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II Com � presente numero, entra o II, '

'

,

H «CORREI9.PO, povO» em seu 330. ii Fala o Dep. Luiz de Souza
ii ano, de exístência.: li
:: :: Senhor Presidente! Ie, a grande preocupa-] altura é preciso reparar que permitem acésso

ii É, assim, um dia de grande sa- i! Senhores Deputados! ção de, ,em primeiro que dois bachareis estão até ao mais alto pôsto :

!! tisfaçäo pa�a os qp'e. trabalham' nes- ii Atendendo a sollcíta plano, sustentar o prín- afastados dos seus car- a Desembargadoria.

j.i. ta c.asa, por mais essa etapa i.·;.: ção do ilustre Deputado cipio de garantia da gos de Delegados Re- Contudo,' podemos Ií-

d Ih
Gomes de Almeida - liberdade e dos direitos glonaes de Polícia : o cal' tranquilos, a, refór-

ii venci a, ga ardamente, embora ti- ii quando discursava o do ser humano. DI'. José Tito da Silva ma ampla dos serviços
li vessemos, muitas vezes, de usar dt-\ li Senhor Deputado Le- E, de fáto, durante o que se acha licenciado aíétos á Secretaria de

ii palavras mais enérgicas, no rebate !l cian Slovinski sôbre a tempo em que m.e cou- para tratamento de saü- Segurança Pública, faz

ii aos oportunistas e aqueles que põe li manutenção da seguran be a direção da pasta de e o Dr. Alcides parte do programa ad

i! o seu interesse pessoal acima .da li ça pública e a preser- da Segurança, não foi Abreu, vigésimo suplen- ministrativo de S. Excía,
..

letivid d ..
.. vação da ordem no ter- outro o meu 'nórte como te de Deputado Estadual o Snr. Governador Irí

'l! co etíví a e jaraguaense e em geral. II ritório catarinense _ de mais adiante comprova- pejo Partido Social De- neu Bornhausen. Eu

II Nascemos para o bom combate i!, dar esclarecimentos á rei cabalmente. mocrátíco, atualmente próprio, ciente dessa'

ii �,dessa direção, não haverá força H Casa com relação "o De inicio cumpre-me na França, estudando intenção do. Snr. Gover-

ii capaz de desviar-nos, ii assunto, aqui me acho, repor em seu justo lu- cooperatívísmo. com lí- nador, já estava me

.. .. nesta Tribuna, conforme gar algo que, por não cença do Governo do empenhando séríamente
!! O «CORRBJIO DO POVO> traz !!' prometi. r corresponder á realída- Estado que lhe não neo nessa questão pois que

il consigo um passado que é 'o nosso H E, pösso assegurar aos de, não �.9de. ficar res- gou a paga dos seus já havia me dirigido ás
..

d Ih senhores deputados, não soando ãestà Tribuna vencimentos mensaes policias de Porto Ale-

i! gran El orgurt o: nunca .usou de estou fazendo -uso da na conformidade das durante a duração do gre, S. Paulo, Distrito
i! subterfugios, de desonestidade, de palavra para pronunciar palavras do Senhor De- curso. Federal, Bello Hortzen-

1::.1::. tapeação para manter-se. oração de combate, de putado Lecían Slovins- Por conseguinte, ad- te, Salvador, Recife' e

Certarnen te é esse o motivo do
revide ou de ataque a ky. mitindo sempre a bôa Paraná, atravéz o rádio

quem quer que ,seja. Afirmou S. E x c i a: fé pOJ' parte dos srs, do teôr seguinte:
�� .apoio popular e do comércio 'a nós Entendo que, nesta As-!"Atualmente, a maioria I Deputados em suas aíír- "Solicito fineza reme

ii dispensado e que retríbuimos com II sembléia Legislativa, das Delegacías Regio- mativas, conelúo que o ter urgência possivel vg
ii a defesa dos seus direitos, sem ii não é agredindo gratuí- naes não está preenchi-, nóbre Deputado Slovins- via aérea vg organiza
i! olhar a posição de quem mereça a li tamente, menos prezan- da por bacharéis em ky, no caso, não cuidou ção policia ei'ViI conten-

H critica. ii do os que 'já detiveram direito ou otícíaes da de um minucioso prévio do todos serviços ané-

ii, ii o Poder, fazendo méra nossa Policia Militar; estudo da matéria que xos inclusive rádío pa-
i! Aquí estamos a mais de um ii demagogia ou esbanjan- o ,mesmo, acontecendo versou em seu discurso trulha vg policias rodo-
i!
quarto de sec}' t d id ii do dõtes oratórios, 'que com as Delega,elas Au- de 18 do corrente. viária, marítíma, ordem

i! QUo, en o veDCI o I!ii todos os embusteiros na camusnha i:
se construirá para o-tu- xítíares de Policia", política .

e social e de-

j!" de. saneamanto ,eeonomi,cQ,. .mo-rai,' e' i.·�.: tu1'0 e, consequentemeá- Vejamos, então: As ,.I.I�cJas Auxiliares maís pt Desejaria -rece-
I.

l' .
" .' '

" te,
.
pana c, o bem e$ta:�:, ,,�s ,q_Y;�t9r�e,:" I?elega= I alme

'
'

.naso r ber igtlaJi:D�Dte leis cria-
.

'n '�;�f;�&�ã�' a_e�c-2�����i;��-� 'U �'�l.t·mÍ;hapãrtê;�-pt." ��:; A��i��:t.'�Tfitl tia!ie�;:�_! )�o ." ';���à+�If��(�,ror:�t
i,i nOSSH consciencia. ii deis ficar cértos .nada MENTE, estão' sendo res, ape�a�.uma, a do dítos serviços pt SdS:,
n :j poderá fazer com que assim ,exercidas: meu Munícíplo d� Jara- (a) Luiz de Souza Sec.'

i.i.1 aos Nflc,s,ot}aabodl.aatdao'reSa, 'DaOnSuSna"'I'agnrtaetsidãoe .1,1 outro seja o meu pen- Capital Dr. Zani guá do Sul, nao está Sego Pública".
'" v samento e dílerente ve- Gonzaga - Baraehél em

sendo o.cupa�� por Ba- Dito. rádio é de nume-
i! .

t f Ih
ii oha a ser a minha nór- Direito; charél ou .MIlItar. '

1'0 41 e datado de 10 de

l"::�:::��::::,:�,�:,,:::=:,:,�,""��.,:�.=:�:J r:la:! ���r� .�Ô:! I �::::�iE[ : ��ch���i �:��oiii:lJ�::.�;:: ::F:�:3:;�1=:nt:
pa ga,' não q u é r Rio do Sul - Dr. José I

mento dos c8;rgos de, comprovante da inten-
de nós outra coisa da Luz Fontes - Bacha- Delegados ReglOnaes e ção de renovação:

RegressoU O S r que não seja propugnar ré1 em Direito; AuxilIares de Policia, "Florianópolis, 29 de
• honesta e ativamente Joinville - Dr. Tupy por Bacharéis em Di- Dezembro de 1951.

G
em seu beneficie'·. Barreto - Bacharél em reito, aquéla dificuldade Bmo. Snr. José Pa-

ove rnadO r -x-· Direito; que, em aparte {lO Dep. rente Frota.
I Seilho�es Dl;lputados. � Lages - Dr. Rubens Slovinski, maniIer;tou o M. D. Chefe de Poli-

.' r OcupeI" tüc;los sabem, Nazareno Neves - Ba- ndóbrSe' Depc. bJOãlo VJoSé cia.

para várIOS assuntos o cargo de Secretário charel em Direito; e ouza ,a ra: en- Estado do Esp. Santo.

importan tes relacio da Segurança .pública I Maf�a. - Dr. Moacyl' cimentos baixos, nada Tive oportunidade ,de,
nados (�om economia de Santa C8:tarma, de de O!Iv�lra - Bacharel convidativüs para üs

no Congresso Nacional
, 14 de Fevereiro de 1951 em DIreito' que, após estudos pro de Policia," realizado em

de Santa Catarina ". '._ longados e carissimos,.

a 8 de Abril do correD- Porto Umao - Dr. Fu- principios dêste mez, lIa

Ont�m mesmo S te ano, justamente pelo kad Guérios· Bacharél aspiram, legitimamente, Capital da República,
EXCla. r·eflssumiu periodo de um ano, um em, Direito; ordenados compensado, saber .que, nêsse Estado,'
flxp.rClClO cargo, en- mez e vinte e quatro Joaçaba - Dr. ,Eloy �es ß uUlIJa

