
- "Pelos calcules a

proximados, s e r emos

obrigados a dispender
cerca de trinta milhões
de cruzelros".
Ao dar por terminada

a palestra, o sr.' Irlneu
Bornhausern disse mais
o seguinte:

- "Friso que a atual
situação é Insustentavel,
e dai o'. empenho do
meu govêrno 'em resta
belecer, quanto antes, o
ritmo normal/das ativí
dades nas zonas 'que
vem sendo castigadas
pelo racionamento da
energia elétrica".

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

LOCAIS,
Ponte Henriqire Piazera. Te

ve lugar no ultimo do-.
IIlingo a Inauguração da.
'ponte sobre o Rio Jára-'
guá, na estrada Cacilda,
em

'. Garíbaldí, alí com

parecendo graúde nú
mero de pessoas e os

-Domingo, .1 .de Julho de 1951 -Bta. Oatarina _:_, N, 1,649 eseolares das escolas'
-

� .. '

sediadas naquela, ZOD!L •

. " ,
. :. ..

'

,
"

.' .'
' De, Jaraguä

'

ali estive-

A" ';fes·tâ - :', d'o Preventór·j'olN O,T A 8 & ,N ,O ,T I ,O I 'A '8 r:�u�\�4,al,° :rn:r:f::: r"

4:;.�.:.._;,:' f.i. ",� .
,

-. -_,c_ _;_,'� - >,.
.

::OOnde:s4e Mattos JQiz:�
, Con� � , .. �,�fô�6;:�;·�ft1"L��L "

S�; ���v�da, a'fe;ttiêa'�'
-'

'SAQ ':rÕ-SE'><'Dff COS:' da�prlhééza serä((tr�il��'O- ,
. ,�x� Pi,reitO' do C()má�caj N�Y::�

mente no,tlcH}do, jeve 10- lízede as ,vesperas
. de: S. 'J.:A aICA - Vítima -de portados para o Bràsil ,.RtO......., Mais 10 carros Franco Presidente da Gâ

gdr, s�b��Q uliimo",afé's'- Jó�o, no salão Buhr ca- um
,

derrame
..
cerebral; afim de ,se,r�rp. �nhuma· i�por.tadosachavam-�e're- mara'MunicipÇlI,Dr.Alfre:,

ta ,orgaolsada' pelas se- prlchosernenre ornamenta- .Ialeceu o' mínístro bra- dos em Petrópolís. tldos no perto em virtude do Zimmer Promotor Pü- .:

nhoras Jar'agüélenses cj)::je di> a cerärer;" constituiu síleíro em Costa. Ríca, ;' -x- da lei 1205 íerern libere-: blíco os'
.

'vereadores
têm a seu càrgo.e direçãó 'uma autênticas parada Je sr. Oswaldo Furts. ' RIO;-+Äadmi!'listração dos em consequência do Curt'Vasel Walter Yark
da ôóctedáde . Pró,Pre- qoin gõsto e élegêncíe, .;. �'x.,... do Banco do Brasil pedíu mandado de segurança Ii- Adolfo' Emmelldoeriel"
venrörío..': .' .. ., 'l-destecando-ee o 'elemento PARIS - Partiu para a cooperação da policia minar no 'decorrer da últl- Mario NicoUni eOtavian� ,

, Pres)di(l{i p�J,� ·Extrlél; feminino'}? qual. com sua Berlim" a .eamínho de pera apurar
. cé�las atívi- ma semana. 'I'íssí, o sr, Er�esto Oes'

Sra.' Juta Brelrhaupr Mar-: graça e 'maravilhosos JrÇl- Moscou; o Vice-chance- �ades de Fellpe.Cevalcen- �x-" treích Filho su&-delegad<!,
cato, coadiuvada pelas de- les característicos a�r.i- ler 'Soviético André, Gro- n, atualmente hospede .no BUDAPEST, - Omon- de policia em Corupá e
mirs çompenhelras de dl- lhamou .sobrernenelra a miko, delegado russo ,á Copacabana Palace, a;�- senher Gross, arcebispo os rvdos. Irmão Ernesto,
rerorla. ii reunião constituiu reunião. Acresce a i n d e tracassade conferencia sado de ter causado sene primaz da Hungria, suces- diretor do Ginásio São
o. ac�ntecirÍ](�nto sociál anotar 'ii cordialidade, rei- idos repr esentautes dos 4 'prejuizo a Fa�ençJ� Nado- sor do, cardeal Mindzenty Lniz e Padre Orlando, éa-
marcantê dos últimos

rem..;',
nente 'e a generosi�ad,e �ranQe� chanceleres. I D�I, _nunca inferior a 12 foi c�n�enado a 15

.

anos pelão daquele .estabeleci·
_pos. entre 'nós.

