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P e.1 a.·s Escolas Dia do Reservista

A Fábrica Nacional
de Motores organizou
novo plano para a fa
bricação, no Brasil, de
caminhões e tratores de
diversos tipos.
A F.N.M. chegou aos

.

atuais resultados após
\ amplo estudo junto às
indústrial! européias e

norte - americanas em
consequencia do que
proferiu as condições
técnicas e econômicas
propostas pelo consór
cio das industrias ita
lianas "Fiat", "Ansaldo
Forsati" e "Alfa Romeo".
Estas empresatl terão

participação efetiva e

responsabilidade nas li
nhas de fabricação, pre
tendendo 'associar-se à
F.N.M., com a participa
ção de técnicos, ferra
mental e capitais trazi-
dos da ItäHa. .

.

(AG�NCIA NACIONAL)

Inauguraçio Iareraca e Ribeirão doe cobs, Dr. João Marcondes M"II Inspetor Aleixo
Os grandes festejos - Convidado a falar s/a

, Correias, .sendo atendidos de
.

Mattos, Dr. Alfredo D�aeg)�stina e professores data o Dr. A.Uredo Zimmer.
_

Tocará a n.ova
Domingo último, teve B d M I d J

-

G d tainda com material esoo- Zimmer, Dr. Arquimedes lernalla Nunes Pires an a USlCa e aragua. ran e In e-

�Uogv� :ré��Ug����f�r �� lar 1 L elunos pobres do Dantas, Ir. Ernesto José, Odilia Vieira Leopoldo: resse pelo jogo em disputa de valiosos
G. E. Abdon Batista. sr, Mário Tavares da Odalzita Borges, . Nllda brindes,Pedra, de Amolar, no li:

distrito de Corupé, man-
Lm seguida o sr. Pre- Cunha Mello e Irmãs D'Avila e ôoelda Dias.

d d
feito declarou inaugurado Agueda (diretora), e As dlplornendas são as

a o construir pelo. go- o prédio, convidando o Cleofa (Prof. ReO'enle). seguintes: Celli Ienk, Elfivemo do Estado, em d J
e.

colaboração com li Pre-
sr. r. uiz de Direito A nove turma compõe- Horst, Eulália Funke,

feitura.
Marcondes Mattos para ee das senhorítas: lrya Hilária Werner, (oradora],
cortar a fita simbólica ôatler, Maria Adelaide Oralda Klltzke, Recilvia

Estiveram presentes as
�

autoridades locais e as
que franqueou o tngresso Dal-Ri, Olga Piazera Nícoluzzl, Horst Werk,

do
\

distrito de Corupá,
no estabelecimento, após (oradora). Onélia Marta Waldemer Keíser e Wi-

tendo o sr. José Pasqua-
o que, o rev. Padre Müller, �oloah da Costa gando Leesmann.

Hni representado o depu- Anselmo, que representava Dias e Wandalina BU-I .' 6in�siIßB� .'

tado Waldemar Grubba.
o rev. Rftitor do Sernlné- zarello, Terminaré o curso gl-

E d I
rio Sagrado Coração, deu .

I DiJ8ial
� será diplomada

locaml nÇ>me � popu ação a solene benção no prédio. Complementanslas· no próximo dle 16 do
e comumdade esco-

N I' I G'
, .

lar díscursou. o sr. orma IstllS. No dla 14, serão éntre- corrente, pe o 1!1�slo.e
inspetor Aleixo Delagiu�-I No proximo die 12 do gues., os certificados de Escola Normal eao '(I-
tina, tendo rambem usado correnre, terá lugar a conclusão do curso com- cenre de Paula, em Ioln -. contlngencías do cotídíeno A tarde terá lugar um

,da palavra li professora formação das novas oro- -plementar dos alunos do vlle, a senhortre Cely e o tornam, por' isso jogo de futebol no cara-

srta, Lidia Wodzrnekí. fessoras RegiQnalistas.da G, E. Abdon Betísta. Nancy Gonçalves, resí- mesmo, transitório e . pe- po do Baepsndi, entre

Por último falou o sr. Escola Normal Divina As 8 horas terá Iugar a dente em Corupé, I reclvel. O arnor, pare ser elementos da elasse de
" id

'

IS M' MC" I d 1930 X & de 1929, em
Prefeito Municipal, que

I'rovi encta. ante rssa na atriz onla.ores tel, exige as expontanel- .

O t t
'

I I I h
'

N E T d d d d disputa de valiosos briii-
.dlsse que aquela éra ê:l pe o era ugar as oca e as 20' oras, no li scola écnlca o a es: \a e quem ama e

19 3 h S 1- S ra d 'I b A I C d d 'A dés, oferta da Prefeitura
terceira escola mandade ,o oras no a ao a ao o L u e t ético omércio «Santo Anto- a e quem é ama o. s-

construir pelo governo do Cristo Rei, devendo li Baependí, a entrega dos nio», de Blumenau, será sim, é tndlspensével que Municipal.

.sr. Irineu Bornhausen no Santa Missa ser celebrada diplomas. diplomado contador no exista' no amor a ínrerpe- .

.munlcípio em 11 rnezes as 7,30 horas na Matriz. .ôerä paraninfo o sr. próximo die t5, o talentoso netração e a confusão das Os festejos serão abri-

'de admlnistraçêo, devendo Será paraninfo o sr. Artur Müller e homena- jovem Arcádio Fr. Fischer almas; elas precisam ser lhantados pela nova

ainda este ano ser cons- Artur Müller e homena- geados os snrs. Ney filho do casal Rodolfo irmãs, tem de ')�r iguais, Banda Musical Jara-

truido o quarto em geados Padre Albt:rlo Ja- Franco, Padre Leopoldo F.ischer, desta cidade. pr�cisam sentir-se embe- guaerftJe, regida pelo

Garibaldi. ,_. lezadas, engrandecidas e maeSLro França Vosge-

Em todas elas a A C
A.

d S·
fortalecidas, reciproca- rau.

