
Si você' fosse Prefeito, o .que Iaria

pelo progr�sso de Can.oinhas?,'
Recebemos os 'segulntes palpites:

si eu fosse Prefeito que faria pelo Progresso de Canoinhas.P
Ordenava as Farmacias. estarem de Plantão, aos Domingos:

'e feriados urna Semana a Parrnacia Machado e a outra a Farrnacia
Oliveira o que é que hà que não podem cumprir esta ordem.

,

,
•

(Ass) Um Operario
'

Chico Pelanca e D. R. D. deram o mesmo palpite,
,

Si eu fosse Prefeito:
Não sendo um "fematizado", nem do "contra", nem do "ma

joritario, vou dar meu palpite sem paixão sem maledlceucia.
Caso fosse Prefeito, daria o rnaximo. apoio á lavora procu

rando�:por todos os meios possiveís de ajudar e incentivar-os lavra
dores, quer com bõa sernentes.. venda de aparelhos sgricolas a

em prestações, prernios 80S lavr.adores que maiores li! melhores'
colheitas apresentassem. Direi, tambem.-que: - Município que não,
tiver produtos agrícolas pua exportar serà sempre município pobre.

Em Canoinhas não ha lavoura suficiente e as tndustrias
• existentes não são estaveis.

r '

Zé de todos

Si eu fosse Prefeito
Para maior progresso, de nossa Princeza do Planalto man

daria dar um �eito no "forno crematorio", para queima de serragem,
qfle fica dentro do quadro urbano, prejudicando os moradores da
quela zona.

Brecaria, tarnbem, com ,a exportação do feijão aíim de
evitar 8 falta que depois vai fazer.

,

' Diz ainda o nosso amigo Coarte, que é quem assina este
palpite. Dava um geito, se me concedessem direito d,e estipular uma

,

multa para os vereadores que não comparecessem ás sessões da
Camata e justiíícassern sua falta, pois se fosse imitado o exemplo
dos nossos vereadores o nosso Paiz ficaria sem governo.

,

Si o povo consagrou seu voto a tais candidatos' foi para
que eles cumprissem seus mandatos, pois é urna obrigação moral
de todos os brasileiros zelar pela nossa béla e rica Pátria e não ser

eleito para fazer cartaz. Necessitamos de homens de fibra e zelo
zo como foi o grande Vulto de Canoiuhas o inesquecível MajeJr
Tornaz Vieira.

'

Coate

I Agradecimento
(

r

Artur de Almeida. Pereira, profundamente sentido
com 'a morte d'�' sua esposa :Maria Madalena Pereira,
ocorrido no dia ,1' do corrente" agradece a todas ,as
'pessoas-que lhe enviaram" cotdolericias" 'q1:iê:� +�'e' acoin�
panharam no doloroso transe, levando flõres,' acompa
nhando o feretro da falecida, e, ainda, �08 exmos, "srs,

Dr. Osvaldo de Oliveira, Otavio Tabt:üipa, Leniro Weudt,
Alfredo 80ares, d. Cora Kunze], pessoas .do Canoiuhas

cemponeDt�s da Assembléia de Deus" ernfim,' a todos

que de qualquer módo prestaram seqs serviçcs,
Três Barras, Abril de'1948.

MOVEIS. "CIMO"
Aviso ItO� meus distintos

fregueses qué te.m relógios
em cQ�serto na Relojoaria
Nova, que retirem-nos até o

dia 25 de abril. pois em se

guida mudarei' re�idêllcia

para lugar distante.
Lindolfo João Rodrigues

Rio Negrinho

Salas de jantar, quartos,
ternos estofados, etc'.

A vista e em seis prestações

Representante nesta praça:

Henrique J. Bastos

Praça Lauro Müller" 16
I

VENDE-SE
Uma C!lsa de màdeirá, recem

construida, tamanho 10xll, sita
li Rua Felipe Schmidt, esquina
da rua 12 de Setembro, proximo,
li Mítriz .