.

com que todos conrríbul-
,.

=-x -

.

' ,mllhoes de cru�el-ros., Fe- de pnsao, Lembra-se que mento de ensino.

Prestigiada pelos el�- ram,." ,para o êxito finan.cei- R�O - O sr.

O,le.gárto lipe teri.a, cons:eg�uido Ileen- o.
seu antecessor fora �o��

I
O dire.toriO daUDN es-

mentos móis representen- ro da festa, creando dest'- MarIano, da AcademIa ça de Import�çao de va- denado em 1949 a prlsélo teve presente por uma

vos da "haute gommé" os arte, um ambiente verda- Brasileira de Le!r�s, de- lor astron,omlco, sob pre,,- perpetLla. comissão dos seus mem-

quais compreendendo o deiramenle "raffiné' para claro,u ter acelt8;do;,o texto �e co�prar, no � �-I '
.

-x�
,

bros. composta dos snrs.

elevado alcance da nobre o maior aconteciment·o so- COnYlte do, preSIdente trangelro artigos de, utlh- VITORIA - Numerosa ,Inocencio Silva, José Er-
eausa ,da recuperação dos cial-filantrópico do ano em Vargas para �cupar o 'dad� essencial.

.

De, I?-0sse c?missão .esteve ".0. palá- ching, Hermilio Ramos
filhos dos hansenianos jaraguá, do Sul. cargo de embaIxador do da licença mumlkse duma CIO A�chleta sohcJtando Tarcisio Motta e Lou.ren ..

não negaram o seu con.� A Diretoria da Soci�da- Brasil em Portugal. autor.ização em bran�o que garantias a? �overnad�r ço Gressinger e �uiz
curso á nobre iniciativa, de, pró-preventório, p o r ,-X-, vendia a ,comerciantes. para o MumcIPlo, de LI- Satler.

,

�

,

contou também a festa com nosso intermédio, agrade� B-IO - Chegar�m!l0 co� os qUais I.ambem a� nhares, que es! a sendo
.

No ,ato inaugural usou
o concurso valioso e o ce a todos os que cO,Ope- aio os jogadores ItalIa- SOClou-se, para Importaçao palco de verdadeiras cenas ,da palavra 'o sr . .prefeito
apoio indispensável, dos raram para .o ,êxito finan- nos do Juventos. 1?0 ae- de geladeiras, máqüinas de band�tismo s�m, que Municipal, 'que agrade"
poderes públicos--do mu- ceiro da festa, e-special- roporto .do Gal��o, � de, lavar rQupa e outros as �utorldades loc?IS se Ceu aos moradores da

nicípio e do' estado, nas mente as, aUI"ori�ades, c<?- team italIano segUIU dI' objetos de �so superflu_o. mamfestem a respeito. zoná 'o grande' auxil!o
pessõas dos exmoK Srs. mércio mdustna, presl- ratamente em .outro As autoridades e�tao --;:-x-" prestadcl na construçao
Prefeito Municipal que ge' de,nles'de c1tibes e .parti. 'I aviãq para São pa,ulo: deligenciando a respelto,_ .' J. PESSOA, � _

N a � da9uela, O.b, ra...

