido' Trabalhista Brasileiro, do Partidc de Repre, apresentou aos lideres ,d' todos QS partidos como assen-

sentação Popular e do/partidó Social Progressista, pai'
,

to na Assembléia Legislaeiva. .\ii

seus-lideres, dirigem-se ao funcionalismo publico civil Quando ainda as demardíes estavam em meio ca-

e mUitar, operários, extra-numerários e inativos e ao minho, resolveu o Sr. Presidente da Assembleia Legis-
povo' de Santa Catarina, para dizer-lhes das razões que lativa convocar uma sessão "extraordinária, incluindo o

os levaram a não comparecer à Sessão Extraordinária véto na ordem do dia da mesma sessão, quando o vé-
da Assembleia Legislativa do Estado, realizada hoje, sá- to se encontrava, ainda, com pra�o regimental, p'àra re-

bado, dia 29 do corrente mês, ,às 14 horas, quando .se- ceber parecer na Comissão de Constituição, Legislação,
ria discutido o véto Governamental oposto à Lei 529. e Justiça, E solicitada a transferencia da dita sessão,

,

aprQvada pela maioria da Assembleia Legislativa e -que, com fundamento �m dispositivos regimentais e consti-
dentro do projeto de origem do Poder Executivo, rees- tucionais, houve por bem o sr. Presidente da Assem-
truturando os vencimentos da magistratura, incluiu-se. ble ia desatender os, pedidos formulados pelos, Deputa-
tambem o aumento percentual de todo ó funcionalismo dos Üctacilio Nascimento e Paulo Marques e pelos Ii-
civil 'e militar, salarios de operarios, extra-numerarios e deres Oswaldo Bulcão Vianna, Braz' Joaquim Alves,
inativgs.' Cassio Medeirüs e Enory Teixeira Pinto��' bem como

E que procedendo a acurado estudo verifioacarn pelos Deputados Oswaldo Cabr-al e Enedino Ribeiro

que o aumeuto, tai qual fora aprovado, acarretaria para A pezat de, tuuo fUI ai nda promovida um ... reu-

os cofres públicos um onus de mais de Cr$ 60,QOO.OOq.,OO nião dos líderes, inclusive o Deputado limar Corrêa
sem que fo_>se dado o recurso financeiro para cobrir tal que levou+as bases propostas para estudo de sua

despesa. Assim, o nobre Deputado Üctacilio Nascimen- banc8clH� ,.,
,A

'to, visando o interesse. do Iuncionalismo't-e . do Estatlo, "Afinal, J 5, minutos antes- do inicio da sessão ex-

elaborou uma tabela de aumento, em bases justas, e
.�

trao rdins.r!a foi pelo Deputado Ilmar Corrêa cornu-

-Catélico não

Espirita I
pecado orígtna]. não tende ou- ,
tro pecado pessoal, irá a un: lu- ,.gar chamado limbo; o espírita
decreta

.

que a idéia do limbo I
seria .contra à- justiça divina. I2'8) o catolico cre que todo
aquele que morrer em estado
dI' pec:ado mort�l, será conde

; nado ao castigq dQ ióf�rno; o

espirit� dogmatiza que o infer�
no é pura fa:!1tazi'8 f.' serve ap�
nas para assuslar criAnças.

29) O catolico_cI€ na n�ssul�
I'eição da cal"né, isto é: gue no ,

fim do mundo o corpo e 8, al
ma voltarão a unir-se e ficarão
unidos por toda a eternidade; <> Decreto de 21-9-195L
espirits

.

nega es.ta ressureição NOMEAR INTERIN�MEN'fE
final. �-$o

.

.

30) O .catolico cre que no EstanisJava Hososki, para exer-
.

fim .'dO mundo havel:� um jU. izo'

I
,cer interilla�lente o 'Cargo de Pro

final. pr:esedido!,e'por' Cristo; 'o fe�s{.lrJ padl'8Q G, � do Quadro U
espirita' nega o juizo final." 'i'liéo do M unicipio. na Escola de

31) O', catolico cl:e que os. São Tomaz, distrit.o de Papanduva ..

home'ns roram' te'rr.idos por Cri�-
to e que, para salvar-se, basta ;- D;ecreto de 25·9-1951

aplicar a cada alma particular NOMEAR INTERINAMENTE
os flléritos de Cristo por mei0' Lucilda' Igllês 6urgadt, para ';'
dos sacramentos instituidos pa- xercer o cargo de Professor, pa.
ra isso por Nosso Senhor; o rirão J, do Quadro Ullico do Mu-
espirita dogmatiza que cada lIicipio, �na Escola de Bonetes,
um precisa de remir-se e" de distl'Íto da Sede.
aperfeiçoar-selpor seus proprios
e!'forç0s ;;.{ ,.'

Simão Selerne 32) O clltólieo cre que o ho ..