Prefeitura colaborou tendo ro n I ca a,
.

e'm a· n a mente, como se uma
- ......------

dispendido mais de vinte
. fosse o espelho da outra \

mil cruzeiros em cada e
e como 'se cada um 329 'Açudes

'_'����e�ó�O��]���o' �o_a.?o p'a-ra
"

"
Eugê!,io Vitor Scbmäckel �d�n{r���:gl��d��::�

os corações sin- uma nova Vida. e que, casais que óra se iden ti- dDisse �'ainda . o', sr. ceros, para aqueles que envoltos n'um laço de fícClm c'omo marido e
felici ade qUe a outra de-

Preieito" prestando '·'conta acima das conveniências suavíssima doçura, perpe- mulher, jamais poderá vir
seja e procura. Se a�sim

dá· àdmini�tr�ção :munici� grosseiras deste m,i.mdo tuarão a espéCie huma- acompanQado de senti-' fôr interpretado o
.

aq1or,

pai em' seu governo, que colocam . a nobresa dos na. A sociedade, de que mentos egoistals de exi
serão capazes de realizar

a verba. pa. ra instrução .
.

,

'
. _

-

,as tarefas mais árduas,
sentimertos, o enlace de somos partes .integrantes, genclas ou ImpOSlçoes

Pública ia alem de qua-dI'
. .

' de enfrentar situações as
U(lS .a mas que se ado- 'ficou enriquecida com pOlS a sua poesia e a

rrocentos mil cruzeiro's
' .

.

- mais perigosas e difíceis
r,am, é um dos mais mais esses noveis casais, sua puresa nao toleram

anuais, rendo sl'do cO'nce- b I
'

I
.

.

.

e trazer estampado no
e os espetacu 08. E -a que mais tarde, constitui- os pecados humanos A '

didas onze bolsas escola. .

.
-', rosto e na .alma a expres·felicidade. ql,le é o fim dos em' familia, virão este amor que tao bem

rês no. Ginásio São Luiz I
. sªo de paz e de alegria.

supremo da existência, e tornar-se em continuodo- merece este nome que
e Region"'l Divina Pro- A -'.' '. _

'" E só esses é que vi-
'" o amor, esse sentimento ..es da sempre crescente nao eslabelece condlçoes

vl'dencl'a, alem de u'ma no b
. -, -! vem do amor para 'O

su lime e puro, a base sociedad� civil nesla face que nao e parfe nao e
Liceu Industrial em Flo- .

.

, amor. O fim do amor, -

de Ioda a creação, fluido da terra. A poucas horas meIO que nada pede e
rianópolis, uma na Fa.cul.

'
" ," Me ele puder ter na sua

. mislerioso. roubado aos estivemos compiilr-tilhando ,udo da e que podemos
dade de Direl"to Dm

- ..' .

' ..

'

. .•.. O'enerosidade algum fim •.
� céus' pelos anjos, é o da imensa alegria e por denommar de pleno de e

C·urit.iba e tend'o prevl·sto. I .' ,
,

- só pode ser este, o de
ta isman único que, póde isso melSmo lembramos total de mtegral E e

P·a.ra o p'róximo ano uma
....

-
.

.
.' elevar e ser elevado nas

abrir a um Cdsal a porta os nomes de JorO'e e essa a razao porque todo
'no Conservatório de 10.' • infinitasalturas de um idelll,

s.ecreta das delícias infi- Gisela, ,de Osmar e IIse, aquele que ama verdetdel .

Música do Paraná. .

.

'

-

de um s.onho grandioso, de
nitas. FoiJ pois, o dia de de Rolf e

.

Waldivia, de ramente experimenta a
. Três Escolas MuniCipais onlem, pelo seu significa- Adernar e Beatriz e outra

_' colher' os frutos divinos
foram creada�" ,as. d_e tl'VO rell'gl'oso todo espe'_' f d' I d

sensaça? de Que se funde dessa 'ventura incompa·
P d B

'

R b
serie in in ave e nomes no universo: Os qu� rável.e ras rancc'Js, I elrao, cial, o escolhido por bonitos que agora conju- trazem na alma o 'amor,

aqueles que embarcam gados. completam·se na guardam consigo o pra- 'Que este sól nunca
COSo

T·· 'C'· I esperançosos p�ra a longa mais perfeita harmonia. (

zer infinito de que pene seja edipsado pelas liu- (AGENCIA·NACIONAL)ratores e aml- viagem pela existência, Sim, completam-se por- tram na . eternidade e na vens da adversiddde, que

nhões brasileiros c0":J0 que sendo.o dia ideal, que Iodos esses pares exlensão ilimitada do el� doure eternamente' os
o dia de sua maJor venturd, namorados que nos' são tempo e do espdço. Por venturosos j)ares. e seja
enlre os escassos dias tão queridos, compreen- isso, aqueles que amam o formador do arco-iris Uma cobra de 100
deste ano de 1951,. Foi dem o que vai de belo por interesse, não dignifi. de todas as bonanças é o
um dia florido, cheio de em suas almas que um cam -jamais o objeto do voto mais ardente que quilos para o Jar-
em.oções e ,f�lic.idades I caso for.tuito fez com- que I seu 'amor, �ntes o ames- nesta data formulil A· .

para aquela sene mume- se encontrassem, e que o quinham o reduzem as CRÓNICA DA SEMANA, dlom Zoolo'g'10CO._rável de jovens .:asais destino decretou nas suas _-
. '

•__----------
'

que ·se uniram pelos imutáveis leis não pode-
Csagrados laços do matri- rem separór-se sem que ' CIDl-sS'a-C de P...·re·çcsmônio. E as sociedades uma delas ou ambas se

de Jaraguá, de JOinvile, despedaçassem. Casais
de Curitiba e de tantos sir:npáticos, unidos n'um A Carne - Preço de Banana - A ques-
outros recantos formosos mesmo ide"l, unidos tão dos Telefones

'

de n4>ssa terra, engalana. pelos laços do amor!
.

ram-se para festejar' e ,Amor! Oh, palavra tão
tributar aos nobres e . se- distante e tão velha como
du tores casais, o seu o próprio tempo, mas

apoio e a sua concordân· cujó sentimento tem sido
cia, pela descoberta da e ha de ter sido o mais
verdadeira felicidade. En- sublime. Esses amores,
Ire os felize� amanles, nas,cid08 da espontanei·
figuram muitos dos nos- dade, não exigem recom
sos queridos. amigos e pensa e são no presente
que agora transpassam o e serão no futuro, um

portal e ingressam no rói bálsamo, um refúgio, um

das pessoas de vida séria, refrigério, quando a alma
que assumiram perante a da pessoa amada se

lei el a religião o compro- enconlrar dolorida ou

misso solene de iniciar-se maguada. O verdadeiro
'eIlJ novo lar, de começar amor, como o foi desses

No proximo domingo,
será o "Dia do Reservís
ta", comemorado' em to
do o Brasil.

