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c. Comercio Exterior, divér- ra mädelras compensadas, Ano �XIII -' Jaraguá
sas firmas do Rio e de São respelivamente para miste-
Paulo, pleitearam. medidas res comuns (visando tarn· 'a

•

de ordem aduaneira, de am- bem e' particularmente a R·"
, .'. : .
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...;.. Eliminação dos vales

paro a' industria nacional exportação) e para uso daa ri m e I ra co m CJ ..n ao dê «Cafiaspirina·
a madeíras I�mina�as e I construções aerOl'iã·uticas.; C

. A Sociedade Farmaceu- Tendo. como.J�.liz o Dr. que di.ariamenfe novos dis

compensadas, . l·
. b) _ tornar compulsõrio

orno semp�e acontece I Tdmaram a primeira co tíea Inter Alpericana, Ltda. R-ibei�o. Pontes, e 'comé se- sitUos São levados ào con-

Ó Conselho 'Federal (de nas fábricas de aviões.e �os anos al'iltl:!riO"�es, reve� "(m�nhão cerea d� 100 crían- seguindo uma nova orien- cretario' o sr. Ney:Pranco, hectnieato, das aut�@dades
Comércio Extçrior :proce- oficinas de reparação de :�o-�� de excrpclonal I�rt. Iças

.. Apos a mrssa solene tação que considera mui- o Tribunal do' Trabalho, competentes. .'

deu a minucioso exame da aeronaves existentes no
an rsrno as estas rea rza

..
rezada pelo revmo. vigario to mais eonveníente e prä" tem decidido v,a:rios"·. díssí- Segund oremos irf,forma..

questão, dirigindo os seus B�asil o emprego de ma
dos domingo, . no

. templo padre Alberto Jacobs, as tiea . para seus fregueses <;lidS entre einpregadôs e dos., as reclamações' sobre

trabalhos para a consecu- deiras compensadas nacio
c�tolico. .

crianças aoercaram se do el amigos, resolveu não empregadores .. ;. -. .... salarios·,·"· hotas . extraordl..
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ç�o e .01S o íetívos: a. nais que satisfaçam ás e's- C t I
_ inciuir �aJ.�� de boniíícação s rec amaç es que sao ver- nanas, nas, convenções

attoção de medidas de ca pecificações técnicas orga- ongra u açoes . ma .coatrita e coração em nas embalagens dos seguín- báis, são apresentadas ao contrárias a I�i, et�, estão
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.' secretarío qu 'm .'.
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ra er 10 erna e externa pa- mza as pe o. inistério da anvlada�..
ao prefeIto da eucari$tia pe. Ia mão do

es prouutos: ...• il laspl ", e 'e cinco sen o recet I as ''! eCI •

ra fomentar a exportação Aéronautica..
. rína», cBaiast)irin'a. e'lO Phe- dias, leva a causa a julga. das pela Justiça do Tra-

de madeiras compensadas, O diretor do Conselho
.: Jciin�ille 4 - Prefeito I..eo·ni:' pieêfoso Sacerdôte, que �n- naspirlna-. Para campen- mente ou concUiQão. bä,lhQ., ndta., Comatta.

f a criação e desenvolvi Federal de Comércio . Ex- das Herbster Jaraguá. Lamen-. tes, em horas de doutrina, sa ... a eliminação des vales As. primeiras decisões
.

O expediente é da.s g!ás
mente, dentro do, pais, de terior encaminhou o assun

tando por mo�ivos imperiosos carinhosa e espiritttidi'nen;.;. as �mbaiagens de "('afias- agradaram sobremodo ás 12 e das 14 ás 17/ no E ..
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novas In üstrías e trans to aos senhores ministros soalmente festas �om�nag.ens Fa O maís puro e sublime pirina>, cBaya.spirinalO é par es In eressa· as,_ sen o I cI9" o orum. ..

formação consumidoras das 'RC!lações Exteriores, esse prospero muntciplo pres- .. . .' "PlÍetlaspirina' conterão,
dessas madeiras. da Agricultura e da Aero tando hoje eminente Interven- SaCrtfIClo da EgreJa. de óra avante, a titulo (Ie