·

. mem se aperfeiçoa com o au

"'xilio (,la graça deA Deus, seIn a,

qua"l' liã(/ hàvel'á possibilidade
de pE'rfeição _,� de prog'res30; n

espirit'l dogmatiza qllt-! 1'\ per
feição' é o resultado da apura
ção e evolução g'·adílp.l do ps

pirito, é a sua pr,()pl'iu obr�.�

33) O catolico cre na liJ3er
çade, míSéricordia e bondAde
de peus; o' pspirlta rJecr<"ta que
Deus não ,pode criar dois espi� A <A Ifredo de Oliveira Garcin-·
ritos dissemelhantes,. não pode' ,qo, .. do cergq ele Serl'd,ari.o pactrão
conferir privilégios nem f:w._t>s y, por mais 60 diAr,i,G sem vf'IH'i-

qu� não sejam o premió du m_f'n�os; pal'a tratar th assunl.,;:!-
méritç.: segundo ele tudo é pe- ,partlcularf's.
sado na balança da jutiça rigo ..
_. �.

Diretor: AR'OLDO C, CARVALHO
. '

Redator: GUILHERME VARELA

CANOíNHAS - Caixa .Postal 2

c
(
ser

- 25) o catolíco ére que depois
da morte o homem' deve corri
parecer i-perante Deus .e prestar
contas de suas vida passada: o

espirita dogrnatíze que. este jui
zo particular ,é' pura imagina-
ção e- fantasia. "',,-

26) O ca tolice -crE:':'- na exís
tencia purgatório; :lugàr onde as

,/ almas' ,dos' justos se purificam,
sat.isfazem com perias ter.n_por'ais
o que ficaram devendo por seus'
pecados;_ p espirita decreta que
é agora, vivendo sobre a terra,
que 'estamos no verdadeiro pur
gatório e qu� outro não hã. '

27) O catolico cre que todo
aqude Que morrer em estado de

._'""__,.,._-------

� :�Iiança', lia Bahia
.

CapUalitaGao S:· A.
EXTR,'\ VIO DE,. TITULO

.

;Comunico-lhes, p�a as

devid:ls (-Illotêlções, o' extra
vio do titulo ,de n. de or

dem 50.962 e n. de sorteio
OO.97:i, do,.Vl'llor nominal de
cr$ �10.000;OGc �'- �

Atenciosamente

- -- .. �-,-'-_........_,..-----

O Doutor Haroldo Ferreira,
Presidente da Câmara Munici
pal rl-e C8n�inhas, u"ando de

':!: �

suas ,atribuições, faz sabeI" que
a�Câmara Munie-ípal Decretou
e eu, .promulgo a seguinte re-

s014Çào:-. I l
. Artigo 1 e. - Fica' anulada a

'lei, n. 1 rlesta Câm"::tr& Munici
pal, de março de 19'5'1 e decla
radil- em vigor as leis' ns, 3 e 4,

'de :31 de agosto de 1950.
. Artigo 2°, - Revogam-se as

dlSPQsl,ções em contrário
� Sala das' Sessões da Câmara

MU�içipal em '28" de agosto de.195r
"

,

DR. HAROLDO -FERREIRA.-
(!

.

Presidente
.

Car-tões' para Natal!
. acaba de.re'çeber a.

Impressora' "OU"rQ V'erde"'

CONCED'ER LICENÇA
A Tereziuha de. je�us CUh1:l8,

Professora Padrão' J da Escula
de Rio d�Areia' de B�iw. por 10
dias, para tcatarnl'llllo de saúde,
a contar de ';0-9-951.

'

"Corn tõursos
.

de especialização nos Hospitais
de Buenos .. �ires, Repúbljca �rgentina . I

-
. I

Receita oculos ." Tra'tarnenfo moderno das reni- : I
tes e sinusites - Operações das amígdalas por- f

processo moderno - Operações em geral I ,-!

dentro dà; especialidade exchasivarnêrrte, I,
�ará clnlllta! Im �JnOiR�al, �I t� á JI �e) U��rD III �nSrllll I

,

�ANfA 'CRUI, ���S � - as ·11 e �n· 14, - RS, ,lI �oras. � I.".-ri ./0 /.' !

ções de utilidade publica aqt:1i�
sediadas.

Art. 4° :-'A:l vehaas Er doa
.' ções, �erã.o ��utoriz,ada!! -por ,Lei�

especiais. CIi . -,.

,

Art. 5° Fica o Prefeito Mu-'
riicipal autorizado .a praticar a

tos nf'cessarios á. dE'sapropria->'
ção. ',_ /--

!\ct 6° � Esta Lei. entrs- em
.

vigo.r �� <!�8 de sua publica
ção, :r���adas as disposições E'm

contrário.
_. �rer�i-!up�, - Municipal' de Ca

nüinh�M, â de sE'tembro de lliJ51.
"ldQscir J Lemos
''Re!lp. Exp. Sec.

.

Lei N� 144 de,3/9/1951.
Declara de utilidade 'publica

uma área de terr8-S" de 2{19174
m2, de AJois Stu'be,r e sua mu
lhê .. e dá outras p;ovinenc'iás.