\

ilustre Promotor Públi-
co.

Em seguída terá 'lugar
um desfile dos reservís-

Em Jaraguá foi organi-
tas .de ,tQdas as clas::

sado um programa que
que comparecerem

constará dos solene has- festejos.
teamsnto da Bandeira, Os da classe de 1929
em frente Jl Prefeitura

e 1930, logo depois do
Mun!�ipal, fazendo nessa desfila poderão preen
ocasiao uso da palavra eher as fichas de apre
o dr. Alfredo Zimmer, 'sentaQão.

do

Nordeste

o Departamento Na
cional de Obras Contra'
as Sêcas comunica que
foram concluidos os

trabalhos de construção
do açude "Riacho do
Bichinho", no Municipio
de Cabeceiras, Estado
da Paraíba. A nova

obra, que é á 880. con
cluida este ano em todo
o Nordeste, a 2a. no

Estado da Para.íba, a

26a. barragem do Estado
e a 329a. no Poligno
das Secas, tem capaci
dade para 2.583.000·me"
tros cubico�. e o volume
do atêrro aplicado foi
tIe .44.700 metros cúbi-

Reuniu-s9 em sua ses· serem OUVidos os inte
são ordinária a Oomissão ressados.
Municipal de Preços, de- A Oomissão tambem
liberando fixar o preço discutiu longamente 8

da càrne em 9,10,12 e 15 questão da 'majoração
cruzeiros, conforme a dos alugueis dos telefo·
qualidade e estipulando :nes, pr'oposta pela Oia.
a obrigatoriedade de ser Telefonica Oatarinellse e

posto o peso e preço na. que está sendo negada
carne vendida a varejo. pelos assinantes. '

,

O memorial pedindo a: Ficou resolvido autori-
fixação em 40 e 25 cen- sar o sr. Prefeito Muni
tavos o preQo ,minimo da cipal a tratar do assunto
banana de ta. e 2a. para com os dirotores da ein
o produtor, teve sUá I presa, o que será feito
disc'lssão adíada para na próxima semana.

RIO. O coron�l
Belarmino Neves Gal�ão,
governador do Territól'Ío
do Rio Branco. em visita
de ,inspeção pelo Ter
ritório, capturou uma co

bra sucurijú, medindo 5
metros e 75 centímetros,
Mm peso aproximado de
100 quilos, nas proximi
dadf!s do· Rio Branco,
num trecho da estrada
São Pedro Maru.' Esse
especime será remetido
:;\0 sr. João Oarlos Vital,
para enriquocer o ofi
diário do Jardim Zooló
gicO, sE'gundo comunica- /

ção que lhe foi feita
pelo coronél Belarmino
GaIvão seu antigo auxi-
liar de gs,binete.

I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. LEI Nr. 27 OOOO�OO�imOOOOOOOOOOiiiUiOO.OO��OOOOOOOOOOfIUiOO�OOOOOOOO
Altera o Códig-o Tributário .00 1_ .......... "'_ ........ ,,, .... '.'_'"_U'9'''_'--'_U'_"' ....U'_''' .... III_'''_' , .....,-'''_'''_" �

Artur Müller, Prefei!o .M_unicipal de Jaraguá do �
_ lOT H An' S O N N E N H O H L - �

Sul, no uso de suas atrlbulções. . 00. K
..

. 00
. Faço saper a todos os habitantes dêste munl- � Rua Marechal Deodoro da Fonseca., 84 �
cfpio, que a Câmara Municipal votou e eu. sanciono � .Jaraguá do Sul _ . - 'Santa Catarina �a' seguinte lei: �. Caixa Postal. 17 - End. Tel.: "Loson" �

refereA�t·A1r·t.18f.i�ao iCCJ���� ��i���áu��:ã� :ei3: ::: � �:��;�:'�:':'��;;'�:':-,
..

:�;��_��_"'_,=='_II'_�'��'�;�.:�";�';;::"��';�-���.. m.
plantas pelos arboricultores e Ilorlcuírores, com a 00 MÁQUINAS de ESCREVER DíNAMOS ACABA DE RECEBER DAS 00
taxação seguinte: 00 BICICLÉTAS PARA-RAIOS MELHORES FÁBRICAS DO 00Por planta ornamental ou frutífera

.

Cr$. 1,00

� RÁDIOS MOTORES á GAZOLI- .PAís 00Por planta de orquídeas e semelhantes Crê, 5,00 RADIOLAS LUXUOSAS NA e ÓLEO CRÚ TERNOR p. HOMENS e " �
§ Unico - Ficam isentas do imposto, as plan- VITRÓLAS MATERIAL ELÉTRI00 RAPAZES '. �.

tas frutíferas e ornamentais de valor inferior a déz 00 DISCOS para FOGÕES - FOGAREI- VESTIDOS
cruzeiros e as orquídeas e semelhantes de vinte 00 VITRÓLAS ROS ' FERROS DE CAPAS de gabardine e,cruzeiros a unidade.

.

00 REFRIGERADORES ENGOMAR '

. ohantungArt. 2. - A licença de estabelecimento ou , SORVETEIRAS JÓGOS DE OAFÉ CAMISAS
DESNATADEIRAS CHAPÉOS - SOMBRI- de passeioda Tabela O." do Código Tributário, passa a ser de PEçAs p. BICicLÉTAS NHAS e Outros artigos. e esporte '" �30% da taxe fixa da Tabela F, do Imposto sôbre �

Indústrias e ·Profissões.
. 00 "

.

e.IA 8el .8.S a._IGe. E Jal'8. BAI".S· 00
digo ��;b:iáMO:Acrescente-se na Ta�ela F, do CÓ-

; I, _,., ..... I , .... '" _ '" _ "EH "..... '" _ '" _ "'_ '" _ '" BI '" _ , _ 1111 _ .. , "!B '" _ "' _ ,._ "'_ '" _ '" _,,, _11_ ;.Arbotic��� em pequena escala, �xa g�al Cr$. ���������������I�����������������60,00. Idem em grande escala, taxe geral Cr$. ������2:3Sz:as�Z3:S���z:as��!'mlmm2:3S���2:m�l:3:S����l::6::S��ZZ:S�

600,00. Floricultor, em pequena escala, taxa geral -- mlE!Elilli!i5!l!!!i!!!I!!II5F!!!!�lillllli!iSllBiÊ!II!EII!!IE�I!!IEI!lle-s, 50,00. Idem em grande escala, taxa geral Cr$. I I I600,00. , Fábrica de Ferramentas, Agríco as
_. O R R E 1'I Bt T O VI f1 L T E R ...