.

atividáde füi criado o serviço 'de

troando imerliatamen- dias. Schneider - Bacharél q�e lhes perf:DIta ascen- Rádio Patrulha.-

h Seguindo a orientação em Direito; ·çao na_ carreIra.. . Intere�sado no assun-
te de�pl:lc ar com recebida do Exmo. Snr. Timbó _ Dr. Heider E sao r!lfos, meXlS- to venho solicitar ao
Heus auxiliares. Governador do Estado, Pinto Marsicú _ Bacha �entes .quasI, ÜS que .ho- ilustre colé�a o obsé-

sempre tive, como aque- rél em Direito, '
J�, fOI m.a�os em \Ien. quio de me remeter,

Haja! - Tenente CeU CIas J�l'ldiCaS e S?ClaeS, com a urgencia que fôr
no Camargo Pires ' Of� se delx�m StldUZIr p.or possivel, todos os ele-

A � NU na lu.ta contra a fome cial da P. Militar; DelegaCIas d� PoliCIa, m6'ntos informativos a

Caçador - Dr. Hümero para ganhar Cr$ 3. 10U,OO respeito dêsse Serviço
Paim de Andrade - Ba- por mez e, em t�óca, ()úblico.

Nove ptlÍses asi'á- charel em Direito. ��ra.lmente, . conqUI�t8;r Tudo, em seus mini-
ticüs cülaboram com Sómente as 6a., 7a., e l�Imizades, .mcoJIlpat�bI- mos detalhes, o número
a Organisação de lIa Delegacias Regio- hda�es, arrIscar a VIda do pessoal -a ser utili
Alimer,tação e Agl'i- naes (Tubarão, Criciu e fIcar' s�ndo eterna- zado, custo da apare
cultura (FAO), ,das ma e Chapecó) não, es- m�nte aqUIlo pala que Ihagem completa, local
Nações Unidas, num tão sendo exerciäas por f(�1 no�eado l1a sua mo- da aquisição e legisJa
projeto. destinado a bachareis em Direito Cidade. DELEGADO RE- ção por acaso baix'ada
melhürar as safras Portanto, não tem ne- GIONAL.DE POLICIA e pelo, Estado a respeito,
de 8n os em diver- nhuma procedencia a na�!l mal . é o que muito me inte-
sas cordições dei alegação

do· Senhor D.e- EIS. porque, Senhor�s ressa. ,

clima e de, solo., putado Lecian blovinsky I?eputados, t?rna-se dl- Gratissimo pela aten-
A fotügr'afia mos- quando declara em seu

fiCIl
.
('onsegUIr u� ba- ção que dispensar aos

tra uma grande va- discurso: "Atualmente a cba�el par� .cada Dele- têrmos desta, na expe-'
dedade de mudas maioria das Delegacias g�Cla AuxIlIar Oll Re- tativa de uma resposta,
dp arrüz, utilizadas Regionaes não. está gI�n�1 - subs,crevo-me
(-'m f'xperíêncills que nr'eencbida por bacha- n. renta-se, por c�n- Cor, ialmente
a FAO pstá f'pali- réis em Direito"... se�UInte, no sect�r. f)0- LUIZ DE SOUZA - Sec.
zando no rOl'to In

' I Clal, a mesma dIllcul da Sego Pública".
t.enwcionlll dI:' Pps ( ümo se vê, das qua- da de que, até bem pou- E, por último, leio 'Um
qUiSHS dI-' Uuttach,

tOl'ze Delegacias Regiü co, havia no Ju�iciário rádio c;latado de 7 do
118 ílldia. naes, ünze (ll) são o.CU- cüm o preenchimento. corrente mês .em que o,

padas pOl' bachareis em dos' cargos de Juizes
(FOTO ONU) Dir'eito e apenas treis Substitutos. E êstes ain

(3) não o são, E nesta da são d,..aquêles cargos

Contas

FLORfANÓPOLIS,
7 Hy'gr'esHOII ôn·
ti III de> l{io o Gover
n<1dor {rineu Born
b<1II�,l-'n qllH t,I-'VP ca

rÍIJlI():-;,j ,'ci:-'pção aé

ropol'to 11 iCHI Duran
t" p ·mêll'rl-'llciH cê:lpital
J> í.., �·�,tll(l(lll S. Excia.
CUltl alrill'{ llUtol'lda
d ,.� Fpdt· rJis Hol ução

(Conclui na 3a. página)
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CORREIO. DO POVO DOMtNGO DIA 4-11 1952 2

EDITALPrefeitrrra MrrniGi�al �e Jara�uá �� �rrl PARA FERIDAS,
E C Z E MAS, Imposto Territorial

REQUER IMENTbs DESP l1CHl1DOS I N F L A M A ç Ö E5,
.

1°. Semest;e
I Wilhelm Gumz _ Requer licença para efetuar C O C- E I R A oS, De ordem do' senhor

pintura interna e' externa das suas casas nrs. 223 F R
Coletor, torno público

e 235 da Rua Elisa Stein. António Debatim _ Re-

' I E I R ASt que, durante o corrente
,

ES P I N H A 5 E T C mês de MAIO, se prece-
quer licença para construir uma cerca de sarrafos NU N'D R EXI STi U IGUR L '". derá nesta Coletoria á
no terreno de sua propriedade. Adolfo Sohn -

cobrança do imposto ect-
Requer licença .para efetuar concertos e ampliar a ma, correspondente ao
varanda de s/casa. E rna Ozern iewicz - Requer l::::::::·:;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::: c:::::::::::::::::::::::::::\
licença para construir uma cerca' de sarrafos em H E "s 1 B -I -, d EI íd d S A' ii primeiro semestre do cor-

sua propriedade. , Henrique Pedri -, Requer licen- ii mpr. u raSI eIra e, ' etrecí a e.. ii rec;� a���tribuintes
ça para transferir uma casa de madeira existente l]! JH:ATJRIZ: JO][NV][][,][,E ii .näo satisfazerem s��:

,

nos fundos' de si propriedade para a parte dali, .1.1 pegamentos dentro do
frente L opold H dli h R Ii

.. Para a nóssa distinta treguezia Ulan, temos em estoque:
....

. e o a IC - equer icença para ii ii prazo acima referido, po-construir casa de madeira no imóvel de Wigando ii '

Uma linha completa de motores nacionais. e estrangeiros de alta e baixa ii derão fazê-lo no mês de
Franke. Frederico Bartel � Requer licença para ii rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 CIcios. APARELHOS qE MEDI- ii Junho c m a multa de
construir um mausoléo na sepultura de Gustav ii ÇAO --Bombas p�ra uso doméstico e ti�s indústr�ais: ARTIGOS ELETRICOS ii 200�.

o

Ehlert. Leopoldo Georges - Requer licença para ii PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTICAIS LO· ,�i 'To r .

d prazosconstruir um mausoléo na
- sepultura de Leonardo li OS, de ARANDELAS, MA:rERIAL ELÉTRICO em geral para, instalações de li acir!am��fado:s, o:erã� ex-

Kliukowski. Carlos Kleine - Requer cancelamento H uz e força de qualquer capacIdade., !!
t íd 't'd-

d
.

I
..

A - de I I - derâ I did d
:: rar as as cer J oes para

o Imposto s uma Padaria. Alfredo Mohser - Re- ii
,

nossa seçao e Insta açoes aten era com presteza e qua quer pe I o e i: a devíd bren a exe-
e: i�:�ái�:m�<JJ��;�enf::· M�;����d_e I��:s;d�� lt:::::::::�:��::::�::::::::::::::::�:�:;:::::::::!:::::�:::::::::!��::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JJ cU�:�::o:ia cOEsta:ua I de
Idem .. Ingo Klitzke - Idem Idem Idem. Walter Jaraguá do Sul, em 2 de \

Hertel - Idem Idem Idem. João Balleck - Idem Maio de.19"':3.
Idem Idem. Carlos Meyer -

. Idem Idem Idem. �®'t@)@'f®@)'f@)®Y@@Y@@.i.®@!@)@f@)®i�@!@)®Y®@'r@)®.. Walde�lIr SChlichting
. ,Wilhelm Gumz . Idem Idem Idem. Arne A. \@ TAB R" R f d �
Q. Müller -' Idem Idem Idem. João Ballock .