Ver e tratar com Valério Silva
_ ,nesta cidade. 2x2

BITTER AGUIA,
� um posslilnte estomacal, fei

to de raizes medicinais.

g••i,x••
da P."a

a e

-
8-

I

- I

Recebemos a seguinte 'cartA: fim fomos obrigados a deixar a

, ,Pedimos o especittl fuyor de c8minhol1€Íe na rua 12 de) ,setem
atender a carta 'que vos en,vià. bro 'enterrada até os 'eixos. No

dia seguinte foi pre.ciso usar "J�p"mo� , '

dCerto dia fomos fazer uma visi- para tirar o carro o enorme bl1�
-

ta em uma casa de família, de auto, racão� Os passa�eiros erám se

em vez de passeio: , . mas foi heim? nh0ras e crianças que alta noite'
tiv(uam que ir a pé para casa

Foi só para sofrer. com dificuldades" (as) Antonio
Nã'

.

esoeravsI1l0S tnlbülhar Ge,ginski e Al�r�dp Wendt
'

p,fO'
tanto�ele pá e, de picareta, por, ,prietario �d() �a�ro.

'-
'

1.

NOivos'
Ajustarilm suas nup�hs o sr.

dr. Osvaldo, Carpes, residente,
em Florianopolis e [;l gentli senho
rita Ursula Gomes, resident� em ,

Felipe Schmidt. O noivo é filho
do casal Nestor e Maria Carpes,
a' noiva 'filha da exrna. viuva· d.
Helena Gomes. \,

P'arabens.

, J

Muito 'bem.

Novo açougue
Francisco Ca-valho comu

nicá á população que abriu
açougue á rua Paula, Perei
ra, fren te á« Pensão Paulista»
fornecendo diariamen te, 'car
ne fresca, xarque, linguiça,
banha, touci U UO et c. '

A viso aos meus amigos e

velhos freguezes, qU€lJ de
domingo em diante forne
cerei ch'uri'asco junto á cer-',
v�ja'ria GURrani do sr. João
Scheller.
Churrasco bem assado e

mallhor temperado.
' Procú

rem o velho 'G UAPÉOA.

,

.

. ,I
Dona Mariã

a cabeBereira

I, avisa' ás clientes

Baile que se mudou ,para
f ia rua Major Viera,

,

Terá logar, sabado, DO clu- defronte do consuB-
b@ "Canoinheuse" um graH- torio do snr., dr. Ç!le
dioBo baile, oferecido aos seus,

' mente Procopiak.
associados pelo "Bloco dos

'

, Solteiros".
'

A'

Rno t .
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CIRCULA AS 5. as-FEIRAS

Escoteiros em

Três BdrrdS:
Juci Varéla: fundou em

Três -Ban as, um grupo de
escoteiros emfranco progres-,

, Caso o te�v}o () permita, já so., co,ntando já coniI G me
no proximo domingo, dia 1], será
instelado na �v.ila de Paula Perei- DInOR.

ra um eNuclec Rurals, da «Asso- Contam-nos que já fize
dação' Rural - .de 'Canoinhas:. ram dois bivaques e diver
destinado a, o,raanizar os lavra- �QS a las t

' .

8 ..... , ,11 '" eOl'lC3S em sua,
dores dr pros.R�ro Dis)tr!�o para a

cavern a. 33, dia do Escorei
grande jornada do alevantamen.
to, d(?- nosso p(ogresso agrícola 1'0 e de S. Jorge, haverá
e do aumento da produção. '

.

uma festinha intima, '

Para o fato.chernamos a 8ÍE)n- As patrulhas da Aauia e

ção dos interessados, sendo que do Morcêgo são cbcf'iados
o sr Presideute da ARC convida J

.

F d
.

. . � ,pe os m,onitores 1'e ,el'lCO
para essa cenrnorna todos os

paulenses. Bales, Ney 'I'abalipa, Clau-
dinor Pinto 'e Zigrnuudo
-Ieusura.

Paula Pereira
.

terá um

Naclee ' Rural
'..

.

Genf:e .Hova
Mareio Antonio é o nome d�

um' robusto menino nascido a 25
de março á rua Major Vieira na

florescente vila de Colonia Viei
ra, filho do SJ:- A nisio Rodrigues
Néto 'e de sua eX[na. esposa d,
Ilca Schrarnm' Rodrigues

.

dignos
funcionarios dos Correios e Tele
grafos daquela vila.