Art. 4. - Fica alterado em 20% os impostos DE PEDRO R.�NGEL
M ÉD I C O Ida Tabela A. do Código Tributário, excluldos os da Estrada Jaraguà Esquerdo. :1:

I_letras b, k, I e 8, e, bem como o do parágrafo 1.
JARAGUA DO SUL _ STA. CATARINA I CLINICA GERAL _ CIRURGIA - DOENÇASdo artigo 89 do mesmo Código; ,.

III DE SENHORAS _ PARTOS

I
Art. 50 ,.' Ficam tembern majoradas em 20% Executa-se qualquer serviço de ferramentas Ias taxas da Tabela I, e para e-s. 5,00 a taxe da '

I dI·

1-'·
ULTRA· SOM-- Tratamento moderno e efi-

Tabela H, do Código Tributário.. agr��c��J'oll:.a E:�hadeasav��rcaes� ��c�o. I ciente, pelas ondas ultra-sonoras. das Dores e
Art. 6. - Acrescente-se ao artigo 15·, do Cõ-

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pedido .:.:: Inflamações: Dores reumáticas, artrites,

lum-Idigo Tributário, o parégrefo único seguinte:' ,
_

... bagos. nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos,
.Parágrafo Único - Decorridos 60 dias da data �=�--

I inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
do vencimento do imposto ou texa, será o mesmo _._ �

I
Afecções da pele, fistulas, var!zes e úlceras re- .

::::;��!:.�!��c!�\�·�.c�� :::���.��o. o perã-: :i.:.:r-ß�:i"��·��-(����·ii;"1il;,i· & UMA DQ6NÇA GRAvtll8l... 1-
. ::�1:��:i�.�Sf:�!��.;!��r·:f:..\���!� IIP

�

Q d d M.�TO PERIGOSilo PARA A "..
f

. arágrafo Unico - uan o
.

um lado a rua MiUA E PARA A RAÇA. COMO iii musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa un-
fôr praça, jardim, ou lougradouro público" a taxe

..�.I !.:�. :!�:ooy�x�=O€..c;,,�::ö DI cional dos músculos em geral, da bexiga, or-
será cobrada em duas parres Iguais. 'Precisa - se com u SE. o iii gãos digestivos. etc... III

Art. 8.. - Esta lei entrará em vigor na data H pré- !!, 1.10.. ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- II
. urgência, com ..

h

I
de s�� publicação, revogadas as dlsposições em l!i ii '1 CIRURGIA - ELETi<O-COAGULAÇAO
contrerío. ii fica comercial e que i� A allttua IE Al'ffESENTA S08 B NHOS DE LUZ R' It I tPrefeitura Munlclpal de Iaragué do Sul, 29 ii ii �1UWIPORMAe.TA.lSCOMO: I.

A - aIOS u ra-vio eta e

de Novembro de 1951. ' ii satbe datilografia. .

ii REUMATISMO mfr"l-vermelh�... .

IArlur Müller - Prefeito Municipal ii ii E$oA·6FULA'S I CONSULTI)RIO - R u a dos Bombeiros

Oclacilio P. Ramos - DiI·. do Dep. de Exp. H Escritório Fischer. ii : f: -!- � � :: üi (Jardi�a�a�r�sM1�el�e�)a:si·á��ah�r�: �arço

1-Allira Murara M�lhias - Escriturário "K" �::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�: ��; : = : : Ig RESIDÊNCIA _ Rua Ministro Calogeras, H50
F E R IDA.. 8 I Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C. .

�uadro do fteeslrulurac80 dos cargos dos funcion�rios Municip�is : � : 6 � � : i!EElEEE!I!!!! Ia. ;--=!_SEJ:::=' IEElIlIE

"ELIXIR DE NOGUEIRA· � ...............��__...�
=:o:.�;: :A��. t Farmacla Central' �, � DE CCAKE,O§ :n::AJlFEJR.�.JI['ANN '

�1�� �
.

"A MAIS ANTIGA" �
�---�-----�---�----�-----�__

����e���lk��h�m-h����-L�1bom dinheiro comprando na .

. Drogas naclonals e estrangeiras, encontra-se,
FARMACIA NOVA � a disposição do distinto' público, apresentando �

I de ROBERtO 14 HORST. I����
A que dispõe de .maíor sortimen-

'

to na praça e oferece seus arti .. ..
gos à preços vantajosos

"Rua Mal' Deodoro 3 - Jaragua
���..

Artigos para presentes I

em geral, sempre novi - H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::�=:::::::::\dades. ::::'l '.::::

r===ro:� 1:11:1 (��j.���LiiHArsoii.�!���):1:.1::g VENDE.SE, � _.__

_ij OFERECE H··
···········.. ···_··

�i ���i����b���a !� II f�:ti�:��:���:�:��s - RÁDIOS '- �ÁQ�����\�::Il, II
,•

A

I b o�:: ii DE COSTURA das melhores marcas !l' ::
: cor azu ranco : ii ::

"ASI i.:.
ii

: Tratar com : !! ii (com garantia absoluta) só na lo ii
- � José M. Müller & eia. LIdo .. �J II ::::u��!�!::!��!��:�:��:�::�:�:� ::���:::::��:��:�:�:::::��:�:�í)� II

J:� 0.0�oo�o 0,0 0'::'0o�. 0,0 0,0 0.. 0,,0 0.0 0...,0 .� ::::\1:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::-:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::í{::::

Carreiras Permanentes"'

I Rum. de cargos 1 Situação antiga Padrlo I Num. de cargos 1 Situação Rova Padrão