�
osse, s.ma, rOlPquite,. ouqui,.ão, e es ria os

�
Escrivão

Idem Idem Id�m. Arduino 'Picolli - Idem Idem
TODAS AS ltl81.iiÉSTIAS DO ßPßH�LlHO Rf�PIRßIÓftlr., .,' ����

Idem. Waldemar Rebello - Idem Idem Idem. De- li U Cure seus males e poupe seu

metrio Maiocki - Idem Idem Idem Idem. Gerrna- � � bom dinheiro comprando na

no Pavanello - Idem Idem Idem.
"

.' Encontram alivio imediato com c uso do
._. NOVAFARMACIA

, Dírerorla do D:E.E.A.S. da Prefeitura Municipal ti5i I n C O m p a I" á v e I @lde Ieregué do Sul, 30 de Abril de 1952. � @j.

D?r?�!OJ�:?d�'i���?e�tel Peitorill dI! nogieo Pl!loll!lßl! �-----_--------1 @) o.PE�TO�AI: M�I§ -:ON�E�ID� N� ß-':'AS�L �
II A' t e' n ç ãO II �@U®®i@®i@�,.' @Ã®®l®@l®®!®@J@@J.®®.i.®®i®@,a

��..

n===· ·===ü
II Guilherme Buessing. ',,' Edital de -Primenra Praca SapateíresII estabelecido em 'PIRABEIRABA,

9

',,, téc.J;lico especializado .em concertos de ma- ',,, O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

d Direito da Comarca de Iareguä do Sul� Estado de

II quinas e cost�ra, de. escrever, calcular,
II Santa Ceraríne, na, Forma da Lei, etc,

somadoras e caIxas regístradoras. I -

II ' , II FAZ SABER a todos. os que o presente" edital
Atende em JARAGUA' DO SUL, duas II de primeira praça, com, o prazo de - vinte - dias,

II vezes ao mês, torto e qualquer serviço de It virem ou dele 'conhecimento tiverem ou Interesser

II sua pr9fissão.' II póssa, que, findo esse prazo, ha de ser arrematado

II II por quem mais dér e maior lance oferecer, em fren-

"
'. Os Interessados ' poderão dirigir se â

II
te ás portas do Edificio do Forum, no dia - 24 do

CASA SONNENHOHL. . mez de maio vindouro, as 10 horas, o bem penho-
II . ·tI rado a Leopoldo Bernardo Eichkoff, na ação exe-
.=========.==========. cutiva que lhe move Alfredo ôchrntrr, abaixo des-

criminado:

I

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÄO INFALLIVEIS
Nc� Prisdo de Ventre
e nas moiestias do
FIGADO

'ESTOMAGO
INTESTINOS

F.ISS ti-o s, A 2: i a, Vom itos.
P es a d e los, I fi dis 9 e.s tõ es,
CoJicas do Fi,gado.

Gazes, Diges�ões Penosas,
Dôres no Esfomago, MdO
HalitoJ Retençd0 de BiliS'.
�. -

. ':Iende-se em toda parte.

Bicicletas pera homens
e senhoras dê proceden
cia Sueca - Alemã e

, Holandez tem para pronta
1'.) - Um prédio de construção sólida, de entrega a Casa Real . CONHECluO HA 71 ANOS i

dois pavimentos, edificado no rerreno de proprieda· defronte ao Cine Buhr. .

VENDE·SE EM rODA PARre
_.

de do sr. Augusto Eickhoff, sito d rua CeI. Fernan-I '

'

do Machado, s/n., no distriro de Corupá, desta, �<:::=oc:::;:::.c:::::::a-=:::::::oc:::;::.c::::::a"=::IICC::..:::::::oc::::::ac::::::-:::::::;::..c::::: ,Ci

,

comarca.
, OCiO:::::::= "'-�CiO

.

Assim será o referido. bem arre,m�tado em pri- !\O'.Dr· Julio Dein Vieira 00
I melr� praça, por quem maIs dér e maIor lance ofe-V·' "

recer, no. dia, hora e lu�ar _ aci�a mencionados, por, O ,M E D I C � . ,Opreço aCIma ao da avahaçao, ISto e, de Cr$. . . . . Especialista em Olhos, OUVidos, Nanz e Garganta.
O60:000,00 (sessenta mil cruzeiros) Podendo o mes- O PORMADO PE!LA PACULDADB DE! CIBNCIAS MÉDICAS

mo ser examinado por quêm interesse ti ver, em o

O DA UNIVBRSIDADB DO DIS�RITO PEDERAL Olocal onde se acha situado, no distrito a� Corupá.
, Ex Assistente na Policlinica Geral do Rio

E, para que chegue a nolteia a publico e ao conhe-

O de Jalleiro; na Caixa de Aposentadoria ePen - O. cimento de todos se passou o, presente edital _que sões da Leopoldina 'Railway e no Hospitalserá afixado no lugar de costume, as portas do O I OForum, e publicado .,elo jornal' local "Correio do São João Balista dél Lagôa. Curso especia i-
.

O
zado em Tra"coma no Departamento Nacional

�Povo" .. Dado e passado nesra cidade de Jaraguá do
de Saúde. Estagio no Inslituto Benjamin Cons-

Sul, aos dezoito dias do mez \de Abril do anQ de R
'

mil novecentos e cincoenla' e dois. Eu, Amadeu O
tdnte para cégos. no Rio de Janeiro. eceita
de oculos - Angio-retinoscopia (exame de fun

Mahfud, escrevente juramentado, no impedimento
O do de o,lho para diagnostico e controle da Oocasional do Escrivão, o subscrevi.. (a) João Mar O OP R

condes de Mattos. Juiz de Direito da' comarca. Está

O
pressão arterial). TRATAMENT E E A-,

O'- CÕES NA ESPECIALIDADE. HORARIO:- 9 ás
conforme o original. do que dou fé. 12 e de 15 ás 18 horas. CONSULTORIO:- Rua

Jaraguá elo Sul, is de Abril de 1952. O do Principe, esq. da rua das Palmeiras. Altos 00O Escrevente juramentad,o r.O da Casa Richlin - J O, I N V I L E.

O\J(i=:::::;::a . C:::::=(i)
AMADEUS MAHFUD Ci :;;::::=.c:::::=oc::::::-c::>c::::::ac:::::::-c::::::ac:::::::-c:::::::=o�c:::::;:.C!J

de ROBERTO M. BORST.
l que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

.gos à preços vantajosos

Rua M.al. Deodoro 3 - Jaragua

A '5 i, F I L I $.

Precisamos de sapa
teiros na Fâbrica de
Calçados de

.

Curtidora' e Calçados lida;

ILHA DA PIGUBIRA

Jaraguâ do Sul

A SjFILIS "SE APR'ESE""A SOB
INÚMERAS rORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCR6FU LAS

ESPIINHAS
FlsTULAS
Ú'LCERAS
E C Z .E M'A 5
FERIDAS
DARTAOS
MANCHAS

����'��II ..... A CA.SA LOTHAR SONNEN.HOH'L .... III
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Prestan·do c O nta's
(Conclusão ela L«, página)

/

ilustre Capitão Rui Sto- inquérito, aprender ar- sivo ante a contraven- a jogatina desenfr'ea-! destina de jó.gos não i terra estranha, mas, sim,
ekler de Souza, por ma, prender flagrante ção dos jogos de azar da" vg obsérvo que a permitidos em lei. dentro do meu Brasil. E
mim encarregado de quando possível pt Con- que, não obstante os lei e portaria proibiti -x- não poude - Exmo, Soro
observar a organização tra desordeiros vg seja têrmos claros e precisos vas jôgo continuam ple Finalmente, com rela- Dr, Secretário - reprimir
policial bandeirante, me de qualquer social vg da Portaria n. 916, de na vigência pt Reco-. ção ao que disse o snr. copiosas légrlmas de co
dizia o seguinte: ocupe a posição que 21 de Maio de 1951, mendo medidas policiais Deputado Slovinski, re- moção e, a um ternpo, de
"São Paulo, 7/4/1952 ocupar vg devemos en- insiste em ser pratica- energicas sentido não Iatlvamente ao fáto do gratidão que me rorela-

Hora 12,00,. xergar 'apenas o pertur- da pelos que não se permitir prática contra- Estado estar em véspe- vam as faces. Impõe-se-
Dr. Secr. Sego Publí- bador da ordem pública conformam corn