'e •. indicou
nerosamente abriu a lista culares em geral, hlpote- -x-. . - -x-: ". v��pe�as, das ele!çoes mu que a mesma fosse dado
de contribuições e Sec re- cando·lhes o seu irrestrito LIS.BOA -, A prmce· RIO, - FunclO[J�nos do I1lClpalS os polltJCOS ,se o.nome do sr. Henriqu�
tário da Segurança que reconhecimento sa Ellzabeth, de O.deans �e'parta�ento NaCIOnal de apegam .a, !odos me�0s Plazera, ha pouco falem-
cedera a condução 'para a A renda líquida da festa e Bra,gança, fal�clda na Imlgraçao,

. des!acados á para a vitOria. Agora e o d? e que p�los seus se�
orquestra Cuban Boys de foi de Cr$ 4.843,20 que pro.�medade Qum�a do �ordo dos naVIos entra- nome do �r, �aur�ano que V�Ç?S prestados� 8;0 mUnI
Florianópolis, a qual in-' será remetida ao Preven- AnJlDho,�perten<:ente. aos ?OS no_ porto, re,c�beram vem ,a, batia, pOlS vanos CIpIO, bem mere'c�a aque-·
felizmente, p ö r motiVOS tório em Florianópolis �om Condes. de P!lrIs, tmha tnstruçoes

_ �specl,als ,no c�ndldatos ÊI verea,nça es la homenagem. �IDda pe
imperiOSOS, não poude contribuição de Jaragua do 7? anos de �da�e, era q�� con�e�ne a flscaltza- laC? procuran.do a vlUva d_o rante, o povo alI pr.e��n-
Comparecer. SúI. vlU_va do, prmClp� do ça�. dos Imigrantes, espa- medlco-martlr para, ela re- te f�z. um r�lato da sua

, Grao Parli, 'e mae da nh0ls. Segundo fOI apu' comenda 105 ao eleItorado. admiDlstraçao nos pod-
princesa Maria Francis- rado está em pleno de- -X-, cos mezes que exerce

Coréia ca, duquesa de Bragan- senvolvimento aquí a in-' RIO - Brevemente será o cargo. Falou em segui
ça, e Teresa'de Orleans dústria dos aliciadores de submetido á ,,' apreciação da um aluno da' Escola
e Bragança, bem como imigrantes. dos inl�reesados o ante- local e e por ultimo (>

Um telegrama' <Je No- pública, cOJnandante de .,

Pd "I di'
..

dp' dOI d..

d dos prlDCIpes e ro e Para reprimir e desman- prOJe o e el cnan o b rev. a re r an o que
va York anunciam que o todas as forças arma as

J
-

d O 1 B Ordem dos Médicos O 1
'

S D t d d 1 oao e r eans e ra- telar a quad,rilha 'de explo- .' cong"at,u ou' se c.:om a, po-ecretário Geral da ONU brasileiras. o a o e ar t I d .

rt t. 'bI' gança. . radores de imiO'fantes o
dssun o es a s�n o no pulaçJio pelo Impu' an, e

en.vio, uma, .pelo ge. ral go espirIto pu ICO.e O d
.

mortaIS "mo.nento de"'atldo pel'" ih t t do pa'.

bi s espoJos DNI vai por em prálica U U me Ol'amen o en
,

-

para as -fl.a'çõe.s, inclusi compre,enção sá' a, o '

Comissão de �aúde Pu' I d' 1 gJ'o aos ad
R bli dentro de alauns dias pro'

U -

avras e 'e o
.

-

/ ve o Brasil, pedI'ndo re.- PresidentE" da epu ca "bll'ca d'" Ca�ln' ara' ,

't 1 -1 g' la.

A 'b' d V e vide�ncl'as dra'sll'cas, empe- _.. mIDlS !'al ores e ,e JS -

messa de tropas para a resoverá o assu.nto'aten- ra. ,rI, (:)1a, o ,sena 01' o-. " " .

dor nhando·sc> no mo'm,e", to em Rolas D.ara f'ate�ol dores mUDlCIpals qUe Vl-Coréia dendo tanto o IUteresse guell�o e o governa " ... " • ,

.
.

L G' d I rea'p'arelhar o quo iÍdro de nham exercendo a coo-
Ouvido pela reportagem nàcioIial como as eXI ucas arcez a c ,ara- ."

l'
.

o sr. João Nev'es disse gências de nossos. co�- ram. que o assunto e �e seu pessoal. Ao que esta, Extrq oflei;.!. Voley e tento gera, os seus ma,n-
que a sua opinião' serál p" rOÍDissos ,interna.CIona.I,s I alçad,a

do sr. Getuho mos informados a q1,ladri- .Juvenis tem seillpre em

B d V lha J'á está id�ntificlldâ. Stock a CASA R ß A L (Continua na ultima pág.)a do Presi'd�nte da Re- tambem o rlga elro argas.