1 Escriturário 'T 2 Escriturário X
3 Idem R 3 Idem U
3 Idem P 2 ' Idem S
1 Idem K 2 Idem O
10 Prof. titulado I 13 Prof. tlruledo K
8 Prof. n/titulado O '7 Prof. njrttulado I

Cargos isolados de provimento efetivo
.,

I1 Tesoureiro T 1 Tesoureiro X'
.1 Contador ·T 1 Contador X
4 Fiscais R 3 Fiscais U

1 Fiscal X
1 Zellldor-Cem. M 1 Zelador-Cem. Q
1 Carcereiro M 1 Carcereiro Q
1 Port. Zelador P 1 Port. Zelador S
4 Motoristas P 6 Motoristas, S

Quadro de Aposentados
Sofia P. Lenzt
Juliana K. V. C.
Guilherme Hering

G 1
G 1
R 1

Sofia P. Lenzt I
Juliana K. V. C. I
Guilherme Hering U

encontra na

-

NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallides
Fráqueza·

É iDd�peDsaYel
o uso do

IODOlllO
DE ORH

1
1
1

Extranumerário

xv I. 1 1 Francisco Pinter 1 lXX
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.1 Francisco Pinter

Jaraguá do Sul, 29 de Novembro de 1951.

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R 'I E I R AS,
ESPINH.AS, ETC.NUN.CR EXISTIU IGURL

{{:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i
!i Tome o saboroso !!

II CAfÉ B UERII
:: ::

\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!�.:
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Edital de Leilão �@Y@)����®Ã®®!®@!@)®i�®Y@)@Y@@r@)(@�
O Doutor João Marcondes de Mattos, lnlz de Direito' �(@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados

�da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa ...r.. ßPßR�lHß Rf�PIRßIÓRIDCatarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC.:.
' TODAS 'AS .MOL�§TIAS DO LU·

•

FAZ SABER a iodos os que /0 presente � Encontram alfvio imediato com o uso do �
edital de leilão, com o prazo de dez dias, virem @) "

1 @j
ou dele' conhecimento tiverem, ou interessar possa,

�
I n C O In, P a p a v e

'

�que findo esse prazo, hão de ser arrematados por • • • •

quem mais dér e maior lance oferecer, em frente

I. PO,-IOfill d'
ß n'no,-no Polulone"n �.ás portas do Edificio do Forum, no dia 13 do mez a:: a::. L a:: a:: �I::de dezembro vindouro, ás 10 horas da' manhã, os

bens penhorados a Alex Kühn, na ação executiva
� 0, PEITORALHAIS�ONIIE,(;180 NO BRAS,IL®!, Ique lhe move Guilherme MoeIler, abaixo deserimi- �

nados> i't®@,;.®®Ã®®Ã®@.;®@l®@l..®@J.®�®i.®®i®�®i.® "
1.) - Uma serra fita-completa, 'com toda ,a

I

armação. �.) Um banco de marcineiro, tamanho

!!!IIIiII------·,----------�11 Registro Civigrande. 3.) Um motor de marca -ARNO S A. ln-

O W 1.1' M'
.

Ldústria e Comércio - São Paulo • N. 0137432 .: r. a uemlfO aZUreCIlBn Irene P. Günther Oticial do
Tipo C. 43 - H. P. 3 - Rot. 144U - WQlts 220{2H,0 -

Registro Civil do 1°... Distrito
AMP. 8.7 - Industria Brasileira, com a respectiva eA.A BI .8'DI da Comarca Jaraguá do Sul,'chave. 4.) Um martelo grànde movido, a energia

Á Estado de Santa Catarina
elétrica com os respectivos apetrechos, como po- Rua Mal. Floriano n. 152 - JARA-GU

Brasil.Iias e rodados de contrapeso, etc. Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças Faz saber que comparece-
Cujos bens constantes do auto de penhora

- Partos Diaihermia Ondas curtas e Ultra-curtas ram no cartório exibindo os

de folhas da referida ação executiva, serão levados
I

- Indutotermia, - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização documentos exigidos pela lei
em hasta publica de venda e arrematação.. Assim

. Raios Intra.vermelhos e azuis. afim de se habilitarem para
serão os referidos bens arrematados por quem casar-se:

mais dér fi maior lance oferecer, no dia, hera e

lugar acima mencionados" podendo os mesmos

serem examinados, por quem interesse tiver no Concede Abono de Natal aos servidores Municipais.lugar onde se acham situados, isto,
'

a rua Exp. Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá doCabo Harry Hadlich, em a oficina do executado, Sul, no uso das suas atribuições.nesta cidade. E, para que chegue a noticia ao co-
Faço saber a todos oe habitantes dêste munl

nhecimento de todos, SQ passou c presente edital
cfpio, que a Câmara Municipal votou e eu promulgo

que será afixado as portas do Forum, no lugar a seguinte lei: '

de costume e publicado pelo jornal local cCorreio Art. 1. _ Fica concedido Abono de Natal lIOS
do Povo». Dado e passado nesta cidade .de Jara- servidores municlpels, na seguinte base:
guä do Sul, aos vinte e seis dias do mez de no- Um mês de vencimentos aos funcionários e
vembro do ano de mil novecentos e oínooenta e

extranumerários, excluídos os profeesores.
um. Eu. Ney Franco, escrivão o subscrevi. (a) Cr$. 500.00 a cada professor e operário das
João Marcondes de Mattos - Juiz de Direito da

turmas permanentes,comarca. «Está conforme p original, do que dou fé.
Art. 2. _,. Fica o sr. Prefeito Municipal autorl-Jaraguä do Sul, 26 de Novembro de 1951. sado a abrir por 'conta do excesso de arrecadação

O Escrivão - NEY FRANCO do correnre ano, o crédito de Cr$. 58.400,00, pera
fazer face e despeza prevista.

-

, Art. Õ. - Esta Ieí entrará em vlgor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 29 da
, Novembro de 1951.

'

,

Edlral-n. 3.087, de 5-12-51.
Alwin Oechsler e

Cilly Walz'
Ele, brestlelro, solteiro,

rnercinelro, domiciliadö e

l'f>,�idente em Iroupava,
filho de Rodolfo Oechsler
e de Paullna -Bauer,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
estrada Irapocuslnho, filha
de Adolfo Walz e de
Thecla Walz.