. q". Prefeito Ml:lnici'p�l �,� Ca
noinnas. faz '!>a�er q.ue a Gama
ra: MunicipaÍ decretou e eu san

dono a seguinte:
Lei

Art._lo -.É dfclarada de
utilidade publica a area de
239.174 m2, constante dos lotes
Ns. 71 e 72, c8�tas de afora
mento, N. 141 e' 142, situados
nesta cidade e aforados 8 Aloi-s
Stuber e sua muhier. . \,

Al�t, 2° :_ Fiéa 'a: Prefeitura
Municipal de Cáuóinhas, auto
riiada a adquirir a area men

cionada o art. 10, mediante
.

com pra ou p_.. desa.p'ropria·ção
judiCiaI:

Art. 31? � Destina-se s aqui
sição d§. area cit�dar �s s.eguin
tes finalidades: loteamento que
será prómo'vido pela' Prefeitura'
Municipal, para yenda ·de datas
a "".()p�rAriqs, funcionários, bãn
ca rios e comerciarias aqui re:'

'Gilberto d'Aquiuo Fonseca, 0- sidentes e que não pos!>Uf.lm ou,":
cupantl' do cargo de 'Escriturario, t1'o imovel 116S zonas urbana e

·Padrão 0, p"ra substiluir o corl:. suburbana, e a'inda l:.! doàção de
tadr)!' Sr, A Ihillo Rurlalll.. enguao- areas necessesariã a Associa-
Lo durar o"'s(�u afastamento, por

I, �
«se achar elil' g'1)ZO de férias.

Deert'to de 15· 9-1951
�XUNEnAH A PEDIDO

.

. Silda Ferllandes,' Professora pa
rirão G. do Quadro Unico dc) Mu
nidJJ!o, da E�c()la de Bellctcs,
neste distrito

GOVERN',O

. Decr�to de 3·10-1951
DESIGNAR

cer em prorrogação. o éargo de
.

Secretário; Padrã() Y, sem pre..:
. jnizll de suas "fulJçõ,es, �nqua[lto

dura.r a licerrça d0 tiflllar, :.,;

Decreto d� '3.10.] 951
NOMEAR EM SUBSTITUIÇÃO

Dalila Veiga F,lorrs, _ pArA f'm
su bsti tllição exerc('.r " I'a rg'I"

�

lie
, PI'Qft-'''sor iluhstitut.o, ("0111 t'xt'rci
cio. na Escola de Rio Novo -dis:
triLo de M1tior Vi�ira. enq�8nto
dUl'ar o afastament.o da 'respecti
va titnlar, perçebelldo 'Cr$ 16,00
dia rios.

.,,'.

" PlefeituI'a MUllicipal de Canoi
nhas, 4 de I'Juluhru 'de 1951.

. M,OAcJR J, LEMOS
Resp. pelo Exp: d�a Secretadf;l.

Decreto de 3-10·1951 1\

CONCEDER PROHROGAÇÃO.

f: DE LlCENÇA .,.

DecretQ. de 3-10-t951 '.

DESIG�NAR PARA SUBSTf=;
TurR EM PRUHROG"ÇÃO

/. .� .' ,'jif. •.<
,$ Moacir José dI" Lell{os OC\1pan·

'te do Càl�go do"" [n�pf)t()r Esçolar
Murdcipal;' Pad�ã"; R, d(j) Q�àql'o
Uniro do Municipiu, . p :rlt ,é-xer,.

�'l.ei N'; 145' de 3/9/19,51; '"_
". ,- �

, .:í:
Prorroga· oii<,praz�) !!!H·a ,�.pa�_",

j

mento sem moIta do imposto d",�
Taxa Rodovrã't�a, .

".'

Benedito Tereúo de Carvalho. J

Junior, Prefeito. Municipal d �
Carroirrhas. ad�rt'fel'l'lldunr da Câ�

I

mera Municipal, faz tlaber que j
sancionou � sejZuirrte:' ,

" LtAi I
Art. }o � Fica' pr'''rrogado at.'ê

o dia 3() de óetembro, o prazo
'para pagamento sem multa. 110
corrente ano, do irll post-p de Taxa
Rodoviaria,

Art.. 2° � Esta Lei erlua em

vigl'r na data de sua publicaçã(),
revogadas as diposições em con-

trario �

, Prefeltura�MIll!jcipal de CSlloi.
ll,has. 3 dê" stitéinbro -de 1%1.

'li Moacir,.J, Lemos
Rep.<.�xp. S�cretaria

ao '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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#

� Auto�ovel á Venda
Ford 31 com freios hi

dráulicos, eí:ll�" perfeito es

tado - pneus 'anti-derra
pantes novos.

Preço de ocasião.
Tratar com Ary Hauffe

Fone '257 143x3

�

Uma cad�ira de"couro, operarios.- para_ tr,!ilba�har
no trajeto desta cidade e

na Esquadrias ��, Madelr�s. ,

Vtaduto Leão - 20. Batalhão Tratar com E. Dornbros-

Ferroviário; contendo[os se-.11', ki.

Y' Rua Marechal Deodoro.
'guintes documentos: cartel-v 2x Canoinhas _;;_''k

ra de motorista, identidade, '"

certificado de. propriedade,
-_.-'.-

_ certificado de reservista. e '

outros documentos, pçrten
centes ao sr. Pedro -Derne
trio Sobrinho.

.

Vende�se
...

Um � motor-e elétrico 71/2
, H.P.· com 'pouco uso.

,,_

Ver e tratar dó Moinho.
"Agua Verde". 140x2

Indicador

Perdeu-se

Quem entregar nesta re

dação, será gratificado. 1_41-1

======�==��==================�=========���
Profissional

..,..... "Ó.l'

Dr. Arolde Carneiro de Carvalho�
,

s: ADVOGADO
, .�. .