:

o res- venção que desmorali- r s de restabelecer a me o imperativo dever de
ca. e . transgressor da lei pt peito á Lei e á moral zando 'policia desmora- loteria é preciso escla-I aqui salientar que: "Si
Fpolis. Estou me- dirigindo Pro- cristã. , lizam próprio Governo pt recer que não ha abso as nossas Forças e, De-
Visita hoje Rádio Pa- curador Geral e Presí Assim. reafirmando o r Sds (a) LUIZ DE SOU- lutamento nenhuma no- legeclas Policiais, respe

trulha pt Observações dente Tribunal Justiça propósito de S. Excía. o ZA ;- Sec. Sego Públí- vidade e nem ilegalida- tívemente, fossem consti-

Secr�taria Segurança respeito caso pt Iuíor- Senhor Governador �do ca". de nisso. Rio Grande do tutdes de homens da
termmam amanhã pt me qualquer nova ocor- Estado, propósito êsse -x- Sul, Paraná, São Paulo, rempêra do sr. Leonel

• Regressarei 4a. feira pt rencia pt Sd�. (a) LUIZ já manifestado na Por- Florianópolis, 14 de Distrito Federal, Minas Barcellos, do Sargento
Para estudar parte téc- DE SOUZA . Sec. Sego taria supra (, encionada Novembro de 1951. Gerses e muitos outros Lidío João Ferreira e do
nica rádio sugiro con- Pública". e que é o de não per- Delegado Auxllíar Po- Estados da Federação, soldado Pedro Amaral de
veuíencía vinda oportu- -x- mltír,: em absoluto, o licia.

.

explóram a sua. loteria Castro, assim compene-
namente Tenente Pa-i "Florianópolis, 18 de desrespeito e a violação LAGUNA. ou déram concessão trados de suas responsa-
checo pt Sds. Julho de 1951. da lei, recomendo aos 1.362 pt Jornal "A para tal. bilidades no exercício de

CAP. RU!". Capitão Veloso srs. delegados o seguiu- Gazeta" vg de hoje vg A lei federal dispõe tão árduas funções, o

-x- Caçador. te : na primeira página vg claramente: nosso caro Brasil -- Ex-
Não obstante a deíí- 834 pt Consta lugare- 10,) A Portaria n. 916, chama atenção autorí- "O serviço de loterias, mo. Snr. Dr. Secretário

cíenoía da antiquada jo Liberata vg em Ourí- de 21 de Maio de 1951, dades polícíaes superío- ·federal ou �stadua1. - não seria apenas uma

máquina policial, acres tibanos vg escolta tem continúa em pleno vigôr res vg . para repressão EXECUTAR·SE-A, em nação civilizada mas; sim,
cida da escassez de perseguido transeuntes e, logtcamente, deve ser jogo do Bicho que diz todo O· .Terrltôrío do a mals civilizada das
elementos humanos, nem na Estrada tomando ar- cumprida por todos os campear desenfreada- País, de acordo com as nações".; do senher Pre
por isso o império da mas e efetuando prísões meios e fórmas ao a1-- mente nessa cidade pt disposições da presente sidente da. Comissão do
víolencía, da arbítraríe- injustas pt Recomendo cance da autoridade Deveis providenciar sen- leí". Sindicato dos Mineiros
dade e da injustiça apo- máxima serenidade con- policial. tido cessar prática refe- . O eir Inente Desern- de Criciuma que, por
derou-se de Santa Ca- duta devendo levar por- -Não deve haver o rida contravenção pt bargador do Tribunal rédlogrema número 11,
tarina. tadores armas delegacia menor desfalecimento Sds. (a) LUIZ DE SOU- de Apelação 10 Dístríto me dizia: "Cabe-me agre-

. Crimes, arbítraríeda- policia apenas para le ou afrouxamento nessa ZA - 8ec. Sego Pública". Federal, José Duarte, decer Vossencia prontas
des, víolencías, sempre galízaçäo . registro pt moralizadora campanha -x-. nos seus "Comentários medidas tomadas essa
os houve em todas as Convém tambem consí- de combate aos jógos . Sempre cautelôso euí- á Leí : das Contraven- Secretaria'que muito con
unidades da Federação, derar caso João AI· de azar.· dando não cometer ex- ções Penaes", á pagina tríbulrarn para que movi
em todos os tempos, sob vss vg vulgo João Lí- 20.) - Atendendo a cesses, aos 15 de Junho 519, ensina: "A lei fa mento. não se alastras
todas as modalidades e no vg que tem oito ou diversas consultas que de 1951, atravez os rä- culta aos Estados auto- se pr Desejo ainda manl
para as mais diversas nove animaes requisita teem sido enviadas a díos : 687 d 688, ambos rizar, para fins de co- fester Voesencla atitude
fínalídades. O que não dos e não devolvidos pt esta Secretaria, relatí- do mesmo teôr, eonsul- mérclo, a extração de corréta e sensata Grupo
se pode exigir é qúe, Confio dlsereção e ha- vamente a jógos que tei a Chefia de Policia loteria, que circulará, Chóque que teve atuação
por haver uma policia, bilidade ação 'de sua pödem ser pratícados do Distrito Federal e a apenas.: hos limites de destacada vg cabendo

. 'deixem de existir auto parte como tem demons- em Clubes, esclarêço Seecretaria de Seguran- seu território". mensal especial Sargento
.

maticamente
.

todos os trado ate hoje pt
.

Sds. que poderão. ser pratí- ça Pública de S. Paulo Por, conseguinte, den- Comandante Grupo que
abusos, todas as ímora- (a) LUIZ· DE SOUZA - cados nos clubes: po- nos seguintes têrmos: tro das nórmas legaes, sern violencia porém com

Iídades e ilegalidades. Sec. Sego públiCla". cker, copas, buraco, "'Afim de segura orien- o Estado de Santa Cata- energia dissolveu grupo
O Governo de Santa -x- bridge, xadres, damas e tação na campanha de rina, por edital que está que pretendia evitar trans-

C.atarina,. atrav�z o ,titu ., "Florianópolis".. 19 de gamão.. . , 'l.repreSSãQ ao jôgo soli· ,sendo publicado, faz porte caminhões pt; do
lar da Secretaria .de Janeiro de 1952.' Somente pessoas que cito informar urgencia público que se encontra jornal oposicionista "O
Segurança Pública, sem' Sargento Osny Amaro não forem extranhas ao possivel quais os jogos abérta a concorrencia Estado" que. em sua edi-

. pre se esforçou por Romão. quadro social é que· po- que são própriamente pública para a explora- ção de 25 de Março dê�te .

pl'evenir ameaças e ré Rio das Anta�. derão participar dos jó- consideràdos como sen- ção do Serviço de Lo· ano, em miinchete, nasua
pl'Ímir exceSMOS. Assim 73 pt Não deveis tole- gos acima referidos. do de azar pt Grato fl- teria do Estado, indi- primeira página, me fez
é que, para comprovar rar qnaesquer ofensas 30.) -. Os srs. delega- cada pela informação cando 'as formalidades a justiça de reconhecer
tal afirmativa, permito· Rev. Irmãs ·pt Mant,enha dos deverão envidar es- de como prQcede essa e condições que os in· os meus superiores pro
me esclarecer, não só todo custo prestigio au· forços no senti'do. de Chefia com relação a.os teressados deverão sa- põsitos de apazis:!uamento

. aOS srs. deputados Slo· toridade p r end e ud o evitar
.

que indivi1uos clubes ou sociedades tisfazer. e, finalmente, dó Exmo.
v nsky e Gemes de AI- até vg si necessário vg sob o falso titulo de au· recreativas ou esporti- Nada mais escorreito Snr. Dr. Ivo d' Aquino
meida, como tambem ao qualquer cidadão não toridades policiaes, fis· vas que vg em suas e legal. que, com as suas res-

plenál'io, a or.ientação atenda desprestigiapdo caes. do Govêrno, etc., sédes sociaes vg permi J x- jJonsabilidades de Sena-
sel'ena, imparcial e firo ordens autoridades cons· explórem casas de tole tem a prática de jogos dor pelo PSD Catarinense

f
.

d'
.. Senhor Presidenteme que sempre 0.1 Ha- tItUldas vg meslll.a seja

I
rância, boites .e outp.s, carteados pt Aguardan· e de lider do Govêrno

da ás autJridades poli- Padr'e José Fonseca ou exigindo contribuições do resposta com urgen- ��r����esa �:iaut��i��na Federal na Câmara Alia,
ciaes do interior do outro pt Sds. (a) LUIZ mensaes qos seus pro· cia possivel vg agrade-, me transmitiu o seguinte
Estado, orientação essa DE SOUZA - Sec. da prietários para q'ue ditas cido pt (a) LUIZ DE pela gentIleza dos aparte despacho telegráfico:
que bem se patenteia Sego públlca". póssam funcionar. SOUZA � Sec. Seg, Pú� dado pelo Senhor De�u- "Ao deixar o elevado
atravez os termos de E, neste último caso, Secretaria da Segu- bli�a'·.