Edital n. 3'088, de 5-12-51.
Cópia de Edital de

Proclamas' de Casamento,
recebida do Oficial do
Registro Civil de Corupá.

Aldo Prada e !i:::::::::·:: ..:::::::::�':::::::::::::::::::::::ll
::::.... \-::::('essllde Lucy Soares !.i. Nas suas compras !:::.�:::.:'Ele, brasileiro, solteiro, ..

.

radialista domiciliado e ii preftra sempre
residente' nesta cidade, á H C ß f t 8 'ft' U f R li
rua Emilio Carlos jordan, ii [ .

�i
filho de Francisco, Prad� ;:�""""-"".".'M {f:
e de Ignez Tolomeoní _ " .

Prada.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em Corupá, filha
de Antonio Pedro Soares
e -de Dorcilia Alves da
Luz.

LEI 24Nr.

IINSTRUMENTOS
1

11 E M G ER A L. espeeialmente
�, GAITAS simples e PlANADAS

"

de 8 a 120 baixos,
nacionais e extrangeiras

BANDONEONS
PIANOS -. HARMONIOS

Citaras de Concerto
Violinos - Violões - Bandolins
Flautas - Clarinetas - Pistons
Saxotones.- Banjos - Trombones

'

Aumenta referências na esc!,!l.a dos salários
Baixos e Baterias americanas dos Extranumerérlos,

, Vitrolas - Radios - Radiolas

I
Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaraguä do

Métodos - Cordas e Palhetas. EMFIM TUDO QUE Sul, nõ uso das suas atribuições.
'FÔR DO RAMO. Peçam preços e demais inlor:nações

.
Faço sab� a todos?� habitantes, dêste, muní-ao Representante:

' '

I CfpIO, que a Câmara Municipal votou e eu promulgo
PAU L O KO B S I a seguinte lei:

.

'

.

-
• Art. 1. - FIcam eumentedas as segutntes refe-

SA.O BEITO DO SUL - Vaixa Postal, 39 - S. VI'arlDa
I rências na escala dos salários dos extranumerários:

,

'

.

Referência Vencimento Mensal Venciinento Anual
,

XVI Cr$.' 950,00 Cr$. 10.400;00
XVII

'

« 1 '000,00
-

« ,12.000,00
XVIII «1.050,00 .«

'

12;600,00
XIX « 1.100,00' « 13.200,00
XX « 1.150,00 «13.90u,00

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor: na data
de sua publicação, revogadas as disposições 'em

contrário.

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, 29 de ti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'iiNovembro de 1951.' a P II

ii e ç a sem p r fit ii
Arlur Müller - Prefeito Municipal ::, I:

Oclacilio P. Ramos - Dir. do Dep. de Exp. !! C A f E BA UE H I:
______A_I_zir_II_M_u_ra_t8_M_al_hi_as_-_E_s_c_ri_tu_r_ár_io_'_'K_'_' II 11

\:�:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: -:{.)

Aprovä a Reestruturaç_ãG-"" do Quadro de servi
dores Municipais.

ARTUR MÜLLER, Pref�ito Municipal de jara
guá do Sul, no uso das suas atribuições.

"

Faço saber a todos os habitantes dêste muni

cipio, que li Camara Municipal votou e eu sancio-'
no a seguinte lei:

'

ART. I<>. - Fica aprovado a reestruturação do '

quadro dos funcionarios extranumenario da prefeitu
ra Munioipal, de acordo com a tabela enéxa, á vi-

0I:
o:'::"��.'..'..'..' ..'..'..'..".....' ..'.:;:'.......M.....+.:'.7........-::::m..:�'..�..'�

gorarAtéT�020�':_!döei;�r.d�r!re��� Municipal, em tem
E D,R. BENNO KNU'DSEN lJ po, oportuno. abrirá o crédito nec�ssario para fazer
: :) ; face a despesa decorrente desta leI.

,

: :� ART. 3°. - Ésta lei entrara em vigor na data

E AUS E NTEl de su� pulicação, revogadas, as "dispos'ições em

: : contrarIo.

I�:' por motil'�s de viagem' �:.l Prefeitura MuniCipal de, Jaraguá do Sul, 29 de
Novembro de 1951.

'

tE:: ,até início de Janeiro '�::l, I Artur Mf1l1er - Prefeito Municipal
flctaciUo P. Ramos ' Dir. do Dep. de Exp.

c::.· ..····,,··*··.··���····'e·····.··..�··..:.:.··.·�c··.. ·..�:;.··.··.·'r·.····"·..,� Alzira M. Matllias - Escriturário "K"

SANGUENOL
CONTEM

OITO ELEMEtvTOS TÔNICOS:

ARSENIATO. VANADATO•. }
FÓSFORO. CALCIO,'ETC i

�

TÔNICO DO C,ÉREBRO '!
TÔNICO COS MÖSCULOS �

Os PálidO". Oepaupe18óos. esp.
tados. Anim.�os. Mães 'que .....

Magros. Crianças raqulticas te-
.

..,
, nberão a conlftOtlÇào geral do

organtsmo CQm o ,

SANGUENOLt

DE MÚSICA

Artur Mflll'er - Prefeito Municipal
O�tacUio P. Itamos - Dir. do Dep. do Exp.
Alzira Murara Mathlas - Escriturário "K"

LEI 25Nr.

Edital N. 3.089, de 6-12-51.
C6pia � de Edital de

Proclamas de Casamento
recebida do Oficial do
Registro Civil de Paulo
Frontin, Estado do Pa-
raná.

'

IHeitor Pereira e

,

' Irenß Casteller
Ele� brasileiro, solteiro,

indusÚ:ial, domiciliadO e

residente nes,ta cidade,
filho de Sebastião Parei-

I

LEI N·. 26

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS r;
HO SORTEIO DE ,

•

Novembro 195 t
UMS
L J G
FUK
Y,Y C
M Q N' -

FPO

"

Os portadores dos
títulos em vlgôr que
contiverem uma das
combinacões con-

"templadas, recebe
. rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Sehmidt, 17
Sob. -' FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Afonso Barbi

SEDE SOCIAL
1IIl)A AUAIIDEGA, 41-(50. CUlTA.DA

(EdIIkIo SlIIKIP)

110 Dl J.AllDIO

Máquinas de Costura

'ALFA" ê' "WHITELILY"
acaba de receber e ofere
ce pelos menores preço!
da praça á Casa Real.

ra e de Felomena da Silva.
Ela, braaileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em Paulo Fron
tin, Estado do Paraná,
filha de Venceslau Cas
teller e de Anastacia
Guesser.