ARTU;a MÜLLEH Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na' Sociedade Gráfica AVE-NIDA Ltda.'

CÄ}�1\ 'POSTAL, 1�: -:-' �dministração: Rua MarechalDeçdoro "da foonsêd, 136 -'" Fundat!fo em 1919 -- -TELEFONE N. 39
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Tropas ,para a

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Kêdl! [alilrioilPirilßiÍ"· iílnlil
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----------'------------------;�-�--�-----�------ FoCa0 Rio tratar é"J�.
se assunto o diretor
da ferrovia, - "Dr. ' Raul

MeSqtrit:a
.. ,.' ,

;'

di

CURITIBA - P4ra a

capital' da República se
guiu dia 28, via aérea; o
dr. Raul Zenha de Mes
quita, diretor da Rede

Ä;NO. XXXI JARAÖUA DO SUL. DOMINGu, 1 de Julho de 1961 SANTA CATARINA N°. 1.649 Viação Ptlraná-Santa, Ca-
!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!II'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tarl na. Duran re essa 'V ia

gem, 'que terä longa du-
, -L· O C A -I 5 D r n I�TD n (lI" ll-Edital de Citação de Herdeiros Ausentes �:�r��ia °de��:fe:�iuc���:�

, , n [, II l) nu lJ V,' o Cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Direito em importantes assuntos com(Continriaç'o cla. 1a.
, pjgi�.)

,

Irene P. GÜnther Oticial do Exercicio a Comarca de tJaraguá do Sul, Estado a mesma relacionados.datos. 'Orador fluente, te- Spengler; Carlos :Hafer- Registro Civil do 1° Distrito de Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, Etc. S. S.
'

deverá conferenclar
ve pelo seu discurso os mann, proprietário da da Comarca [araguá do S.ul, Faz saber a todos os que o presente edital com o ministro da Via
mais francos aplausos do Farmaela Central. 'Estado de Sa�ta Catarina de citação, com o prazo de trinta )30( dias. virem ção e- outras autoridades'
povo ali presente. Ainda na mesma data Brasil. ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa,

federais, com o intuito de
Logo em seguida, pro transcorre o aniversário Faz saber q�e c�ll!parece- que, estando se procedendo ao inventário dos bens

obter auxilio ,para o rea-
cedeu o rev. PadreOr- natalícto da' sra, Julieta çam no cartono exibindo o� deixados nor falecimento de JOSÉ ALVES MACHA- parelhamento geral (ta
lando a' benção dá 'P(jn� Pedri, - prendada esposa documentos exigidos pela lei DO t d' íd f �t d 1

-

d h d" ferrovia, afim de - possi ..
te, tendo os alunos can- do sr. Paulino Pedri, ge- atim de se habilitarem pará _

' e en o SI o ei a a
.

ec araçao e er erros, bllttar-lhe mels eficiente,
tado o Hino Nacional. rente deste jornal. casar-se: ,na qual consta os herdeiros de nemes �OUR-, atenção -' as ' necessldedes
As autoridades foi ser- � Día 6 o sr, Walde- .

DES MACHADO FRUTUOSO, casada com Vicente de transporte das regiõesvído Uln lauto âlínoço, - mar da Costa, gerente da . -..t'
, -"

:o Frutuoso, JAYME ALVES MACHADO e POMPILIü a que serve
'

A pontei:qaugurada Filial em São Francisco Edital J.�.3.005, de 23-6- 1. ALVES MACHADO. como ausentes. todos brasíléí .. --._,, -

mede 30 metros de com- do-Sul, da Firma Mano- Wiegand Voigt e ros, maiores, pelo presente edital, chama e' cita '

v
, ,,' '-;- ,

prímento, e seis metros el F'. daOcsta. " ,

Oaeílda Píazera aos ditos herdeiros, para no prazo de trinta (30) Contraio, de' _. Casamentode à1ttir'a sobre o nível - Dia 7 Inácio Toma- dias, se fazerem representar, ou comparecerem a