Esta em festa o lar do nosso
distinto assinante 'sr. dr. José RI)'
drigues de Oliveira e de sua,

exrna. esposa d-;' Tercia de Olivei-
- ra _ Relo n��ci$;'i!t;(\)_ da Júad&, me
nina Raquel Conjâelo, fato ocorri
do dia 5 em Três Barras.

,
Florido esjá o lar, do nosso arni o,

go sr. Lud6vico Bóra � de sua

exma. espos31 d. Iraci Buba Bóra
pelo nascimento de uma gala!l'te
filhinha.

,
A

i
todos 05 nossos pata bens,

- Está em festA o lar do sr.
Adão Gomes de Miranda e de
sua exma. esposa d. Celina Mi·
randa pelo nascimento Ja linda
menina Vania fato õccrriJo em

florial'lOpolis, no dia 3l de março.
felicidades

o sr. Osvaldo Andrade contra
tou c�samento com a gentil sen

horita, Edit Gomes ambos resi
dente em Florianopolis, A senho
rita Edir é sobrinha do Ir. Ag�.
nor Gomes. proprietario, e capi'
talista nesta cidade. '

Parabens.
'

Cia. ExpQfta€lofa dos Ser
radores e A taiaia Cia.

'Seguros Gerais
�

Comunica aos seus associados
e :temais, interessados que trans
feriu' a &ua sede é' escritorio
para a rua Felipe Schmi

' ,

,

(Edificio Zaniolo) -' 4x2

Cuidado ,com a péste suina
Vacinai os voss�os póreos
com a vacina

, CRISTAL' VIC>'LETA
a melliJór até agore apre

, sentada e ,outros produtos
veterinarios.

Reprei:ephintes nesta praça:

A. Garcindo 8[,' Ci,!.
Praçá Lauro Muller n. 6

CANOINHAS
'

" Vende-se-
Duas ca a� de madeira e. 3 da

tas (ligadas) Otima propriedaue,
loc:llizadas á Rua 6 de Derr.bro
n. 15, (Perto

-

dá' estação
de Radio). , "',

,

, Tratar com Alfredo Gar-

c�rido ou Fir�ino SOal'fS' .nesta

ICidade., NegOCIO urgenté"

Dr. José. do -'

Patro

cínio, GaUoH.i
'

,
Dia 14 festejará a passagem

de mais um, ano de privílegíada
existencía o .sr, dr. José do Pa
'trocínio Gallotti que foi' Juis de
Direito desta Comarca.

A dsta para
'

todos nós ' que'
,

trabalhamos nesta casa, é tam
bem festiva.

Sr. dr. Gallotti nossos parabéns.
,

Germano Weinfurter
Festejou seu natalício, ontem

o nosso amigo sr. Germano
Weinfurter, pessoa muito estima
da nos meios sociais desta Cida
de.
Parabéns.

Churrascos-
'A Cía Exportadora de Serradores
ofereceu terça feira, 1,10 "Operarte"
uma suculenta churascada aos seus

associados. '

-;:: Por motivo da passagem' de
seu cincoenta anos de existencia
o sr. Anastacio Buba, ofereceu aos

seus amigos "valente" churrascada,
.. �

- Não comparecemos a nenhum
deles por falta de convite. dizem
q'ire em' baile-de inb�l'l'lbú 'barata'
não e�'tr�

, ,
,

"

Falta de espaço
Nem Beriojéla, uem "Versos

pra c3nta"" deu para ser -publica�
d0 hoje; como,' tambem, Ol,ltras co·

laborações.

Futeból
, ,

Domingu haverà em Três Bar
ras entre o forte conjunto de
Irati e o 'local.

'

,

,A embaixada virá composta
de altas autoridades Iratienses
sob o nome "Embaixada Prefei
.to José Galicioli",
A Radio "Irati", irradi�rá quin

ta feira hoje a's 7 e 15 da aoite
na onda de- 151Okc. uma men

sagem 'aos Três, Barras.

Hospital SaJita Cruz
Movimentos de Doentes

Março de 1948 \ ,

Existentes:- 23
Entrararri:- 49.