. I (ado Gomes de AlmeIda
car{!o de Secretário da

alguns rádios, dentre Senhores Deputados, rança Pública, €Iro FIo· Respondeu-me, em
ao senhor. D�putado Le- Segurança Pública queira

os muitos que passei, preciso confessai, o rianópolis, 24 de Ago�to carta de 5 de Julho, o clan,S�oym8kl e no qual aceitar minhas felicitações
do teôr seguinte: "Padre" José Fonseca, de 1951. (a) LUIZ DE Exmo. Snr. Cyro Rio- �e �ohcJtava os esclare- pela serenidade e inteli-
"DE:'legado Policia da Igreja Católica Bra SOUZA - Sec, da Sego pardense Rezende. Che- cImentos q�e venh<? d.e gellcia com que o deselO-
Araranguá sileira, foi para a ca- Pública". fe de Policia do Distrito ofe�ecer, �ao poderia, fi- penliou, honrando suas

Florianópolis 2t de deia! -x- Federal, d&ndo as infor- nallzar m.lnhas palavras qualidades de cullura do
Maio· de 1951. -x- Florianó olis, 24 de mações que interessa- sem ma.OIfestar a todos Direito no servir ao nos-

á85 pt Igreja Evangé- Outubro de 1951. vamo \ o� senho.res Depulad?s,_ a so Estado e no respeito
lica Assembléia de Deus i'om relação á afir- Delegado Regional Ora, Senhores Depu- minha - slOcera

. convlcça? que sempre observou á
\ .

formulou· repr sentação mativa de campear livre Policia.
. tados, quem assim pro-

de haver �xercldo as m!-I preservação e garantia
requerendo providencias e abertaJIlent� o jogo Caçador. URGENTE. ,cede e recomenda aos n.has funçoes de Se�re!a· dos direitos de todos sem
contra lamentáveis ocor- cumpre-me esclarecer t 295 pt Face artigo seus subordinados igual rIo da Seguranç� PublIca distinção de Partidos pt
rencias verificadas em que aos 21 de Maio de publicado "Jornal de procedimento não póde de Sant�, Ca�arlna co� Cordial abraço pt IVO
Garajuva vg nês'se mu- 1951, foi baixada e pu- Caçador" vg edição 14 e nem dev·e ser acusado ,absoluta �s,:n�ao �e aOl- d' AQUINO".
nicipio pt Deveis asse· blicada a Portaria n. corrente vg sob titulo ou responsabilizado pe-

mo partldarlO, �ntegral -x-

gura... livre exercicio 9.16 que re.comendava o "Repete-se nesta ciàade la possível prática clan- �eremdade e rigorosa
dos cultos religiosos f�él CUmprI'lle':lto do ar-

.

firmeza.

conforme 'preceitúa pa- tigO 50, da LeI 3.688, de E disso hão me con-

rágrafl sétimo vg artigo 3 �e Outubro de }941 wncido as inumeras ma

141 vg Constituição Fe- (�eI das Contravençoes). Zooiogico Contil1el1tal Circo nifestações es�ritas' que
deral pt, Estou envian. Aos 24 de Agosto d� \ recebi e dentre as quaes

do vg pelo Correio vg mes.mo ano de. 1951 fOI Encontra'se ar mado a um extenso e. bem saliento as dos senhores

queixa escrita me foi enVIada uma CIrcular a Rua D. Pedro II nesta elaborado programa de Medeiros Filho e Luiz

presente pelo Pastor �odo� os delegados do cidade o famoso «Zoolo- Estr'éia.
.

Bezerra je Trindade, do

Antonieto Grangeiro So lDterJOr q�e r�comeoda. gico Continental Circo», Snr. Presidenfe da Fede-

brinho para .devidas in- va" o se.gumte '. que de. passagem paJ'a a Conta ainda, () Zoolo' ração Atlética Catarinen-

formações e devolução FlorIanópolIs, 24 de cidade de São Paulo, gico Continental Uirco· se; do modésto e para

urgente pt Sds. (a) LUIZ Agosto de 1951. nos brindará com qu,tr'o com grande coleção de mim desconhecido pro-

DE SOUZA ._ Sec. Sego Senho_r �elegado. .' empolgantes funções qUe fér'as e animais raros, fessor primário do Para-

Pública" , ..
O obJetIvo de�ta c1lr- promet6m agradar ple� cujas espécies pela pri ,na, Antonio Marcondes

.,

cular é de .malS uma nanlente ao público Ja- meira vez 'apresentam·se que, em carta de 18. de.-'-x-
vez, observar que· o raguaense. E'm J·araguá do Sul. fevereiro de 1952, con-

. "Florian6polis, 7 de Govêrno do Estado, fiél tando fcito \ ocorrido em
Julho de 1951. aos prio,cipios de mOl,"a-

.

Faz oarte do Circo, Re-ina grande entusi- Marcilio Dias, Municipio
Delegado Policia U(;t,ade por que se' bateu grande iJúmero de artis- asmo entre a população de Canoinhos, afirmava:
Campos Novos. ' na's duas últimas cam- tas de fama internacio- da cidade e assím é de "Já recostado sôpre o

783 pt -Relativamente panhas em que se em- nal que executarão di- se esper'ar que a função leilo, ve�do·me cercado Cartões <te Felicitações
caso, Promotor deveis peQhou, não póde, de ficeis, arriscatjos E' �n�e- de . estréia alcance uma de garantia, e acatamenro, ...

agir com ,energia.: aprir ,forma �lguma, ficar .pas" ressantes númeroö de verdadeira «enchente». senti que eslava nóo eilT .Imex Internacional Ltda.
'.'

.. ,

\
,'o . ,

"

E assim termino,. Sr.
Presidente e Srs. Depúta
dos, 9S esclarecimentos
que Q Snr. Deputado, Go
mes de Almeida teve a

gentileza de me solicitar
nd o.casião em que dis
curs�va o sr. Deputado
Lecian Slovinsky.
Oportunamente atende

rei. novamente o Dep.
Gomes de Almeida na

solicitaçãc, que fez sobre
utn caso do oficial Pires.
E, estou cértö, o nóbre
Deputado ficará satisfeito.
Era o que tinha a di

zer.

I
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Os resultados da O comercio com os
Conferencia Economica comunistas - diz a pro
de Moscou são dubios.' paganda vermelha -

Na verdade, o feitiço seria a varinha de condão
de José Stalin póde que resolveria tOdOS os
acabar virando contra problemas economíoos
o feiticeiro. do mundo livre.
O objetivo bàsico da Ém outras palavras,

'Conferencia Economica Moscou quer farzer-nos
de Moscou foi, deste o crer que basta ás nações
principio, convencer o capitalistas dizer uma
mundo lívre que é pos- palavra e os paises
sivel e até necessário comunista começarão a

,

Iazer negöcíos com o enviar-nos, ordens de
mundo comunista. compra e suprir-nos
Pelo menos, José Stalin materlas básicas que

esperava que a Oonferen beneficiarão enormemen.
cia ,servisse para colocar te nossas economias.
um ponto fina] nas O que a propaganda
restrições que existem moscovita não explica é
sobre o envio demateriais porque a União Sovietica
estrategicos para União está agora tão interes
Sovietica ou qualquer sada no progresso econo-

pais controlado por mico e no bem-estar
Moscou. , das nações capitalistas.
Ostensivamente,· o Tal interesse por parte

Kremlin tratou de dar. a dos Sovieticos é ainda
impr. que a Conferen- mais de causar especie
cia de Moscou nada mais si considerar-mos Ique a
era de que uma reunião teoria marxista afirma
de cerca de 5(10 homens à fatalidade do colapso
de negocios, 'dlrígentes economico dos regimes
agrícolas. economistas e .capítalístas.
lideres operário de vários Si, porem, deixarmos

paJ��� Stalín fez um :;vfe�r��, � !S���!:�?r: fr:Y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_::::;.:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::
....