E para que chegue ao co·

nhecimento de' todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixadq dU! antt: 15 dias. Si
alguem soub::r de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legai!..
IRENE PEDRI GÜNTHER

Olicial

Vende-se em JARAGUA DO SUL,
no m�lhor ponto da rua principal (Rua
Marechal Deodoro da Fonseca), um

terreno com 25 metros de frente - e área
d,e 3.025 mts2., com as seguintes edifica
ções, recentemente construidas:· 1 prédio
de mate.riaI; de 2 andares com 2 amplas
vitrinas, 3 depósitos ane�os e 1 ::-ancho
de madeira, com um total de 964 mts2.
de área t!oberta. Ótima oportunidade
para estabelecimento comercial ou fabril.

Informações: - Com. e Ind. H.
Jordan S. A., Caixa Posta.l 75, em

Joinville.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje no grama�o do Baependí - [.ß. Bíll!Pl!odí X tD•. Dom Pl!dro 11
2a. rodada do torneio quadrangular - A MAIOR Haverá preliminar.

p
Diretor: AR1'UR MÜLLER - Gerente: PAULlNO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca" 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39

ANO XXXII JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 9 de Dezembro de 1951

Faço público que ache-se em meu cartório pera Vende-se um marca

M . . .. ser protestada por falta de pagamento na data do Oitroen com 22000 qui-ais trigêmios em Jaraguá parte do noivo o Presl- Gisela Czerníewicz e Os- wenclmenro uma duplicata no valor de Cr$ 655,00 lometros. Aceita-se troca

O casal Francisco Bi-
dente da Câmara Munlci- mar Duarte com a srta. (seiscentos e cincoenta e cinco cruzeiros), em que é com camíonete.

anchlnl, residente em
pal desta cidade; sr, Ney Ilse Mey. devedor Maurício Köhler e Credor Sarkis João Filho João Emmendorler.

Corupé, viu seu lar
Franco e exma. senhora.

Aniversarios: Aniversariou- S/A., - E como o devedor reside fMa desta Corner- JARAGUÁ.
aumentado com o nasci-

A cerimonia religiosa
se dia 2 o sr. V i t o r i o ca, pelo presente o intimo para no prazo de tres

t teve lugar ás 18 horas dl d - -

f f' dmenro de rlgêmlos, todos psrahlnfedo pelo c a s a I Bortolini, residente em
las pegar ou ar razoes porque nao o lIZ rcan o

do sexo masculino. Irep.: o jovem Albano desde já notificado o referido protesto si não o fizer.
Tratando-se de um Eugênhio Vitor Schmöckel

ßuhr: o sr, Henrique Bay- Iaregué do Sul, 6 de Dezembro de 1951-
I d I d b

e sen ora, por parte da Mário Tavares ela Cunba Mello • Tabeliãocasa e evreç ores po res, noiva e o Dr. R e n a t o er.
a Prefeitura por lnrerrnédlo Walter, médico Hustre re- Ontem fesreiou seu an i

dF�ysrm' lanntednoduendte Rudo�fo sldente em Joinville e sua versario natalicio o snr.
... ,

.. ar assrs-
exma espo a t Mario Nicoluzzi.

têncía as crianças e· pro- d
.

. 1 ' .por par e Amanhã o sr, Joaquim Pie-
genitora, aurortsendo tarn-

o noivo. o jovem per
zere, residente nesta clda-

bem um auxili.o de cre. .. 1
os nOSS05 cumpnrnenros. .

,

'IP de..
150,00 mensais.

E I ·C • •

M
. Dia 11 o snr. Leno Ni-

A Comissão Munlclpal ] n ace zermewlcz- atlar coluzzi residente a estra-
de Legião Brasileira de Entre os acontecirnen- da Nova que nesre dia
Assístêncte, rernbem man- tos socias desta cidade" completara 74 primaveras.
dou -fornecer aos trigê em data Je ontem desta- Ola 12 transcorre a da-
mlos completo enxoval. cou se o enlance da en- re natelícía do jovem Ma

Legião Brasileir� de Assistência cantadora senhoríre Gtse- río Marcos Airoso; a, sra.

Ia Czerniewicz filha dile- Cecilia Ersching Mahnke,
Ia do industrial Ernesto esposa do sr. H e i n z

Czerniewícz, c o rn o sr, Mahnke,
Jorge Marter, bancário, fi- JOÃO L. DA COSTA
lho do sr. Seme Marter,
do alto comércio desta
praça e de sua d i g n a

consorte Da, Iorgeta Mer
ter. 'Ao jovem c a s a I e

seus p r o gen i t o r e s, os
cumprimentos sinceros do
«C o r r e i o do P o v o».

LOCAIS

Ficou definitivamente
organisada a Comissão
Municipal da Legião Bra
sileira de Asslstencta,
compósta das senhoras
Áurea Müller Grubbe, co

rno presidente, Edíth
Franco, secretária e Otilia
Nicolini, como tesoureira.

Dia 13 transcorre a da
ta natalícia do sr. João
Lucio da Costa, comerei
ante em Itapocusinho. Ao
sr. João Lúcio da Costa
as felicitações do "Correio
do Povo".

-

Ainda dia 13 enlverse
ria-se o er. Henrique Bor
tolini, residente em Estra
da Ieregué Esquerdo.

•

Haroldo Schneider

Em visita a seus pa- _ Obteve grande sucesso
r e n te s e a m i go s

a apresentação de ginasencontra-se em Ieragué, tica e bailados da secçãoacompanhado de sua ex-

ma. esposa, o sr Haroldo respectiva do Clube Atlé-

Schneider, funcíonérlo al-
tico Baependí, dirigida pe-
lo competente instrutor,fandegário em Rio Grande
sr. Hermann Schultze edo Sul, a quem cumpri- que foi apresentado (lOSmenramos.