Sahiram· - - 43
Falecerain: - - 9
Fic�ram - ,20

INDIGENTIlS
Existentes no Hospital: � 28

,

DONATIVOS,
, W lIy Koentopp 20,00

Radio
, Canoinh'as

Ltda.
,e mais nada '

...
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VaRREU)' DO- NORTE

junto 0U em partes �

l·Duas chacaras nos sub-u bios da cidade de Canoinhas, urnas das
mais' bonitas e valiosas deste lugar; limitam-se. uma com a outra,
com a area total de 84,00 mz Distante do quadro urbano 500 a

600 metros. Contem: terra boa, cultivada e cercada' de arame.

Todas as instalações para criação, tres boas casas de morada
com luz elétrica instalada.' I,
Importante-Boa agua corrente, suficiente para instalar um frio

gorifico, ou qualquer outra industria.
Aceita-se proposta, de socio para montar qualquer industria nas

mesmas.

Mais informações com o prowietario
ALVARO UHLIG Canoinhas,

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

Sras.. Lavadei�as Dr. Cubas
I '

_ Medico c,

Operaoões -, Partos

Doenças de senhoras

!tende chamados a qualquer hora·

�)

Usem 'o Sabão

"'TUPI"
/

'melhor e mais ec�nomico
fabrIcado por _.-

.. :,,-_._-'_.-

S'ILVIO A .. MAYER'B�uIK� & M�tl��r Urra,
Marcilio Dias

Canotnhas -- Sfa, 'Cafarina

��

Cirurgião dentista

Dentaduras anatornicas,· ponte
e pivots darilicos, etc.

CONSUl..TAS:-
7,30 .: 11 ,30 e das 1,30 - 6 horas

Praça Lauro �\lül1er

(

Sapatos de Senhores
Concertos em geral como sal

tos quebrados e defeitos de fa

bricação, concerta � 'sapGlteiro,
corri oficina á rua Cel. Albuquer
que, perto do Centro de Saúde.

,

Procurem
puro, é a vida de seu

estornago. '

Gregorio Sumenoski

Erlita
,
,

,-..........._-- flfencão, Srs.Uidjantes
v ,.. . r,-

O Hotel Central de. 'Jaraguá
do Sul, resolveu rediizír seus

preços em geral, oferecendo
ainda, grandes previlégíos aos

Senhores Viajantes

Propriedade'\

Vende-se uma, entre Marcllio .

DiaS e Campo do Trigo, com

três e ,mei<? alqueires' de terra,
'com casa e agua corrente.

Tratar com o Dr. Rodrigues
ou CGm Alfredo Koehler.
3x3.

.esa
I
r,

Mudar-s,e-á em breve para o numero 31 da mesma rua

:
,

Estoque de correias da tradicional marca

/

-.

Estoque de tlntes da atemede fabrica

IP1RANGA
'l •

Tintes á O/ao' CONDOR - Esmalte DA COL/IV

FERRa-LA CK - SURFACER -- NIVEL/TE

Bombas Centrifugas

WEISE

para todos os fins

Louças,

Artigos para presentes
Material elétrico

Armarinhos
Automóveis "Citrnen"
informações e detalhes na

asa

- · Lenha Picada
I Ternos para pronta entrega a

I qualquer hora lenha osra casas

.,
particulares, a c-.s 30,00 o me

"
tro cúbico. Para boteis, idem.

, Lenha para forno em feixes a

I
Cr.$ 3,00. .. ,

ENCOMENDAS: Nbl:5 casas

comerciais dos Senhores Jorge
Schwartz e Carlito Sachweh: na

residencia do snr. Harry Wun
derlich, 80 lado do Club Canoi
nhense ou em nosso deposito à
Estrada Marcilio Dias.

Irmãos Wunderlich
Caixa Postal, 83

,
3 x 3

Vende-se uma casa de
morada, com uma datá, si

_! tuada a rua. 6 de dez'�mbl'o
por preço de ocasião. ,

Para ver e tratar com 'o

sr. Ernesto 'ViU, nesta ci-
CANOINHAS' dade' 3xl

A. \V. B A c H

'Rua Paula, ,p,llreira, 123
, c

;
::E::�====�==�==�=====----==::.-_---.----....-===-=--�-====���=========-_==_:=-===:'=,:::::::=.::==:=::-.::::::.--=- :====-..:=::-:::---,==-----=-.........--

"

Granas
Tendo que mudar me para lugar mais quente, pOI'

motivo de sande, resolvi liquidar meu grande estoque até
o ultimo objeto.