::::::�H
tremendo esforço para pouco de bom senso, ii AU TO JARAGUA S,..A. ildar á, reunião uma aura desc.obriremos tacítmen- ii "Rua 'Marechal Deodoro, 991 ii
de respeitabilidad'e te os objetivos NOS ii
A fim de conseguí-ro, BASTIDORES da Con- H

tratou de levar a Moscou ferencia de Moscou. ii
representantes do mundo II
livre que não possuem

Um desses objetivos:l
ligações comunistas. é até, obvio: José Stalin II
Assim é que realmente, quer semear discordais ii

foram dar na ,capital entre as nações, livres. ii _'��--_

sovietica homens de Para tanto-está acenan- ii I,

do com vantagens de!! SoJda Elétrica e á Oxigênio .1.negócio, dirigentes tra- , ::

balhista e ecomunistas caiá.te� �o�ercàali c�- 11_ Combustível e Lubrificantes II
que não estão manchados pazes e en ar e ermr-

::�' �:::
por teorias on conexões nados grupo em cada um i::-':::,::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.. ::::::::::::!{I
de Esquerda dos paises não-comunis

Qu�ndo mais respeitavel tas'
fosse o grupo presente, Em realidade, a atitude
melhor a Cnnferencia de Kremlin é um desafio
serviria á presente linha' direto ás Nações Unidos,
de propaganda do que possuem os organis
Kremlin,

' mos competentes para
equilibrar o. comercio
internaciQnal.

casar-se:

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
afixado dur ante Ij dias, SI
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals '\ ..

I

IRENE PEDRI GUNTHER
Oficial

Igreja
não.

de Cristo
pode

\}\\
.

, errar,

CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 11-5-1952

Nos Bastidores do MundO

o Feitiço e o
Registro

Feiticeiro
Civillhermina Cipriano Ba- Atista.

Irene P. Günther Oficial do Ela, brasileira, solteira"
Registro Civil do r". Distrito doméstica, domiciliada e

da Comarca Jaraguá do Sul, residente neste distrito,
Estado de Santa Catarina em Retorcida, filha de

Brasil. Liberato Tissi e de
Faz saber que comparece- Duilia Alegri Tissi -.

rarn
.

no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem i'ara

Por AL NETO

I-I--------..-.iC!lLCADOS

I R·G O·

ôucessores dos Apósto
los, cujo rernpo ·de vida Deus gosará de infalibili
era relativamente curto e dade em matéria de fé e

cujas posaibtlidades de de morel. Velemos as Pa·
viajar eram necessérla- lavras de l .rtsro, tal
mente .límttades e não como São Mateus as re

poder. iam
.

peseoalmente, I gistrou em seu Evange-
portanto, completar tal lho, cap. 28, 18, a 20.-
missão unlverêel. E, Verifiquem, porém se é
atenção pera o que se- uma edição Católica, ga
gue: «QUEM CRER E rantida como exata pelo
FOR BATIZADO, SERÁ «Imprima se» de um Sr.
SALVO, MAS QUEl'1 Bispo numa das primei-
NÄO: CRÊR, SERA ras páginas.- As edições
CONDENADO«. (S.·

.

Mare, 16, 16) Antes de católicas do Antigo e do,
subir aos céus, Jesus deu Novo Tesramento pos
a Sua ordem I final aos suem sempre exptlceções
Apóstolos, ordem esta nas passegens obscura�
que se refere óbviamente ou de lnrerpretação dificil;
aos seus legítimos ôu pois êstes Livros ôagre
cessores igualmente, por- dos foram escritos em

que os epõsrolos como sua maior parte há mats
já vimos, não poderiam de 2.000 anos! M.D. For
em pessoa ensinar a to- rest e Divulgação ASV,

�__.._.-:------��__........----�...............

..__..� Jas as Nações, �, além ex. 5415, Rio.,
'

I Cortadeiras para ração ! A�-,..�
..

�
..

!tii;J5�� •

I VENCEDOR � I I �. Murillo Barreto de Azev do
·

� -- As melhores .. I' 'ADVOOADQ I
�

!
. �� Escritório no prédio (lJante Schiochet) I� - Avenida Getulio Vargas N. 26 •

! ! 1
.

laraguá do Sul J

� �
� �

�����]t IICelso 'Branco

t I �����DESPACHANTE ADUANEIRO José' M. Mueller & Cia. Ltda. I..SÃO fRANÇISO DO SUL - Santa Catarina
,

' ,

.

.

_

Rua Babltonga, 23 - EdifíCIO Próprio , , .

J �������

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
_............... '

����r;jr?"i:L���t.;F.?� .'1 !
..:r-·,=,-r·@-§r@--·iE-Ê-y-iEi-=,,·�-�..

'\
..
! �

de uma organização perfeita com escritório e técnkos. ,
' }

.RUA·MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158
JARAGUÁ DO SUL.

.

S\>A. CATARINA
Secção de ,lavagem; depósito de lubrificantes,

.. comJ:mstível e acessórios;. ::
t! ii

Ü Lubrificação-carga de Baterias etc. II
• .CONSÊRTO - RBFORMA E RBTIFICAÇÃO DB AUTO- !!

i'li MÓVBL E CAMINHÃO.
'

iiI ..

n II

I SERVIQO RÁPIDO E G�a.ANTIDO II
�1!).I-..a:�-.4�",,",,)Y-..(,l���i)ooo,,<��_'h��...m'e:J �:::::::::..-::::::.:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::!i', '

Edital n. 3.172"de 30 4·52.
Waldemur Moar e

Wally �milia Behling
t Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciJiado
e residente nesta cidade,
á rua Quintino Bocaiuva,
filho de Oscar Moar e

de Frida Therein Moar. {?::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::U
Ela, brasileira, solteira, ii Tome o saboroso i!

doméstica, domiciliada e li, i!

�es!�:;at�a n�f��. �í:tri��: li C A f [' 8 lU ER ii
guelra, filha de Bernardo ii ii

Behling e de Emma \�::::::::::::::::::::::!,:::::::::::::::::::::::::::::::J.i
Glasenapp Behling.

Conforme os ' Santos
Evangelhos, aqueles que
se recusarem a crêr nos

ensinamentos dos Após
tolos de _ Cristo são emea

çedos com eternos 'cas

tigos, e dêste faro deve
mos concluir que tai�, en
stnqmenros NUNCA PO
DERÄO SER ERRADOS
pois como poderia
DEUS, que é a própria
JU.::; rlçA, condenar al
guém que ée recusasse a

orêr numa doutrina talsa? nesre ministério segredo
Nosso Senhor Jesus Crís- do ensino

-

da Verdade

to, com efeito, impôs a �Ie sempre estaria com

todos os homens o mes- êles, não meramente por
mo dever de aceitar os uns anos ou séculos,
enstnamearoe da Igreja MAS ATÉ V FIM DO
que Ele fundou: «IDE MUNDO.- Poderia haver
POR TODO O MUNDO, uma promessa mels ele
PREGAI O EVANGE- re de Que a 19reja de
LHO A TODA CREA- Cristo seria sempre pre
TURA«, disse Êle aos A- servada do erro em' seus

pósroloe, claramente re- ensinamentos? Não, abso
ferlndo-se também aos luramenre, e isto significa

que a Santa
.

Igreja de

\ .

disto, Cristo fala de Su(
assistência intalfvel AT�O FIM DOS TEMPOS.
Solemenre ordenou Jesud
aos Seus Apóstolos (ou
Enviados) pare irem e

ensinarem . rôdas as Na-:
ções, pregando todas as

Doutrinc;ls que Ele lhes
confiara ou ensinara, e

ao mesmo tempo deu
lhes a Segurança ou ga
rantia enfärlca • de que

Edital n. 3.173, de 2-5-52.
Virgilio Ba tista e

Laura Tissi
Ele. brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Retorcida, filho de
José Batista e de Gui

Albuns para Iotografías
Imex Internacional Ltda.

Consertos e Reformas a preços razoáveis

executados por pessoal, competente

Oficina' Mecânica: e Posto Texaco
Se:rviço FORD Autorisado

Esta linha de propaganda,
no terreno economico,
resume-se em afirmar

. que o mundo livre terá
grande vantagens si
permitir o comercio sem

restrições com a Europa
Oriental, a União Sovieti
ca e a China Comunista.