F
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ft' f' d " dá' tor I)r. Nereu Ramos comUnico No t,emplo, que se acba, b 'f' do�• .,.or. Im, a o.a a a n. uhca I?ar!l as provi�ên fafei representai-me Snr,. 'João
001 Icação, ez por cento

segumte conclusão que me·
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elas cabivelS e que vIsam Schreiner. Saudações Hans Jor-
va oheio. de fiéis, o incenso mais de mercadorÍi:I.· Afim Rio. ""'":" O ministro da igual á das unidade"�qua"

.receu 11 aprovação do pre. amparar uma indústrias cu- dan.
subia dos turibulos aspa- de dar tempo suficiente Guerra em ";'aviso d!:' on· dros, ien.do na gõ12, em

sidente da Republica: ja importância atinge o se-I Florianopolis, 4 - P.refe!to Ihando-se do grande arco a todos os interessados tem, -de.alarou· o seguinte: cada pont�,:{) numero do

tor da defesa nacional sob
Leonidas Herbster Jaragua. �tn- do altar-mór .ao côro onde resgatar os vales que ten,· «Os 'riros de
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Guerra for· Tiro de Guerra ou 'do es·
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_. has congratulações. Prefeltu,ra as Jr:ltl.ã� da Divina Provi- h d I mam reservistas' de,., 2a. tabe.le.cimento de instru"'a·o
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olcl.ar os lOiS· o prIsma. as constr.uçoes tradus nitidamento sua'fecundà denda I! as Filhe" de Ma-
am em seu po er,.a n:- 'I

férlos da Agricultura e Ae. aeronáutIcas.
.

administraçõen. Merbal Silva. "ter'Americana marcou ó categoria, á semelHança das militar; c) calf;ão - iden-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i·iiiiiiiiiii:iiiiiiii:i..iiii·iiiiii--.ii_i. Laguna, 4 - Prefeito Leoni- ria entoavam cantieos Iitur- dia I de Dezembro de unida�es-quªdros. Ambos ticH· ao :das Unid�des·qua.
Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes das Herbster

.. ]araguá. Receba giços. r'"' 1941, como limite máxima' pertencem :ao orgiinismo dros; d) ,cinco - o atuat .
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.' para o resgate, o qual, no o .x r,;,J.o e vIsam a mes· cm ur o e so at cor milu-
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I� Prefeitura, acontecimento que caso dos Estados de São ma
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ma I a�;.
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. ra, c capote, acu tahvo.1

Consultório: _ �ua 15 de NQyembro, 742 I assinala surto progresso Jara- si$,ti[ B
..
um =-to de re.nilncia Pàul'o,' Paraná, Goyaz e Nestas copd'ições, e a!en, -:-' ponche' .venJe:oliva. po·

(ao lado da Farmácia Orion) _ BLUMENAU. guà como evidencia acert�i_ Hus- e contrição;-a iniciação nos Mato. Grosso Gerá efetua- denda á alta convemen· dendo servir tambem de
tre lnterventor Ne,eu �alt1os .divilÍ�· p,rineipios da Reli" do duraiÍte o' mês de De. cia que traz pára o proprio cobertor.

Paul f· h �?��f�d���s�n��aer�:f���r'�� gj�o de,�I!11as,ainda i�oçen zembro, pela sua filial em ExerCito a mudança, do �m 7 de setembro de
rlSC auer - tão probQ quanto.a agente, Dias I teso espmtos qtl� se abrem São Páulo, (Rua do Carmo s?u,atual uniforme, ·'prin· �94� todas

.

�s sociedades

escrito de t t b' f d
• Barreto. para a vida e precisam re 403 S- PI) CIpa ménte no conce e te d t 'd p i d

.
r re ra os,· logra o � Imagens Parati, 4 _ Prefeito J.araguà. eebê'r 'os influxos da .Elter ., ae au o, e no ca- I

. rn. n . e Iro o as evem a·

M. de A. escreveu especialmente para, o "Correio do Povo" Agradeço honr�so convIte peço na Bondade para se forta.
so dos' Estados do Rio á côr, resolve; doravantê char-se .

uniformisadas de

desculpar-me nao poder compa-. . • Grande do· Sul eSta..Ca'·
.

que . todos· os
.