normal do' Rio. As estra- selli e 'Glacyr Silva, so- Ele, brasileiro; solteiro, êste Juizo, para fálar aos termos de djto inventá-
das de acesso a mesma brinha do sr. "Mo'noel F. me?ânico. domícílíado e ri sob as penas da lei.- E para que chegue a no
obrigaram um movímen- da Costâ. residente nesta cldad�, tíeía ao conhecimento dos mesmos, se passou o
to: de cerca de dois mil Ainda na mesma data a rua 29 de .Outubro, fí- presente edital, - que será afixado áfl portas do Edi·
meteos cubicos de. terra .. transcorre o' aniversário lho. de Francísco .Alb�rto fíeío do Forum, no lugar de costume e publicado'"

, -.
. -',

-

, 'natalicio .do sr. Antonio Vofgt e de Hedwlg Llnz- pelo Jornal local "Correio do Povo" é Diário OfiChorrascada Ia Prerlll�. Os Padri, funcionário 'da meyer.
.. ' . cial do Estado.c- Dado a passado nesta cídade.de�oradores �a �stradd Ano Prefeitura Muni-ê'fpal.' Ela, b.rasIleIra� s.Q!teIr&, Jaraguá do Sul, aos vinte e dois días do mez de

B<>.p}, no dlSJrlto_ de C�- A todos os aníversarí- doméstica, domlcll}ad� e junho do ano de mil novecentos e cinquenta e Um, '

rupa ?fert�ceram. sexta-fel- antes os votos de teltel- residente neste,._ dls�rlto, Eu, Ney Franco escrivão, o subscreví.e- (a) Eri-,r� uU�ma uma,çhurrascada dades do "Correio do Po- na Barra do - RIO Cerro, co Blosied. J�i� de Paz .em exercicio. ,,'Está eon
119,sr. Prefelrö' Muniçipal, vo ",

"

filha de LUizPiazera e de forme o original, do que dou Fé.'
'

á,. qual também ""e�t!veram' CISlllinios -: Realizar.am- E�uarda Plazera,
prese.nfes. os �rs�Jntenden'�, se hontem nli' sala. das!'

."', Jaraguá do ser, 22 de'�Junho de 1951.
l!._,R!Jdolfo r�y, o sr. Er· audieneia,s. 'os . 8eguint�8

'

� .para que çhegue ao co: O Escrivão. NEY FRANOO, '

�estP. :o:,�tre.lçp;: :s1J�-�ele- casamentos:" Snr. Elmo; nheclment<l de �od9S!marrdel
���d fJe, pph�.l,a, � ,Indu�" Kreipk� cou(a srtä�-'Ericä' passar ,o presente ,l"dltal que. ---,-----_------
I�l"l ,l�.op9!�o W�'f:,.�:. :?"�; ei�(Hi�r, .. � .lllLr:old ,Volk- : será pubhca�9..:p�la impren-
tras pessoas - gr�(Jéf� �i1� "

" �, "

. ,....
'

... ,,;DU'·';,;o-.i;I sa' 'e ,.em cél�(lIaoondç, .:será :

I 'do t 't'
,'c '

, "'" man._. com ..
a sr,... Dlllua. '.'

d j .,. . .'

di" '5"que r �s rJ !l!<" ',n " Gielô-w.
.' ,

,� atix� o Quunte .1) as,. J

•
.A ,bomenqgem "fQI .m�-,

.
.

.
" a!Bu�frÍ'Soub:r de algum Im-

fl\'-a�� ,pQr, .�r"a a�nuqis- ('"I� leq8e,••,S.
" �p��ilnento ai:use-o para os

traça0, maQda-r faz-er 'lm- ", R,.lc�ard Barg, 100.000 fins: leg'ah.
-,

,

"

,

o"� �. ,,:," .' ei bi2' ,�llJ, TifaRappé ce Bru- -'.
, ..

"

..PQftélr!,.tt:8;.,<"-r�tP."a�;fl�,-Q$!q_U,' ,"�, '," ",',""."11' ", . i_"7,Iõ:OO" -�."."� 'RENE·, PRORI, GUNTHER.ro_�pv.I�" qu� " ti, jKliltu'rta·: DO ,,�y�U, er, u .t!.., m;,,; e� 1.
, ",

.