José Stalin quer con

vencer os grupo ultra·
nacionalistas em países
não comunistas a darem
um f(_ ra nas Nações
Unidas para lançar-se
nos braços de Moscou.

são os melhores é mais baratos

e's. 81 SAU81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

PRODUTOS DA

INDÚSTRIA D� CALÇAD.OS GOSCH IRMÃOS S.A;

CAIXA POST�L' 11
. JA R A G U A O O SUL Sanla Calarina Clinica geral Illédico - cirurgia de adultos e crianças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra--::urtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro.cauterização

Ráios Intra-vermelhos e azuis.

�I""""_.""""""""""""I""

Form ••do pela Faculdade He Ciências 'Médicas
da Universidade do Distrito Federal
-.----

Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine
cológica do Hospital' Getúlio Vargas� ex-in
ferno no Hospital N. S. do Socorro do Rio
dç Janeiro.
Clínica Médica; Cirurgia Geral; Partos; 'Mo·

léstias
.

de Senhoras.
Encarrega. se lIe Embarques de Madeiras de outras

. Mercadorias para o elterior do Brasil e

.JoocaUdades Brasileiras

Despachante das prlnciplil firmas do Estado e,
do. '-stados VtziDhos.

Consultório no Hospital Jesus de Nazaré,.
.

em CO�'upá neste município.
I

Consultas das 81/2 ás 12 e das 15 ás 18
horas.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



OÖRREIO DO POVO DOMINGO DIA 11-5-1952 5

,
•

Hor8rio:

O I Institulo fUß iona :de man�a e Ó tarde
�'

Rua 15 de Nov�, 1135 - 1· 'andar
TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
RESIDENCJA: 1461

Ao lado 'da Caixa Econômica

BI'.ll1a,

.Iastltut» de

m��� ���in�� - �ariz e �ar�a�ta
/ do

DR. ASMINIO· TAUBES
I ,

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

Professor Catedrático de Biologia da Es-
,

cola Normal Pedro 'II
Assistente- do Professor David Sanson
Chefe do Serviço - Otorino do Centro

Saúde de Blumenau.

--=--

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DAS

Molestias de Olhos - Ouvidos -

Nariz, e Garganta
�ste Instituto Especialisado está Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

Especialidade. '

Todo o seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Importado da Suíça
Alemanha e América do Norte.

--=::::--
\

Gabinete de Raio X
,

APARELHO MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE'

DOENÇAS DA OABEÇA.'

--=:::--

Gabinete de Fisioterapia
BISTURI ELETHICO (para operações sem

sangue)
ONDAS GURTAS (Ultra term Siemens-

modelo 52)
,

. INFRA VERMELHO
, AEROSOL' (Aparelho inglea

para nebulisação no tratamento das sinu
sites sem operação). Electrocoagulação.,

Diafanoscopia etc.
'

--::::=--

Gabineie de Refração
PARA (EXAME DOS OLHOS
(EQUIPO-BAUSCH·LOMB)

PARA REC'EITA DE OCULOS E
_".

RESPECTIVO CONTROLE
DAS LENTES RECEITADAS'

CI VERTOMETRIA.

-�==::=--'

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS-EXECUTA PE-
RICIAS-CONFEC< nONA LAUDOS E

DESMASCARA SIMULADORES.

-,-==--'

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

r?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\)
ii Peça sempre li

II CAfÉ BAUER II
tt:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::,:::::::::::: .::!) I

f
- �.

d
I

e ogoes econormcos a

afamada marca «Reis»
. Pertaría Nr. 21 gaHas planedes Todes-

Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaragué do chini e Hering de todos
Sul, no uso das suas atribuições, resolve: os tamanhos têm' a venda

Transferir a Professôra Padrão «K» Evanlra na Casa Real. ..

Klug Pereira, da Escola eMelor Julio Ferreiras de
..s:

· · ·�.. · · .. · ..

j :,�..•
.. ..r.! Nas suas! compras "fi

Ribeirão Cavalo, pera exercer a função de auxiliar'------------

na escola «General Osório» em Ribeirão Grande do 11 prefira sempre ii

Norte, no PrimR��s�!���t� �u�p��i_��iO. :���e:e�t::;:: ii C ß f f '8 ß U f R II
Abr.il PJ:f�i���� Municlpel de leragué do Sul, 30 de Imex Internacional Ltad. ":�i::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::r?::

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

Portaria -Nr. 22
, Artur MUller, Pn:ife{lp

-

Municipal de Iaregué do
Sul, no uso das suas atribuições, resolve:'

Transferir o Profeseôr Padrão «I», Otavio Da-
na, da Escola «General Osório», de Ribeirão Gran-

I
de do Norte, pare a Escola «Darcy Vargas», em
Grore Fundá� no Primeiro Distrito do Municipio.

Registre,se e Cumpra-se ����!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!�������!��-

Abril PJ:f����� Municipal. de leragué do Sul, 30 de Fábrica de Ferramentas AgríCOl�;--1ARTUR MÜLLER DE PEDR.O R�N6EL
Prefeito Munlclpal Estrada Jar guà Esquerdo

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Vermitugo suave e de prunto
deito Dispensa purgante e dieta!

"ERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, ) e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará'muitas doenças e poupará dinheiro em

,
I emédios

.

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
.

MINANCORA para o St>U tilhinho.
,

E um produto dos Laboratórios Minancora

I-��:.�-=----·.

i!iiiiiiiiililll!;. M=-:;;;;H_il_n.iiiiiiiiiillil.iiiiiiiiiillii_.;;;;;;;;;.iiiiiiiiii:illliiilililiii;iiiliiiiilliiiri;;;;;;;;;;i:::

III DR RENltTO 'vlf\L TER II
m n_BICO m

�III CLlNICA GERAL - CRURGIA - DOENÇAS 111,11__III
DE SENHORAS - PARlOS

II
_.. ULTRA SOM � Tratamento moderno e efi- -IIII ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e It
1''''1' Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- I','ibagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, •

1"'1' inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. 1"'1'Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-

Contratos, dlstrétos, Atas, Balanços 'e com- .1.1.1 beldes. Asma, afecções do �stômago, etc... �i_
pleta assistência técnica contábil, jurídica e MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento -

fiscal. Escrituração' fiscal e comerclel. Servi- m das Paralisias com reatÍva�ão das funções I
'

ços comerclels em geral. 1::-'1" musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- fi'lCorretores da C. Nac. Seguros «Ipirangb: operan- cional dos músculos em geral, da bexiga, or-: II

do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Acideo- m� gãos digestivos, etc;.. '

"1'-'tes do Trabalho, Acidentes Pessoais, Trans:' '" ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO--
'

porles, Automóveis, Responsabilidade, Civil e I CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO I
fidelidade. I .

BANHOS DE, LUZ - Raios ultra-violeta e, í�Sub-agentes da VARIG:. Pass'agens é encomendas.

-1"'1 m�o�����öRio - R u a dos Bomhe'iros I'A COMERCIAL' LTDA. ._' (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
"

li
uma organização' as, suas ord�ns! ii ,iN, ,das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas '

ii -x- , i!!II RESID:ÊNCIA - Rua .Minist�o Calogeras, 350 IH

(

l!:::-; EugêniO Yilar Schmücke I . economista e contador. It R' 'Fone 305 - J O I N V I L L E . S. C.' I
·i' :::::::::=:::!:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::�=::::::::::::::::::�-::::::::::::::.-::::::::::::::::�; iI a-._';-:_iiISIt-&2 ' ii

Decreto' Np. 7
Artur Müller, Prefeito Municipal dê Ieragué do

Sul, no uso das suas atribuições, decrete:
'

Art. 1. - Fica aberto por coma do excesso de
arrecadação do corrente .exerclcío, o crédito suple
m2!_1tar de Cr•. _20.000,00 (,:inte mil cruzeiros), pare
reforço a dotação orçamentaria 9-94-1.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em con

trário, entrando o presente decreto em vigôr na da
ta de sua publicação.

Prefeitura Municipal, de [aragué do Sul 2 de
Maio de 1952.. .

'

Artur Müller, Prefeito Municipal
'

Octacilio P. Ramos, Dir. do Dep, do Exp.
Geni Costa d� O. E. Silva - Escr. "S'" ,

Portaria Nr. 23
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso 'das suas atribuições, resolve: .

Transferir a Professôra «K», Inês Pedri, da
Escola, «Darcy Vargas» de Grora Funda, pera e

escola «Major Julio ferreira» de Ribeirão Cavalo,
no Primeiro Distrito do Munlcíplo,

'

-

Registre-sé' e' Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaragná do Sul, 30, de

Abril de 1952.
ARTUR MÜLLeR
Prefeito MunicipalII

,

DE PESSOAS ,1EM USADO COM
BO,M RESULtADO O POPUU�

DEPURATIVO' .