(Inscrit6 mi Ordem dos Advogados 'do Brasil, Secção do.
Estadn de Santa I.."âtarina, sob no, 3(0)

\
-

;. Inventários, cobrár:lças,_ contratos � outras causas
J"

cíveis, e. coinercíaís, �Qireito: industrial e 'legislação do
, trabalho �...::....:.' Náturalísações e títulos declaratórios.

,"
�

� Caúsas Crimínaís. "

r

E's.critório .��
e. residerícia":

Canoinhas s.

�dvo9a;do
�-' ,I"" 'Rua Paula Perf'ira s/n. -

. Telef�ne 277 Caixa Pústal �"125
CANJ>lNHA-S SANTA CATARINA.

t
'6;.,( } •

. Em 'presentes ou brinquedos "não perca -se,u .tempo.
o '.

'8;;'

Pr,ocure a nossa casa,. Estok permanE'nte. 'só na

10- P '" � ,

'�, '"""
�

\freços na Fabrica. �idraçaria C�noirihas LtOd.
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·

Representante [)��tríbUidor néste M_!J.niciplo;
• �, ' .�
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Oficinas Meçãnk:as e_3gencia de". peç; e' "A,ce8sorjos para'"A ulo. (am/nh0es.
• '" -1 '

�,

.�.: ..�.: ��zi�:�lg!:z ;;e:'����u��::�Ec��: 0Nd�a��� pará' Onib:s O 3500: Ali:�::h�a���a .J ohnson

' ,'.1.. '.MICRO ONIBUS': k I

'.H. ·.1' ,.� R_;nault o,' "" li
"

Para' 7 �passageiros,' e motorista � '"

Plaina .Huscke
iA'

,..._ "+'

� n i '

,
"

" VEICULOS marca D.K ..W,"_ de novo no Brasil MOTORES PI CAf!IINHÕES:" "

\:::

....!�I· i::··...
·

�CAMINH.�.ONE.TES: A " '

..,TYL�u�r·g"a!o_,Urcgão'0m'"bl'nado Mercede� Benzd �O HP. �:. Merce?es Benz . Di�sel "." ,.M�r_ceQes B�nz 9Z BP., . _ ,; .

-�'!f� CAR':::U:E ;A��ElO:
·

1

>r �i�r���:��i:s ·
I , MOTOl�:�a:s��:;O�;R������Os 'c T

:r: t:,Dodge Kingsway
� �"'" TRATORES: CONJUNTOS E,LETR,ICOS 'j:rt ;...... ,,;'Mercedes Benz - á Gazolina Hanoinag - Peneus GERADORES

.

�
;U!t.: Mercedes Benz - á Diesel Renault - Peneus e ndas de ferro'. " .

� :�r�) Renaul 4 c�.
"

Hiapomag - Com gu�ncho- GLEO SUNOC,O Ir
: I:

.

[Cc� t. SOLIC1TEM PROSPETOS E R);lEÇOS SE�_ COMPROMISSO.
� iJ

'�j Agerícia dOÃD SEL�ME,
-

End._Tel: "Ser��o" - Caixa P,ostpl, ,12 � .�o�: 179
- A
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� Escrit,?rio ?' \esidencia "

.
í

c

te

�Ií.lla 'Coronel Albuquerque' s/n - Fone-'205
�

Canoinha!�'" - S. €atarina

6-10-1951

Precisa;.,se·
-� Gcverno .Municipal

.,

da, João Abrã» Selerne, Adolfo
Kalahaide e sua mulher, Ioacio

'" Oliscoyicz, Irrliãos. Trevizani, 01'·
laudo Tnllril, Estefano Wrubleski,
Dorgelo Cordeiro, Teodoro Rume-
nhuk, João Selcme; �

'Cooperative, Produtores de Mate
Ltda. 7J u lio Budant, Kurt Klos·
tershoff c soa mulher, Luiz Doer

. lit.z c sua mulher, Emili�n(1 "J\brão
Selemo, A ntonio Moltaoro, Alfre
cio P8rilo. M igue-I-.P./-ocopiak. 13en.
jaurime F. de Lima, Matina Luc)'
Ferreira .. i< Paulo Dolinski, Otto
Meinérs, OÜo Meinerss, Dr. He
ueau -Cubas, Miguel Procopiak,
J uão Fud;:, W.alter W itt, Afonso
Guilherme Luetck, Juvenal, Gou
çalves d�> Luna, Henrique Schmidt
João Fucks Albino Gulgemiu, A
nibal Marques dós SAntos, PerIro
Mendes Goslar, Manoel Martins
de Souza e sua mulher. I ildll"ll'ia
U ni1t_o Madereira Ltdaor Bastos e

Prohmaun., Antonino Nicolazzi,
Hmãos Dornbroski, Jurlitt' (.> G'e·

orget,; Scholtz. .Fermino dI' Psu
la e Silva, Maria Mf'lnecht'lwn,

"

V-d
,.