Tiros de acordo com o presente!
Levado pelos azares da tres centenas de paginas... E recer, !D0tivo e�f�rndda�e mem- lec:.rem no comqate ·'as.ten- rina. pela sua filial em Por· Guerra adotem o uniforme aviso,.. . . , .

guerra, como andorinha teremos, é bem passiveI, abro mtnha faml1t�. pedI c.Çlletor I taçoes que deSVirtuam, aos to Alegre (Ru& General verde,oliva, igual ao usado ,�,---.--------

vagabunda que imigra, to repetição de uma epoca ratos representétr-�e ��s�as pensamentos maus-que so· Câmara 68 Porto Alegre pelas unidades - quad�os. RE�U�AMe;NTO DO
calisou·se emum,�rrabalde - dli independencia'á re�.ld����ai��!d�UCh��!Catfti�se:: focam·?s· �ons.· _. tambem' du�ante o mês de As peças que compõem IMPOSTO DE CON.
d� Londres o �scrltot aus- 'VQlução de 930. se. ltaJ:q'ar. Côdeiro Prefeit? � prlm.!!,!a. comunhao é, O.zembro. Para os demais o uniforme dos ·tiros de '. . .
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lnaco Paul FrJ!'chauer,
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Eu pense que .Paul Fris Cambunu,4 -- Tte ..,J..e.onldas aSSIm, o IO.lCIO de uma. no" Estados es vales serl'fo guerra são as seguintes: a) _
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resgatados pela Matriz, no
- co er ura ,.,,- capacete . R· • '0" P

.

·d
-

bres .. NIstO· nao ha nada vae pmtar. PIntar, alias. o tividades que hoje ahi realiza sa�c�a.mente human�, de \ Rio de Janeiro á Avenida comum c�m um. en;ablema 10
••
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reSl ente .da

�e mais. Outros tam.bem o que nós já conhecemos: queiril ilu�tre e pr�s.ado colega malS profunda me!11tação .Rio Branco: 10: 15. andar, representando um alvo de Repubhca as�móu o segum·

fizeram para a .A:merlca. do panorama homEns. «mo. receber mtnhas feltdtações pe- porque a alma esta pelo durante os Inoses de No 0,02 pur 0,02, com zonas .te deoreto·IEI, d�ndo nova
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d· los grandes melh0ramentos que sac"l·fl·CI·"" fel'to mal's n i' t (d' redaç:ll:o ao artigo 34 do
or e, para argen .ma, men�o., s transporta os a<sua incansavel e utel adminis.

... v I';",rox· vembro., e Dezembro. Os pre as lametro maximo
II .• •.

em �usca de mel�er ch�a. amblentt!, que se foi, p�ra tração deu a .essa ci(lade. Abra- m;l, d� ,Deu;;. vales quer .sejam de «Ca- 0.015) em
I furrdo' branco; regulamento do Imposto de<

de um pouco male de so- a 'colun� do presente. Será çoslt�. Man<,> Guedes.
, ..

POl IStO e.que, como nos fiaspirina', c.BayaspirinalO b), tunica (verde �oliva) - consumo,. aprovado pela

, cego. assim como -certas melodias ! FI�nanopohs, 4 - Prefe�to anps anteriores, este ano ou «Phenaspirina» serão .

- Decreto. n. 789, .. de 24 de

Paul F' h -.

da 1 r' d
Le.ontdas Herbster Jaraguá Mm- J�raguá deu um exemplo ' .' '. w:;'.�� d"" Í::Ul'o. s.etemJ)rp de ·19-38 �Osl)ro'

. n.
nsc que.� nao e . eSS9 a \lv!.e �p llovo, em I has cOtlgratjJlações.pe1� il1att-. À ·.n d ..... - .. resg.l,ltado$.'com �Oaijasi!)j.. �. D.' T�re1lla" ftr'ls"''''''a' d�. uJ'�<a imposto

ulp v�,,!p'. Conserv!-,? �es- .arcanJos modernos que guraÇão e�ificio Prefeitura Fo-' u� �c:, e .re!,unCI8 e (te rina lO. sõmen.te. Portanto, wo; <;II! \,ó IIU U(,"'� "'1i�!I , ...