Sendo meu interesse liquidar de verdade, venderei,
tudo com grandes baixas, e quanto maior Iôr a compra
maior percentagem de desconto obterá o freguês, (E de

aproveitar tanto por interesse próprio como por compa-"
nherismo).

'

Objetos em liquidação'. Relógios « CUGo�' grande
variedade de relógios de bolso e' de pulso, despertadores
vitrolas, quadros e adornos de paredes -prateados, grande
sortimento de aueis, alianças, colares. broches, brincos,
eculps, gilete etc. etc. etc. �

.

,
Vendem-se também; Uma moto-cicleta que está na

oficina, uma máquina de costura s Siugej» nova com pouco
uso, um bom rádio, um .relógio de parede usado grande

,

" Q bom e diversas outras cousas,
'

.Ver e tratar na RELOJOARIA NOVA que t,ám-_.
bem está I venda, " (.

'

Equipamento Standart comum a tod�s
2 - Assentos dianteiros

'1
1 -- Assento Traseiro para 2 pessoas
'1 -, Pneu sobressalente

>
'

t •
•

·1 - .T6gÓ, capota completo (dianteiro e trazeire)
1 - Manivela de arranque

os modelns

Pronta entrega no Rio de janeiro
Informações, completas com

.
•

't

.. t . "/" ..

,OLIV�I �'Bt (JI&.
Rua João Plnto, 18 End: Teh�gr�fico J "Ol-IVEIRA"

- FJorianopolis -
. f

,/

Aviário" Leghorn - Ganoinhas ICaixa Postal, 98 - CANOINHAS-Ssnta Catarina
-Criáção de 'Leghornes

-

brancas, rigorosarnente : selecionadas
-

PEDIGRÉE INDIVIDUAL
, ,

Ovos pi incubação.
Printos de 1 dia.
Ovos pI reprodução. /

I

iA ;!éMWt'\iW!@

, r

A� ZAr�IOLO e elA.
Rio dos Poços Canolnhas

,

, ,

Vendem-se magníficos lotes de
terras de cultura nos lugares:
Tira Fo.g0, Bela Vista do Toldo,
Lagoa do Sul, Serr� da _ Lagoa

'

e Camp'o dos Bueno,' neste I

munícipíe, todos servidos de
estradas carroçaveís.

',Preços e informações' com
João dos Santos Correa Sob.

,em bela Vista de Toldo.

&WfWWltAQl

Um· 'potrilb(J 3/4 sangue
com 15 meses de idade, de
vrdamente rezistrado no "Jo�
quei Club Parauaense" ver

e tratar com o proprietario
��l1l'. Pedro Pereira 80brinhQ
ern Rio dcs Poços (Serraria.
ZanioJo) município de Ca
noinhas.

Tenha um. estomago

forte, ,usando
Bittsr Agura puro.

Mar��Hária �, �ar�intarja
� DE - I,

Gabriel Nidzeliski

.' r '

Rua 12 de Setembro, s/n
.

CANOINHAS

riaça sua economia de moveis.
j anélas, portas e carroças ..nesta
oficina.

'

.

Preços módicos e convidativos.
4 x 2"

Negocio de ocasião
, .' f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'PELOS I.ARES
. e JfaJ O CD�e§ �

I O unico móvel
Com os olhos farolejando,

ela me disse, gritando:
J� chega! E bom .acabarl
Voce não toma juizo,
E eu; francamente, preciso
a minha vida mudar.

Flores murs�aram no jarro,
E eu acendi meu cigarro,
e triste não respondi;
Ela fi falar prosseguia,
Dizia que não queria ...
Que não podia sorrir.

_

Porque. calado eu ficasse,
A mascarar minha face
Sorrindo na minha dor
Ela dobrava de injuria,
mais linda na SUa furia,
de gata angorá do amor.