Leopoldino Figura, Sidrwy J �,
'. �,' TOS -_ ._._

l' "Cor.te, Damaso Urbaneqk . .",..f ,no
> prêclsa.:..se

Cc
r.';o�·· g;;p�cfe. qualquer .• :,���:"d c.a I�.�.. ''l.s.,ap��ran����er���•

'. .. L ,.' . comprimento, largura ou s.ua '·lUlIlh,er. ;',�"" '. \ �

!< • Operar;os p�abcos em �er- :.:grossllra.·,,t f "�"'''''

VI;O. de SerTéll]a<,� cQm -espe--.,· 'c·
'. D��pac.bo; Como �eqüerem

.

)',J
- r .

b
. > -/ Preç®s sem concorrencia

·Cla luade sern::lf 1m. mas.�. ' " , " .:Prf'feÜlu8 Municil?al dc,.Ca;lOi.
'" Nâp sendo _compptente é' "'. "" s� na

.' _

�'
,;

nhas" 21: fie Set.embro de 1951.
inuti� a�nt�l" St,,;� }; 40:,2. Vidraç'aria'CailõirihasLtda

Tratar. nesta . f'daça·ó. Fone 277_./

REQUERtMENTOS DESPA""
CHADOS:

Mês de Junho r

Ruprecht
.

Loeller, José '13,;chel�,
Beláulno Cavalheiro, Jovino Was
veuczack, Aníbal MBI'�nc�los
Santos, ZilfriVCaI'los Müllet', Da·
musio Drosdck, Berijamim Alves;

r Despacho: Corno ·requer,·

Mes de Julho
GUSI-flVfi Ratkl', '('(:1'1"71:1 Greka,
Hercilio DtHÍHl�O da Silveira, Lau-

•
1'0 Klll'r:lwski, Gw;I;�vü 'I'icm e

.

f;liH mulher. 'Saul Crbistani, II mãos
________________ /l)r()l'op!L1cl�:' Mafiocl J()?;o Darmét;Z

cedo, A ntollicr<'S'Jba tké"; .

Despacho? Como J'lõqu(:>r,
"

R C A Victor - l\1PR de Àgfu.to
/.

.

'.

Artur Bollof, Antonio 'Tompo-

Para corrente !Jniversal roski, Luc.�da Schelin Fp{_reira,
kns Bollof e sua mulher, Miguel

6 - 120' - 2'20 V Altérnads ou Leal dos Santos, Valerio A:l Hut-
continua, 5 faixas ampliadas:� �keski Waldomiro" Maíêski, Her-

.
.

já estão na
"

-dciros fip Carlos Maicl',' Olivio
Mussolioe Chrestani, Braz Miran-

O ultramoderno Radio

�-

Moaci'r J.� 'Lemos

He�"p: EXI). Sec.
. _"' ,,_ ';".�;'

'�
..

"

�
-

I

"M·Qldura·s:
Uma i�finid�de dê tip"" a

seu agrado-preç,0 de f'!'lbrir8._

-

,
.
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- '., f'';, '.}. ";"1�':
'k'i " '\ .'.

E si eu fiêm' por ld?'perganta (I sn/rÚlrnnho
Cingindo num braço a noiva qU,e Ih» tem .

,jurado tantas Vf::�S o seu maior carinho
Responde-lhe o amor chorar-te-ci meu bem

i:

F. "se eu ficar "por la? Se o dia de amanhã
> Troux r a n/lticia-'atroz que eu acabei

';" '�EIII tucc itestu dor que .fazes minha irmã
s- l:(e!Jondo-lhe a amizade: eu não te esquecerei

j}E si fi: frcar /Jo;- laZ pergunta ele, p()!�__;(im� 1r '

, \
A mais velha das três, a sua m ãe •

"

Neste lH?U'(JO cruel, que,-jurius slJ'm nqj,m �:Responde lhe (/ velhinhu}- ru urnrreret tombem;

'>,

Edital de intimação
J uventino Rodrigues Martins

J) Doutor Euclydes de Cer
'queira Cintra, Juiz de Direito
da Comarca .de Canoí nhas, E::,'
tado sde <Santa- C9tar.ina, na}or-,,�
ma da lei, etc. ,

'-__......_T�1Ji �;a- .' Fai sâ'b'er ao réo )uventino
RÓ.c) rigues Ma\tins;' br asileíro.

,"'casàdo, com vinte c um anos

de 'idade, filho de Liberato Mar
tins do Rosário, natural deste
Estado, residente em Campo da
Agua -V:

..

erde, operário, alfa beti-zeiro, corno que estivesse a per- '

7ft zado; atualmente em', lugar in-
na paralizada. O local d'u tu-
mor fica qmmte:e quando 8- �erto e não sabido,' que. no !1n,-

- cesso-crime que a
'

JUstice Ibe.
, perta-se, com a :mf"io sente-se-ir-

'I�·.,move
-,

pelo crime jl) m;Ugo 129
ma c. l'epit[J.ção�.cerno se o tumor §, i e129, iO., n. II, cio Códigoestives-se cheiu de ar.

.]i f Penal, foi design;.l€!o o dia 13Abrindo-se.... os tumores escôf- I . .a

i de outubro, ás 1 O ho raé..na sa-
re um liquido jiegro (preto) corn I la das audiencias do "Juízo decheiro de ranço (manteiga es-

j Direito. no Fórum, no Edificiotrs gada).
.

':.._

I
.