, mo eS�Jrlto leve e clsttlan agradam apcn?s pela estra rum. :ealtz�ção sua admi�avel bünaad.e assJstmdo e man· os vales de «BayaspirinalO ...
�

.
por tfUl2. q,!�ndo' U�etem

te que Ideou aquela esplen vagancia de orquestração. aJÍ.�lnl�traçao, Abraços Anste.u ,dando a mesa d.. sagra· e "Phenaspirína passam' a R RlOb, � �resldente WI �e ,,-er benlflciados ou a·

dida. «A Great Lorrl, cu' No fundo o emotivo. é O
Sch,efler.' .'. da comunhão um grupo
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. Hansa, 4 - Tte. Herbster d r d
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. ser conSI ",ra os como sew to-lei obrindo pelo minis cas) poderão transita .
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"lOS ulrel.os de adats'ção tó:" mesmo:-- permanece. des- Prefeito Municipal Jaraguá. Fe-I e m �.� .çmn�!ls.. < do de· cCafiaspirimi., e t',' d V" -
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r::ln:' cedidos a F�x, Film. taca s�, não sofre mud'an- licito' !naUgu"i"ação Pre'feitura. 1
• ..' '. 'como tais serão J"esgatados � Ia
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-. laça0? cre! ') ? pagamento '"!O respectIvo

Velo agora ao Brasd - ele. ça capaz de lhe alterar\ o
OUo H!lbrecht: Dummao dia 1& de RevembrA p' d d' p t das

e:speclal de 24 mJI con,tos, l�posto, ,medIante forpta"
tambem _ "'ara. ,escrever sentido original

. FI!>rtanopolts, 4 - Prefeito ' . � ten dO ser a resen a

I' I para ·melhoramento da Es�, !Idades estatuidas neste: ra-

.
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. Leonidas Herbster, laraguá Im-
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mlS ora os com os va es trad'<! de Ferro D llerasa 01
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um livro sobre o Presiden
.

O escritor reconhece a possibilidade ir hojeaté Jar�uá 'ra . t último produto. A Socre '.. ....'. g amen o, es e que �en
te yar�as, encomendado pe- inteligencia brasileira. Nem

I on�e entreta�to ir�i amat'lbàdes· D O OS IVI],. d-ade farmaceutica Illt'er. cr�hn��. c�edll�. '·�bt�... q�e �am.. �e voltar as. fa_br1cas
lo hvretro de «Raudon Hou seria admissivel o centfario. de)� Ih� envIo mmhas' cordiaiS '. Ü U .Cl Americano Ltda antecip'a

ser aD- lC� . 0_ nas I �s _ee on�e� omle,
.
entao� te-

• E f I
. . .. ;. feltcltaçoes' pela InauguraÇão " ...., .. , desaproprlaçao e a�pfl:.tçao rá lugâr o pa:(!athento' do

se. ez as ma as enquan E diz.-:- ca mtehgenCla bra- novo edificio da Prefeitura que No 1/.fJ,'teo � Igt'V!,ia ,,(Jatotica. SIROétOS agradeCImentos pe· do material·" .'

Tl t '"

te. os aviões alemães de�- si.leira é jovein � sau.davel.'f honr� � �ua proficuaeiil'teligen- . .i!'®Mv��os (JofJ;fJregtil1os e Ia '8tençã0 que sua distin' .,. Im os o»: ':

peJavam toneladas- de bom· diferente da mtehgen0l8 te adm�n!s�raçao de,sse prospe- ;::JL � FJllias de Ma- ta fregudia se dignar pres< I· f-f f
bai sobre LOBndr�ls. . europea! velha e .cansada, ��i��n���:�ta�:'o4:f�r��lJ�s�: pa;� , a ��.�=�� tar �o re gate dêstes vales! DS I U O' Ro�ba Loures;,

.

, '. !l0�a a0' r8SI, e!"1 ma ,E bu:�grafo, de Ima�ens. ça,' breve.
,
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os ql,t'ais perderão seu valor,) dExc.ulsivam6nt6 para mólestiit'l de '('ilhos'ÕútV'iflos

g.nlf1co hotel á belr� �a resummdo em duas pmce FlorianopoUs, 4.> �. Prejeito H.avera t�la, café,
.

tuo se nlo chegarem ás mãos 1 naris' e ga'l'"gant'à,;
.-

.

_ . .1.. .,

Ouanabara, usa «Suetevll. ladas vivas o «momento" Tte .Leonidas C. Herbster. ].a- a(J al'P0j lJlt'Urr(J.8cada, bebzdas, da Sociedade 'até 31 .:ie Qispõe de aparelhos os. mais modernas para exame de

com o e11'ma 'carioca e'"
.. f I' ragua,Q Departamento adml1l1S- doces, etc.

O b 941
.

. sua especialidade.
, .. < . .

.'. que pas�a.- tZ o e oglo trativo do Estado .agradece o 4br.ilhantará os t�stei08 a'. e.zem O de 1. , lmpre.!
.