.

sócios do Clube e demals

Legislação federal agremiações esportívas do
município, do dia 1°. do

A Lei n. 1.474, de corrente, em sua séde so-
26/11/51, modefica a le- cial.· A espectativa com

gislação anterior do im- que são cercadas tais apre
posto sôbre a renda em sentações fez lotar Iite:rdl
vários artigos, bem como mente todas as dependen
a·cresce de novos

. dispo- cías do referido Clube,
sltivos o mesmo diploma. encontrando-se enfre d nu-
Na mesma forma li merosa seléta ,dssi61ência

Lei 1.473, de. 21-11-51, a quase totalidade das
dispõe sôbre recursos fi- autoridades do Municipio.
mmceiros pàra a fundação
da Oasa Popular, aJlera éJ C a sam e nt o s
Lei do Sêlo e de outras Realizaram-se ontem na

providencias. s a I a das audiencias os

seguintes casamentos:
Willy Poralh com a srta.
Martha Z i I s ej Antonio
Ambrosio dos Santos com

a srta. Maria Gonsalves;
Jorge Marrar com a srta.

�� .._.................... '_II......... �
� Avisamos' aos noS- �
� sos

p.
resados assinantes �

� que esta tolha· deixará �

�
de circular dc'mingo,

�dia· J 6, reaparecendo
dia 23 com Um número

� especial. �
� Avisamos outrossim �
� que os anúncios 'de �
� Bcas Festas, deverão �
� est.ar

em no�sa redação �
�

até dia 19
�

�����

,

Enlace May-Duarte
Em data de ontem ,'ea

Iizoll-se o elance matri�
monial da gentil st>nhori
nfua IIse May, filha dileta
do casal, C.arl Leopold
F r i da May, com o sr.

Osmar Duarte, funciona
rio público estadual, resi
den ie na cidade de_Caça-
dor.

.

I

- O ato civil foi teste-·
tnunhado por p a r t e da
noiva pelo ilustre- secretá
rio da Segurança Publi
ca, Dr. L.uiz de Souz� e

sua exma. esposa e por

I

AUgUltO Sylvio ProdoehlIeragué S.A. Indústria e

Comércio.
Dia 17 a menina Wal

neide Watzko.
Dia 19 o jovem Lélio,

filho do sr. Leopoldo
Reiner'
Dia 20 transcorre a

data natalícia do jovem
Afonso· Stahl, servindo
atualmente . no Rio de
Janeiro.

-

Dia 20 tambem o jovem
Albino TorineIli, que está
prestando seus serviços
de Rádio-Telegrafista em

Campos estado do Rio.
Tarnbem na mesma

data o sr. Virgilio Rubini,
industrial na Barra do
Rio Cêrro.
Dia.21 o sr. Waldemar

Rau, comerciante em Es
trada Nova.
Dia 22 o sr, João Sch

reiner, um dos sócios da
Imex Inrernectenal Ltda.,
o menino Gustavo, filho
do sr. Carlos Heinzle.
Na mesma data o sr.

Honorato Bortolini, resi
dente em Irepocuslnho.

Venâncio Nicoluzzi

Ao dig·no aniversariante,
embora tardiamente,' o

«Correio do Povo» apre�
senta. os· seus mais
si-ncéros votos de felici
dades e longos anos de
exisrência. '

A todos os aniversa
riantes os votos de feli.
citações do «Correio do
Povo».

Conforme oficio rece
bido da Rádio Iaragué,
contratou a mesma o

Jornalista Augusto ôylvío
Prodoehl pare o cargo de
Diretor-Redator e Pro
gramador da . emissora, fIi
cujo cargo vem exercendo ,..----------.

com eficiência desde o

dia 15 do mês p, p.
Aos coléges de impren-

sa falada, os nossos

cumprimentos.

. I

Sacos de Papêl
(FuÍldo chato)

caprichosamente confec
clonedes á mão, vendem-
se na,
Soco Gráfica Avenida LIda.
AV. Getulio Verges, 350.

Automovel

Dia 14 faz anos o sr.
Hilario Voigt.
Dia 16 o menino Ru

perto, filho do sr. Carlos
Meyer e a interessante
garofinha }eanette, .!ilha I Transcorreu no dia 30 � --_------;
do sr-. Erich Th. Brauer, do mês passado abri- -.

hábil mecânico da Auto Ihante data natalícia do
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

nosso dedicado amigo, LOMBHIGUEIRA MINANCODAsr. Venâncio Nicoluzzi, "
que a longos anos presta
seus· relevantes serviços
na Soco Gráfica Avenida
Ltda

cel'TRA CasPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
T\'fI.iICO CAfllAR

POR EXCELÊNCIA

Ba/os
/i7:::is/ôfos I

-----_.....-----'

Bolos
mais macios

-

""" Ba/os
mais crescidos

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta'!

SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR
ME ö n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúde de !leus tilhos e a :,ua pr,ópria!
Evitará muitas doenças e p-oupará dinheiro em

temédios

Con1Frc hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
'. MINANCORA para o seu tilhinho;
E. um produto dos Laboratórios Minancora

- ]OINVILLE-

(()) §a�:ãl«J) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
<rp/lü ••••• dla ICH\. WlEI11E1L llNlIDlU§IIUIL· JOlllllVme s"ßÁ���RCtAt
'. :4/"-".

•

ESPECIALIDADE I

1."�::::"::�:::.·:�:'!:�:'�""�"""I � � � �e:c�o:n�o:m�i:s:a:-s:e�te:.p.o..e.d.l.·n.·h.e.i.ro.· 1

.!1 f 1.iiiii5i�==:::iE!i�f�:'i!i!!!!�:�::===:!�!===m!!!i!:=�li�r.=

I�I�I:' c,.,'-b·r;"s" -7s�;-�f�i�;�'1....
-

� . � Maleitas, Tremedeira ü'
II - CORAM-SE RAP1DAMENTE OOM - Iii
i� "Capsulas Antisesonicas �I
III Minancora" �I
o::

I�I Em Todas as Boas Farmácias .

'"

III É um produto dos Laboratórios MINAN00RA�,
Iii - ,Joinville - Sta. Catarina - I
!'=i'�!!====I:�H=�;=!!=mii;;;;ii:';:;;!!!!!!:�=i=r9:;�!!;!
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