.
da Prefeitura. Municipal desta

Abrindo-se um anima! mor' cidade, para a._ audiencia de lei-
to pela manqueira notarnôsque tura de sentença que concede
o sangue esta "ÇQagulado uor- Sursis, Para conhecimento'. do
malmente.vô' coração apresenta- dito '-réb, mandei expedírb pre�
se pálido ,,(�esc')rado) e o baço sente Edital que vai: afixado no

(passarinho ou fé]) bastante pre- tugar do ,c;ostume
.

e publicado
to; n'las se'rn58'umento de. VIl!U- na forma da rei, juntando"secó-
me. O fignd6��apé(;>!'ienta-se bas- pia aos respectivQs ,autos. Dado'
tante I'IUni�ptRdr) e ao' se reU'- e passado nesta cidHde de Ca":.
rar�o co'u,rO'i\notH-'';E a pele hdi�, noinhas, �os 24 de setembro dê
têndida pelos gazes. de '1951. Eu, Zeno Benedito Ri-
, Nns an{rnaj,; doentes r,lJve ,se beiro da Silva, Escrivão o e�cre'vi.

"

emgl't;'gar sÔr.;n contra o car-
.

"O Juiz de Direito
.

búnculo-sir'1tomatico. em d0Séi Euclydes de Ct-rquE'ira Cintra

elevarla\� 'Pambem s€r'á, nece;;- � E�tá conformp I) original e

sárii) culocsr "o Hnimak em local' deu' fé.,' Data Slq:\ra

li�p() � ,!, ..
rej<Jrlo. çl5111do-s� ca- O E;"crivão .

feIOS', 01e9 canfor�rj!, e vlgotO": Zel'; RpJ'),oditq Ribeiro d" '�ijV:'l
..

.� " i" ,.i'

nb�, (produtos qLi'ê e:.;timufam e'.
fortificam o orgHnismo)

.

� ,""

�'-�Carbúnculo Sintómáticov:
.

-'
� - /. .'-

. . ;.\\

Veterinário J. Quevedo Máia
.

pas, etc., fªzeIldo com que o a·
,." nimal arraste o membro tra-

,O carbúhculo sintomático é'
conhecido vulgarjnente por

"rnanqueira' ou "mâncha".
� É uma doença .infecciosa, de

� marcha geralmente, aguda-febril
, (com evolução rápida e"cdtn fe

bre elevada), c},lfacte.·i'zada es-
; pecialmente .pelo .desenvolvi ,.'

tíí 'fi mente de tumores nas regiões Imusculosas' .

,r O carbúnculo sintomático nu I
.

t d
j

f
.

manquen « ,8 .aca e-=pre ere n ;

cia bovinos entre 4, meses e 2

I'"

ilsnu,> de ida-te (terneiros). porie n-
•

I

do tajnbern aparecer em cabri-

to,�, carne n JS e muito l�ramen, IIte�em porr-os -

Os animais "{ãnJ ,cnntaminH
dos quanol> -conwm' ou 'bebem f

�,
_

alimento" 'Cont!1mina"os' pplôs I'germes. s(','1r!o tAmbem comum ,

8 cQntamin�·cão at:ravés -de co1'- j
�-tes ou ferida,:, esp1.cialmente nas

fj castrações e tosquias.
'

'<. Os\ 'animais Jiue viv€:m em

� terrenos, éI 1'1 os' (montanhosos) em

lugart>s dmiQos e �uj�)S são os

que estã�l mais �ujt>itos á fica-,
rem doehtes,"Támbém: à-'man-

'

-

queira aparece c(.im'� mais fre-.
�

queneis durante a e�!ação quen-
te (verão). �

....

, ,..
O animal atacado oé man-

";;gueira apresenta-se triste,� pêlo
"tu:l'epiado, .

irrequieto, febre €

�;'v8da (de 40 a 42 'graus), �es
prrlição plevarla (batimento ace�

:t�rado 'dos flancó"s),o dei�a fie

'VAstar e de 'rumioar,; dfit� de
Ún,' lado e nos c�sos graves

_ "'morre. com elitremecimentos.
� ..

'( .-.... .

� Geralment� el'ltre - 2' a ·5�dias.
apflrecem tumores (inchaços),
ql:lf. s� lücl:llizam nas, regiões OP
mai� muscu16s, como p�scoçn,
f>Spá01l8. fla'ocos. quartos, ga'ru-",

� �
.

.�' _:i'

PrefàituF;;l ,Munlcípál, de,ú;(Sâ"'oinhas
Impôst�'J�lire",:lndústriás,;e 'profi�sões .�.'

,
2·õ.' -�EMgSTRF. la ·Perf'ira.".8 <"obJ::lnçH �em mul-

Pe'or(lem do �f:. PI:efeito.tor- i ta dn Impcl,tp ,.,/ Inrl.t1Slrias e

no público que durante o cor-
"

?rV-fi;;;sõe"" (2° :-emestre). �o
rent,(' mês s� procedf', o,psta Te-

.
,,f"ri\ê,, Sf'�Hi.lit.t' á ('nbrf\tlÇ'a .:;;erá

8ou�al'ja no :ost!)' rif': A rrpca·
.