,

�sslm recebe oS,rapazes da �o. portetro do hotel que, convite para a inaugúração da!'baiúJ,a de Musica «Tupi,.: terivelmente:
Richlin. Rua do Pi'in'cipe. 'Fone, 334. JOINVILLE

Imprensa· Tro.._xe papel·te todas as manhãs, democra, Prefeitura f.orum, obra que co-I· .....
.'

Ia pa.ra escr�ver � pintar. tica.mente, "119 vê)o desoer 10C.a .em .rel�"o a vossa pro-ficya T ,e I e ..
A uOlca·. nO�ldade. sendo do apartamento mdaga co. admtntstraçao � faz se repre- .,

't d t t b'
. '. .sentar nos festejOs pelo senhor

escrl o� e re ra o�, logra .mo 'Je a esposa. se a fI
. Capitão Asteroide Arantes sauds.

;
fo de imagens, dJsse que lhinha dorl;!lio .bem. (sto�' 'Alv�ro Millete .da 'Silveira. ESTOCOLMO, 30 <Tran- truck, bem como a zona

I
ANCARA, 30 (Transo- Qu.art�l. General do Fueh ..

desta .vez �ão pretende fa para ele, quer dizer demo' RIO de Jan.elro, 6 - Renato soçean, ag. alemã) - A portuaria Delta-Nilo... c�an, ag 'alemã) -:- ;A ra· rer, .30. :T. O. aga alemã. -

zer blograf,a. O s�u novo cracia Não ouviria tal em Sa�s Sec�etarto Prefel!ura Jara- radio' de Moscou, basean '.: ..
, ,-

, .
dlo de Moscou anunciou A artilharia calibre maximo

_.

o livro' sérâ di.ferente.. Vae Lond;es ou P�ris. '

': '. ��:h��::��ret��:::a���! ����� do�se <l}as últimas.· noticiás . Qua,rlel0eneral do Fueh- esta' m,a!1hã que o� ataq4es' bombardêou "ef!éazmente as

escrever para o mundo! Não ha dUVIda. a, mteh ntcação vosso telégrama 6 cor-
da frente norO·este. de Mos r�r,: 3@• .T..0.. ag. alemã. - a�reQs, c,ontra. MQScou se instalações de imp,Q.ttaticia

ut. p'retend� viajar ao Rio gencia de Paul Frischauet re�te �top:o�ito inauguração cou, informa que' a situa- AJgun$ aMiõeS britanicos tornaram intensissimos. Os beHca em Leningrado. �

Gr,r,nde, a(lm de conhecer não en9'elheceu nem se p!edio Prefel!ura Forum essa çãO agravou-se.' A ràdio lançaram bombas na noite aviões ,alémãis ·.concentra�
. :;,

sàô BO'rjas�. ber�o. da ho·. c.ançou,· O seu espirito con ���af�Ci�oé�:��s�a���?:ls 8:: diz que! os alemãis con- passada n2 região cost�ira um' a maior parte
'

dos a�

mem que 9'lzuabzou o E·s· tmua sendo o mesmo que benete. centraram grandes conti{t, do nMte da Alemanha', não >iaq4es contra os .a-erodro- DOIS NOTICIAR/fS
lado N�Cienal � brasileiro. ideou a esplendida cA Great .

Florianopolis, 4. - !te'. Leo- gentes. de tanques e forças c,ausando danos.
,

moa e cawpos de aterisa-
As edIções do novo livro Lord- , n!das Herbster PrefeIto Muni- de infantaria. Acrescenta gem provisórios nos arre·

de Paul Fr.ischauer ·,sério·" �:r��rl���f::'e �ri�tt�r :'°Ê�� á rádio. bolchevista ,que, Na affica setentrional,.as dores da 'capital soviética.

lançadas na. A:.mer,c�,"e na
.

�. '7l cia peh;?s importantes rtteiflota- delJoi� ,de, violentas lutas, atividades dá.
.

nossa arti-

Eumpa, em 'portuguez, hes;
.

/ ��r.mj"@:, Cf ' méntos que hoje se inaugura oS alemãis conseguiram o,:" Ih�riä a frente de Tobruek

panhol, ingles; francéz" ,e ..

nesse A_\uniclpi? sua f�cunda cupar värias pos.çOes.
.