Por fim gritou ofegante
Deixo-te um quarto elegante,
o rádio os moveis e então?
'Que queres mais? Achas pouco?
E eu respondi como um louco:
Eu, quero o teu coração.,

Enviado por Geei Varela

1\niv�rsárlos Jacó Castelains de Curitiba; e iii

gentil srta Lidia Nepel, fino or-

Pia 9 o jovem Otacilio Fernan- namento da nossa elite' social
des, residente em Itajai; Etelvi-. Aos aniversariantes os nossos

na filha querida' do sr. Antonio sinceros parabens.
J. dos Santos, de Salseiro; &I gru- Passou-se día 1. a data nata
ciosa menina Zilda, filha do sr. lida da srs. Maria, digna censor
Severiano de Almeida e sua exma, te do sr, Willi Ostertag residen
esposadoHilda G. Almeida; a, srta,

.

te em Rio d' Areia._
Georglna Schrnídt.: muito estima, A aniversarlante pelos seus

da eu'! nossa sociedade. dotes de bondade foi muito cura-

Farão anos dia 1'3: a sra d .. prirnentada
.

Lourdes digna esposa do sr. Aldo A aniversariante, felicidades.
Martelo: o sr.». Adolfo Schrarnm
nosso . bondoso assinante; o sr.

josé Lombardi. negociante nesta

praça.
Transcorrerá.idia 14, a data na

talicia da sra, d. Elm] Wendt
Mayer virtuosa esposa do sr. Mà
rio Mayer; Genoveva dileta filha
do sr. Estanislau Wojeiscchovski,
a interessante menina GenyMar!,a
filha do sr. Pedro Paulo Portes;
o pequeno Augusto filho do sr.

Carlos Pape; a srta. Lidía Todt;
filha do sr, Henrique Todt, nosso
assinante em Cachoeira.
Passará, dia 15, a data nata

lieia da estudante Marlene filha
dileta do sr. Míeczeslau Bojarskí;
'O sr. Mílton Alves Nunes; @ sr.

NO�vado-
Contratou casamento com a

gentil srta. Gertrudes, dileta ülhs
do sr. João e sua digna esposa
Maria Sernrner, comerciante resi
dente em' Florianópolis, o jovem
Alfredo Fernandes Luis, funcio-

.

nano das Industries Reunidas
Tricolin SIA. filho do sr. José e

de Crestina Fernandes Luiz resi-,
dente, .em Paranegua,
Parabéns.

BHTTE;R AGUIA
abre 'O apetite e favorece

a digestão!

\
Nenhum' outro caminhão lhe oferéce esta

GARANTIA

Construção integral em AÇO SUÉCO !

'VOLVO NAo TEME sôbrecarga, más estradas, serviços pesados
e longas distâncias. Sua assombrosa resistencia está assegurada
pela constfuçãG 100 % em aç'O suéco - ú melhor d0 mundo!
S'e'o seu serviço exige um caminhão de inteira confiança,
escêlh<'1 entre os tipos VOLVO o que melhor se adapta às suas'

necessidade�. Peça-nos uma demon��ração, sem comprGmiss€l.
, Chassis para 4, 5.r6. 61/2, 7 e 8 toneladas a gasolina Diesel
Onibus de' 36 e 4'0 passageiros. Reboque e Semi Reboque de

8 a 12 toneladas. -- Tratore� - Aut�moveis.

,PRONTA ENTREGA

Assistência técnica e estÓque permanente de' péçó.s.

v O L.V O
Henrique J. Bastos

Telegr lll' as: B.ASTOS - eXIl. Postal, 31 - CANOINHAS - S, Catarina

���������fi���.=__:.:1

, CaAôltiba�"fino t

Diretor-proprietário: SILVIO A. l\�A1iER
Gerente: - AGENOR GOMES. Rl'dator: _ G. VARELA

CIRClTLA AS, 5,as-FElRAS
-----------=��=-------------------------------=---�----------------------

-1l15ITftS
Tendo sidc transferido para

Itaja! trouxe-nos suas despedidas
o estimado jovem Otacilio Fernan
des, funcíonario do Departamen-
to de Saúde. ,

- - Visitaram esta redação o sr.

Brasllio Heulko dePapanduva, o

sr. Aristides Guebert de Três
Barras, fi exrna. sra. d. Maria
Carvalho, digna esposa do sr.

'Francisco Carvalho o sr. Antonio
de Oliveira,'; conhecido por Zico,
.integrante do Ipiranga, o sr.

Evaldo Carneiro, industrial, o sr.

Pedro Morais, Inspetor do Insti
tuto do Pinho.
- .Visitou-nos, tarnbern, o sr.

dr. Salvador Machado,' que nos

comunicou ter transferido res.

I dencia para Mafra.