2&:�cerlirlH �rlp �éi.1c!�) com a mul-
dac1'!n cip Ft>hop ;�('h�ml'H"p nas. ",t? mRrc'ad�. pm/Lp'. �.
Intp[lrlpncias 'dP" 1'rl:'s Rlm'as, ':�' MILTON ,A 1 V-ES NUNES

/):i;,Majqr VieIra, Paplinduv� é Pau-
• c

Tes!iU!'t'iro ,i

..". �

, 'T-rês Mulheres
'ft. :.

-c, t

Aniversàrfdrn�se
HOJe: sr. NP1y' IYi�I'II(Jzzl,

MeniJ�a M. .ria [lfie. IlU, filhu
do sr. OIllt!(II- OoJ!all,,- Me"
nin(J ,Marltl 'í" �Lun,i('",. ttlho
do sr, Frllnci�cli·' Bll1'gtlr�lI,
sr. !osé lJalllus(J da . ...,i/vr'úa

Amunha: ,..;nnl- Mor!I' 1'<;,

posa dQ SI'. [)t;'Úl!(> "(luza,'
sr. Herci!'ii /)umú'lI fifi 'if
velra,- IJnll ':nw: i:'spn ,a '10

'sr. G.,arl,,', �.I/Jlh(;1fl!r,· Muria
Oira, filho do ",sr. jIl7J('11t1t
Ta'vurl's/

'

li ' ''i� "

't. Dia 8: O sr.J<om.ào Kovu,-
sr QsvIII,i" Trr-'vísani," sr.

Lpopoldo BU,ho;, sr. Timoteo
Q"/II1'ski,' M,lrj.[lúl TI-!rpzínhll":
filha do sr. WlItd!'m,ar Süm- I

ge,' sr Anp,elo Schille,,- O sr. I
limo �Acyr BflSSI ""rrJ. Lu- !
cila R,aUl'11, espusa d,! sr. ()s-

'

,aI' Rauen l'esútêntr· ri,., Mor
retes,' a I1U:II;1'((/ Siel[/if'nde,
e o' meninll -Íf'frri, rilhüs(io
sr. Gastava ,Thiem�' Pregáitf?. ;k f"

,Pára rn'evenil' !JS 'animais ria

manqueir� \os criridof'ps rlpv�m �'fali:t..! ',1· dia 14 uu mês _em
adotar sistemAticamente a vac\- CIII'''", II, ii grH!.diosa Fest.a E·.
nação, 1)(1" :mimah entre 4 nIt- l'uLJI' !:'liI :-; ,Ito d .. Atiua Vprd�.
';:es e .. 2 anos dI" idt-Ide,

/

com a );_
.

('OIlI;-';:4llO te!!J�o pl'ftz';l' cie
vscir13 contra"o c<:1rbúnculo sin- ('Oill lU;n ·'jI.,I'O· IIf gi'nd.- pl11'8

'tol'ná tico (ma nehH (.u ma nquei,;- ,
tQI1l .. I: :-pHILe IrSS f"stivi<ia,d'·s, (I'

ra), vaeinl'l estR�qfl,P "'" pnc'on-l q'�(h,.1-)':J,!l'I·ipád�1nl-'nt;' 8gr�(tpcp.
tra ,á velj.dl'l nos Pôs.tos de D/_p-, 0>, �

..."7ó
.

fesa S�nitá�Hr AnimAl; , âo pt'e. I -�.. ,/

-ço;derj·$O,20ad.ose.
" ·"'C'.·,··'.,O··.···'··""N- ·V�',f'.. "I"T�····�E·__,-.'.A vacina .é "'uil.ada oa dosa-

_

.'
.

'gem df' 1 (um) ct>ntimetl o. por
c,abeca" 'S�ndn aplicada por via

sup·cutl!-lÍes· (OI b:'li.xn ela pele).
'

GRANDE- FESTA' POPULAR
PRÓ ·NA:TAL ;E)OS �()BRÉS'� �

A Comissão de Senhoras que cham,ou a si a in
cumbência de oromover, este ano um Nãtál mais fe
liz ,xpara a clas;e- pobre, fará' promover nas :tardes e

noites de

Uma Grande Festfl PopJlar, riôs terrenos da firmàDF -ii!lW&4J ibi'imlD""____ I

.

"

.

• .;�\:' ,éi.f "G-ermano Stein S" A., á Eu'�' Vidal RaITJ.os, esquina
�R-EN N:E R f()l1r� /298 " da Senador Schmidt: para a qual éonvida: �. p<?pula-

"-," ,

li cã.o em geral.
.

.

_

�".

"�
"'.. � .,'� 't�m Canoinha$' .

�
.

�
�.