O inimigo incursionou sobre

alemão. Será corrio, �elba,· If'� 1I1111n.;fiiIiIIRl lP�flllrr�(i'\\ �lç��!O�d:I:ft������Çãgi!��; . Romã, ·30 T. O. aga a.
Hengasi e Tripoli, onde fbi

tela que todoa admiram, "VI 1!!J��1J1J1J1I'l\I1 II ��I!!JII �� Penitenciaria. I :II: O It C d I
derrubado um avião adver-

em qualquer ponto do muno
.

Mafra,4 - Tito Esp�ziin Ja-
emC1. a o oman o -

sario. Na IAfrica Oriental
do. Pinceladas .mais ou' mt raguà. öl? obsequio representar- taliano comunica que na nad� de·importancia decor·

'nos fortes corri algum ine. .!L-'� j'_�,&
me f�stelos inauguração prédio tarde de honiem a aviação teu. A noite,. a nossa avia-

dT t '1 ",,\
.

) MII·� TEll «( prefeltqra forum. Abraços Pe- inimiga incursionou. algu· çãQ. bom.bar-d,eou""_os aero-
. I Ismo a vez, e� ''''�:1S o� I.'

.
. dro Kuss, Prefeito. (Oont.). mas localtdades prov.'icia-.

nas de Calabria e Caucaso,
dronios de .Malta.

lançando born'bas, atingiram
residencias. e na maior par
te trabalhadores da campo
e mulhe�es que se dedi�
vam na C'o1beita. Regi�tran •. ,

do-;se HLmortós ·e.· 5� feri.
.

dos.
,.

HONOR�TO TOMELI� .

-:- Caixa 12

-

� .

.

' <'{' Cc_r.ro8 ,_ßtin'dailos .' rutna.tCD' ,prontos pari! :811trar em oombate'
'.

Quartel General do Fueh .

.

30 TO'
.

Ond� 25,3.1' m j 11855 K'Q(-ol.r�t, . • ". ag. alemã.
- Durante as operações H 2 <2 15ora: � o a. o,

of�nsiv�s entre os lagos de
e .22 a, 22,15IImen e Latlago, as forças .

blindadas alemães tomaram HORA LOCKL'

em audazes ataques" úm I
.' ...'.",

trem blindado inimiga, fa- Dois notfciari08 de ulti�..

zenoo ínumeros prisioneiros. hora, diariamente
'

I
.

.

','
-

em lingu. portugu�
EsI.'iD: O � P .. IIfIlJM

Quartel General do Fu�h
rer, 30. T. O. ag. alemã. -,

,e. alto comando alemão co'
munica: A aviação .aremã
atacoM eficientemente na
noite pà"S"Sada Mosc-oú e·

Leningrado.

l-lr Quartel' General do Fueh:
"

rer, 30.· T. O. ag. alemã ..
.....:...

B0mbardeiros alemãis ata .

'1 cjU'am 'os >··aerpdromos bri-
, tanicos de léste Mersa Ma-
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!J.lim farmiBàPf(;rllz,
, 'de Avaré,(S.PQuJo)

,M 'icU'rbu'c\im:fa r:.Mf.'
v; -:NANCQRA-' 61ce<�

ras que nem 0,91.
conseguiu curar. �:

.

DA8; 'Carolina Palhares, de : Jdin-villp, cqrou c:). .

UMA SÓ LATINHA/ttmaFERIDA DE 9 ANOS',
Têm havido ,�ntenas,( dé curas rJ?emelhantes ! ! !
Adotadä� e� 'mu�t�s' bospit��$, f�sa� de

t saude ..e
.'

ellnicas-, .particulares, t'
..

AVISO .IMPORTANTE·: r: A verdedeíra I·Pomada
Mip8n.a,!� n';Úica 'existiu" a, nit? ser.' em �uas
latmhas·' onganals com-aiemblema símbõlieo aew;t

. Retitu$',",,; ifRità:ç5ts.t�tExijamrla-verdadeira ; MINAN·'
t j �,\ I "ceoRA' em sp� latinha: or,iginal. �

,

REPAREM BEM- AO COMPRAR! ;

E' "Um :prödu(o '(tos latiôra't0rios <tMJNANCORA�
"I'

. �;:':'7' ..•iÀ,';:::' ae' I LE,',:
.

• .. ,. .- �. "," � "1\1' :' ...

�.,. � ....... '�"" .. , " .. � ..
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