Missa de ano
João Tadeus Muziol e família

convidam seus amigos e demais
parentes para .assistirem á missa
comemorativa do 1. aniversario do
falecimento de seu saudoso irrnão :

,

José Estenisleu -Muziol
que serà rezada na Matriz Cris
to Rei, dia 10 do corrente ás 7 e

meia horas da manhã.
Desde já Jgrudecem o compa-

recimento.
.
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Lannraíorio Brfiggmuann
FLORIANOPOLIS - St.\l Catarina

Laboratorio, Brüggemann
FLORIANOPOLIS Sta. -Catarina

PA R A F � R IDA 5,
E IC Z E M A·5

, ,

INFlAMACÔES,
C O C E J R A Si
F R ,I E f R A S I

ESPINHAS, ETC.
J ..

NUNOR'e:XISiTIU IGURl

Maria Luíza
Vt4:lsa

Letra e. TTll,lsica' ,de G. Va'réla
Oferecida ao- casal

Walderniro Scholtz

. Nascimenfo
Floriu o lar do sr. \valdemar.

Nader e sua digna consorte sra.

d. Herta Buba Nader, com o'
nascimento dum pimpolho, que
receberá na pia batismal o nome

· de Gelson Aécio.
.

Ao Gelson e aQ seus papàs, íeli-
cidaceâ. .

I PARTE
Tú és a luz do nosso lar
Sonho venturoso e promissor.
E's tu. filhinha amada, idolatrada,
Altar do nOS80 amor.

'

II
.

Queira Deus 'que sejas feliz.
Nunca falte a ti
O nosso amor.

Para viveres
Contente enfim,
Como um anjo
Meu Querubim:
Ha- de Deus
Com sua bondade
Trazer-te
.Irnaculada e pura,
Para gozares
Eternamente assim
Tanta ventura.

· Serás, M?ria Luiza,
O nosso encanto
Nosso arrimo na velhice:

· Linda bonequinha amada
Flôr, Luz, tão delicada,
Morena linda faceira
Altar santo de meiguice.

l\gr'ldecimento·
O sr. dr. José Rodrigues de

.

r

de Oliveira e exma. sra. por êste
jornal agradecem sensibilizados
as palavras de coníôrto 'd€ todas
pessôas e amigos por· ocasião
do precoce desapareclrneuto de
sua extremosa Rachel.

III ,

.

Depois ... Que dôce sonho o nosso

Ver te moça,. feliz,

Negocio de ocasião
Vende-SEI baratíssimo um caminhão "Chevrolet"

,tipo 46, a oleo crú, com 6 pneus novos trabalhando em

perfeita ordem 'ou troca-se por um' carro de passeio.
A tratar em J'araguá do Sul com o sr. Amaro

Man.ius, ql1fl também atende por carta.
3xl

Não sofra •

frio!
I

mais
,
A Alfaiataria Operaria recebeu grande sortimento de casacos

para senhoras, da grande fabrica brasileira «ManuftJtura Brasil,,'
Para os senhotes alfaiates caserniras e aviamentos.

•

Vende pelos menores preços da cidade.
Allaiatar ia Operaria de Estefano Bedritchuk
Rua Paula Pereira s/n

4 x 3

Ve n d e- se
No quílometro 13, da estrada Colónia Vieira: Barbaquà.

Paióes: hervuis em franca produção. Tresentos pinheiros em pê. 16
alqueires de terrenas de Capoeira e 39 alqueires de caíva, Casa
de morada. - .

Informações com o sr. Oady Nader. .

Dr ii Aroldo Carneiro de Carvalho

Dr" \ Saulo Carvalho
(

ADVOGADOS
• IhventJrio:5, Cobnmças, Contratos e 'outras Causas Civeis e

Comerciais. - Direito Industrial e Legislação do Trubalho.

Nuturalisi;Jções, e Titufos Declaratórios. - ,Causas, CrÍ'11inais.

Correspont!�nt�� no RIO, fLORIANOPOLIS e CURITI-BA

Escritório á Rua Felipt> Schmldt '!/n

Ca ixa Pústa! N. 1'3 - C A N O I N H A S
(

\- .....---�-�......�----

BELOS f DEMAIS

aFEctOU DO

rONICO (APllAR
'po:"�'�X(E�ÚH,\A >
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