,.. I'Farto' programa de q}versyes com nunlsros

, .,,�hi!-se Inst�/ada no Pre�l� da ria, Te- , de bailatlos, étC.c"-i Tablado para dan3as.
_Ief..'nicà, a. Agencia #E/\ _l\,; ER. que con-

_

.., 8'
-

. t _ Com'ol,:;t'o' ser'vl'co' do AI-t�-Fa-r· "

b' . d 'd- f " . h .' ,oa musica
I � , '"L \;;;I

lec.JOna. soo m.e... _
I a rales para ",;,mens. e:· :-1 ·t "/C. B' ,! ".' sort'dos d'e .c'rl'o'" gelado�"

� -

'F .•..
<

{,_
, ! an -e ""'1/ olequInS"-'. . I ·v 1,1 ", ,�. lO,

s:�DE4Í� 6jJ'Jf/NTÂf�0R7G��ÁI;· 1,..
"

�oces;' s�gados,· café, .,etc: � ,Gáli!iha�}l
.

p.. " ' , j;"

__c

";: �,,"Ji leltoes assaãos -' Churrasco de ,gaao �e de
'"

palas de jã .�gorgurà,",. /' t

_"

'. �cabrito - L�ilã-Oj rifas,': prqdo .de.c�rriaá'�"e,tG.,

.� ?

puro linho �E N N E R em ter:p.os e ms- •. Solicita a todos -uma 'prenda e- "ó�_cornpare-:>
'trós. para roupa dehomenY"ese�liorasJ cimento do publicQ�',êm ger)ll:·'"",

em_ todas ",as cores, restamp' '" �'8 II�O.I,·· Canoinhas,15 d� Out�b'�0�#:�fe 1951,;;

R,oitpa� d�' p�r.r·lã, ' linh O de.��e 600 <ruIeir,cs. I "f' A � O M 'í ss.A:6i· . ,

..............................± i••
'

•.�(au•.•naQB� '. . '.
.

'�

'Etizobetn, t/h,/ do sr, A/varo
Uhlig; Erice filho, do sr. Er-
7)/fl{) Hinke

<

•

Dia í): Dna: Mercedes cs-.
ti',- o sr.; Ben-dito Terezio rle
ClúvuLho Jr. /'I/ui dij.[no prf'
feiüJ íir!sta cidade,'Jaime, Jo.
'sécl'!'" joset!' M_oria, filhos ,lo
s" A1:.ntl{�B"i'l'f''- LauYIJ,tlihQ
110 sr.�J1,j;nYl.que Wald1nonn.

Di(J' iO: Sro. Anezino, es

po::.à do sr. Ht-'nrique _')/IJP-'
herl,- srfJ(i. ,)lIíomli I<omll'f,,�
BtJjurski,' IMira, f,lhq 'LO sr.
j,ii1/'"/)a,1UI ..;O' tia Silvi'trp,- �r.
WolrJe.mllr 'tting"',- O. -.-"Jp7:e·ff1
Jahlr, filh" I/O s,:. MiguN
LessaGk.

Dia !1�' Mil,!;';';' Raulil10 é
Ctlfadnu '!':/izahl'!h, fllho� l{fI
sr. '<uulino NJúltfs,- JiValtrillo,
filho �,,,o*sr.·"i""í'�/(} (j{f"''111�'1,.
o. lovem' J<aul, filho do sr. Ar
noldo Moritz,- ..1111'la, esposa
do. sr. Hugo B-rtiuhanlt.

Dia. '12: ."'rOi Maria, d,
L(Ju,-ât.�, ps1J..ôsa tio sr. ;,a
muet�Medeiros;' sr. José Fur,,�
tadl) de M�lo,

/íi'JJ-SSOS �arabens
NOIVADO

-

,..-,

ClJlltrirU.'dlll '1',,�Hlllellt() dÜ-I, &0
de- �I'll'rnbro, o �f'. l)o!lglHs Bl'u.
ke'I�Jurf, dediC1iJdo �rafico oas (Jti'�
C,I\'iI" in:r>f'�8"oras dl:!'I.a f.olha. cqDÍ
{I g'1,41t.ii "ria Vililda-OdeUe

." " - ')
-s !"�H ..bt� ,

' .
.

NCl"�(JS efus i VI'� fla "a bens.
" .'; :

I r C��SAMENTOS.
';;=.: ..

--

_"

,

,� _"'"_
..�:

";-

�,':";

Heaiila:�e bCljt·_ ,,"si H" cidade.
II p,ulaee JIlHtI'lIIJClIli',d: d�1 sr Wet;
lIe!', filho do ...".,1' •. Alfredo Kelnei;

'COlll a srta." 8deíti'a'Hi, - filha db
d .. ;

",. Rodolfo H"ng:,;t. . ,

I,' Ao j()Y�,!tl",VH!',�H "I'IH\. dignos
pili�. (l$ 11�)s,,,"8 wo'a!wllfl "

-' �'

CO'lISOI'f�tllIl.llC'-h\Jjp. H -; t�.
N lima0:, Vi.tl�J'à. COlll I) SI: .'\ Ido

H(:ffm;lIiIL reliÍdl>t1t,es llpsta ('11 "'de .

No, �()S 'ptÍn-l be,!I�. ' ""'

;'t �_
-,. _.

',<;<

Lãr em Festas
Dia 2 (ln COtTl'lltl', floriu (1 lar

dll sr. ÚSH1Hr N8�cirtl(·"tlJ,_ dig"o
,,:gel'eIlLe.' da fi.! ia I di) Banco llICIl,
{JI�"t,a cidad.�. "r: de S"H" I 'Xllla:

élllls(lrl� dlJ'w' JI·ln�lJIa. COIIl IJ '1i1S'

Ci"\�I'lto da R:flhlllt.�� 1I11'llina \lyr-
lia E\),:I-i-s('. ó'., _.

I ossos pi;!,ra b(�IIS.

� J�oldurõs:'
,.

.

�"

só na
1

�,

Ca�oinh�5' Ltda,
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