", ';, ,'. ";:1., - "-'klO"" ",'h'" ,�';'T!',VitQti�' "'·'.<C ":' ,'" ""< •

c OhClal�a:'liÇ,('$Ol _p�rJ�a,,, ,�Vl� :� i: .. '.:. ;,t, -"': ";;Ci.::" ',>.,'.:,:.í' ',"", ,".:" c,.''
"

J>A1hdopai;lo ha,mais de 3, :" " ',' "" ' J, ,', '. ',' ,�- ," "

'onos. ''_'',', ",:' /. :�;-,'_.,,"'<:',,", <�, 'Ö'ANJQ.'-"P"ROTETÖR�'DE"SEUS -FILHOS É'A.

':ri�!!:(j:eo��:�',��io�g��:: l", � ,:tOMBR'IOUEtRA
"

'MINANClflaJQri, � DIr:�lór.,,_'do Otpatta. "

'.. "

",_. l' "

meDrO ''M,un,icipal qe, J3��
'"

,': Vermi�ugo SUa\'� e de, prol}t9, ", ,
.

�ta�as
.

de
,
.Rodagem' "Hlie ,efejto 'Oispensa I pu!gante, t: dieta! .

-c.a�o o tempo o perl;mtil, S,ERVE PARA QUALQUER. IDADR, CqNFOR-
a ponte sóbre o

, �io I�a� ME (> n. 1, '2, 3 'e '4> " '. ,

pocú, em ·Re.torcida, dará' Proteja asaúde de seus filbos e a lIUa, pi"ópria!
.

•rânslto denfro 'de· quatro. ' Evitará muitas doénças e poupará dinheiro em

-d i a, 8, e�paço de ,t�mpo '." remédios
.

.

'ainda ne.cessáriö para, ui·
. " Compr� hoje, 'me,smci uma ,LO.BRIGUEIRA

, timar 'os ("onsertos a que
.

MIIARCOU para o seu tilhinho. '

:a mesma .está sendo sub;- � um ,produto dos 'Laboratórios M�nancora
metida..

.

-::- O I N V I L L E - '.'

'Diretor: AR1�UR MÜLLER -, Gerente: PAULlNO PEDRI Impréssó na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrde.
'CA1?cA POSTAL, 19 '_ Administração: Rua Mal_'echal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEPONE, N, 39

Contratou casamento
domingo último em Coru- .

pá, com a srta. Cyrlarn
Gonçelves .Dles, o jov�m
Claudio Aryldo ôtulzer.

'B'IBLIOTiÉ(}A' M'UNICIPAL-

, Rel�çã() dOS livros; chega4�s em::! 20_-, de" junho de ,'951
, --- -'.'

,.' -'o
�

:;.,,' ,", _.;_ '","�.

..

Evolução da prosa Brasileira··
Evolução da poesia' Brasileira
A Revolução Lib�ral de 1842
Hist6ria Administrativa do Brasil !�, vol .• '

Problemas B�asileiroS: .
" � r;', ' ,

A Vida exuberante de Olavo Bilaç, 2 val.
Minhas Recordações· ,,_ "

,

Grão de areia -e Estudos Brasileiros
A Chave de Salomão e· ouiros escritos

.

_Memorias de um senhor de 'Engenho
Folklore' dos Bandeirantes
Ruy & Nabuco
História da Literatura Bras. prosa de Ficção
Grandes soldados do Brasil
Indios do Brasil
Dom João VI, no Brasil - 3. vol.
Homens de Minas
História da Literatura Bahiana
Raízes do Brasil
Ilinerário de Sylvio Romero

.

O Rio de Janeiro no �éculo 17

PA R A F E R IDA S,
E CZ. E MAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R' AS,
ES PI N HA 5, E TC. Também estão a disposição do. público, diariamente nas horas de ex

pediel1te, os jornais assinados péla Prefeitura .

. IExl]am ({)) sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CllA� WIEllEt llNlTh[J§IlllAl ..

' JOlIDlvlliRe s�QÃ� ,!IRCt�
.

'
.

.

ESPECIAllOAOENão deve faltar em casa alguma!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