ELIXIR 914
, slflus ATACA TODO O ORGAR1S..,
o Fig'&do, o Baço. o Cor�ção. o
estomaco, os Pulmões, a Pele
Produz Dores nos Ossos, Reuma.
tismo, Çegueirac Queda do Cabe
'0 Anemia, e Abol't�s,

Ccnsul�g o mtiGico
etome,o p e pu lar depuratiVO

ELIXiR 914
lnofl!.nsivo ao organismo. Agrada.
.ral como um/licõr .. Aprovado ee

mo auxilia, ne tratemsntc da S I.
F(LIS It REUMATISMO da meso

ma origem, ,pelo D. N. S. F,

ß COMfRCIßl llOß ADVOCACIA -, COITA,'BILI-II, •

- DADE - SEliUHU5 '

---- '

R. Mal. Deodoro, 136 - çx. 19 . Tel. 51 - Jaraguá do Sul

Artigos para ,presentes
I

em geral, sempre noví
dades.

CASA REAL

Machlnas de costura de
pé e manuaes diversos.
tipos V. S. encontra ne

Casa Real,; defronte ao

tine Buhr.

------�---'

FR;\COS E ANCM, ',,'_;,c:> i

Tomern :
.

VINHO Cl'ZE:OSOTADO ii
"SILVEIRA"

Imprega,do l:Glll mia aa:

TOSSM
ResfriadOl
Bronquitu
Escrofulo•• .'

- Convalesc�nç.s
VINHO CREOSOTADO,
É UM GERADOR DE SAÚDE.

r:m�:ffi�m���
&!1 ::::::::::::, 'NI U ., a I ' ,:'::,::':.:'.:: ' rfl

�
,

�FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

Laranjeiras, PÍlçegueiros, Kaklseiros, Maciel
,

ras, Jabotícabeiras, etc. '. Roseiras', Dablias. Ca-

� ,mélias Coníferas, .Palmeiras. ete., etc. �
� Peçam CatálogO Ilustrado - Leopoldo Seidel - Corupá m.
rl��WlW21i(�� >J?:& �ãD

_'

Executa-se qualquer serviço de ferramentas
agrícolas pare uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pedido

����..��

t
'

.,.

-Far:-macia
,.

Céntral. I
�'DE HAFERMANN di:: C][A. L�DA. �
� Rua Cei. Emilio C Jordan, I. 62 - Jaraguá do' Sul - S. C. �
�' >

� Drogas nac'oneis e estrangeiras, encontra-se, �
� a disposição do distinto público, apresentando �
� serviço c,riterioso e Preços Módicos �

I
---�---·........_...�..,.._.."__...,ww_.",...,,.,

I
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

.lOMBRIGUEIH_A M.INANCORA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ponle sobre o Rio JarBluá.
Esta semana foi I:l'IHmada
o serviço de colocação
de 'concreto ne ponte so

bre o'' Rio [aregué, na

estrada. Blume nau, tendo
tarnbem sido iniciados os

aterros e retiflcaçâo na

estrada que a mesma dá
acesso.

N°. 1.692 Tambem tiveram iniciö
====;;;;;;;;;i;;==========-=====;;;=============õ================;;;;;;;;;i;;=== as obras de alargamento

. ij"';'�:;';:::';:';:"�:"";;':'::"":';:'::'�ll; .
.

L O C A I S ��á��7:m:�a��'ra"a Iara-

H, ser realizado hoje, dia 11 de Maio: Egon Ehmke. Do Rio de,l'geritil senhoríta Neusa de Aniversários. Anlversärle-: �olO de pezar� O. sr: �ep.
� de 1952 no Clube Atlético Bae- � Janeiro: vem-nos. � noticia astr?, filha dllére do se amanhã o sr. José LUIZ de So��a, Ju�tlfl�ou
: ,

' ,

:1
do rrolvado vetlflcado a r onceítuedo ,casal Jesus Peters, lndusrrlal, residen ne Assembleia Leglslanva

: pend I as 20,15 horas : 5 do correnre, do sr.

Cêlst,ro
e dna. Lidia ,Lyra te na cldade de Curitiba; um �oto de pezar pelo

: ��,............ : Egon Ehrnke, nosso ex- Castro. O sr. Egon ne mesma data a sra,
faleclrnenro do. sr. vereá-

� � colaborador da secção Ehrnke, que é filho do Maria Mayer esposa do dor Oscar tv!euer, voto

= 1.) Dobrado • .Cap. Bltrencurth pela Banda � esportiva, atualmente de casal Germano e dna, sr. Carlos Meyer e Mario esse qu� .fm aprovado
•

Musical de leragué do Sul. :1 senvolvendo suas profí. Edith Ehmke, desta clda- Roters filho da sra. Tereza por unanlmldede, l_gndo o

2.) Oração oficial sobre ã data pelo ônr, B cuas atividades ne capital de, dadas as suas qualr- Roters. sr. dep. Wa1demar Grub-

'Dr. Arquimedes Dantas. ,,:�
dH República, com li dades de eseol, progride Dia 13 passa a data ba e a �ancada do PTB

3.) Saudação és mães - pela professore Es- : raptdernenre em suas natalícia do sr. Afonso agradecrdo a homenagef!!
mália Nunes Pires �t múltiplas funções. o que Buhr índustrial nesta

do deputado por }�ragua.
i ) V I C b

'

L , A Cernera Municipal, o4. asa -
...asceta de lagrlmas pela Banda : n,os envaidece so reme- Cidade; o jovem eopo do

sr. dep. Luiz de SouzaMusical de Ieregué do Sul.
,

: neira. Ao registrar-mos I ôrhal e o menino.
I

l�:. ô.) Ingênua confissão - poesia pela aluna � o euspléloso aconteci- Waldemar Antonio filho enviou o te egrama se-

l Maria F.. Delgusttno do G. E. Abdon Batista. i : mento, cumpre noticiar do sr. Alfredo Vasel, guínte: "Apresento essa

(::.=
' 6) Valsa Sobre as ondas • pelo ônr. : também os aniversários. residente em Rio Cerro. ilustre Câmara meus sen-

Manfredo Albus cf gaita píanede. i do sr.' Egon Ehmke e' Dia 14 o sr. Albano tidos pezernes motivo fe-

i::::
7,) A mãe - poesia pelo aluno Romeu Cu-

:}
srta. Neusa Castro; ocor Kanzler, contrutor nesta lectrnenro vereador Artur

nha do Ginásio São' Luiz. : ridos nos dies 6 e 5 de praça e a srta. Horteneie Oscar Meister, digno re-

8.) Sobre o Danubio embriagador. cantado ;, maio, respectivamente. ôerler.
.

I

presentante povo nesse

i:::. pela sesção feminine do C. A, Baependí. .� 'D'a 16 aniversaria se le�islativo. Aproveito en-
: Pelos ,acontecimentosl

I" .' selo comunicar que, nesta91 A mãe - poesia pela aluna Ingeborg � aludidos, deixamos con-
o sr. G.Rodolfo .Flsche�. data,' Assembléia Legisla-Voigt do G. E. Divina Provldênela. A todos os amversen-

:� slgnados os mels slncéros .

'

" riva, a meu requerimento10.)\ Minha mãe - poesia pelo aluno Amides • antes oe votos de Ieltclda-.

••• curnorímenros, extensivos I'
-

•

'

..por unanimidade, InseriuMarrins do Ginásio São Luiz. des do Correio do Povo

�::.�
és respectivas famílias. .

na ata. dos seus trabalhos11.) Valsa «Triste Soluçar> de Landmann
um voto de pezar pt"pela ônrta. Alverita Krelling. ,

•
Casamentos. Realizaram se

12,) A mãe· poesia pela ,aluna Catarina

i::�
hontem na sala das ------,----

Wiest do G. E. Divina Providência. t Agradec'l·mento eudlênctas os seguintesl13.) Fox - Escravo - pelo ônr, Manfredo . casamentos'. Bruno Weiss
Albus c] gaita píenede. �::� com a srta. Anelia Blank,'A família Grubbe, esposa e filhos de
14) O� Céus louvam de L v. Beethoven, Felippe Mauriesens com

l apresentado á violino, clarinete e plano, i::1 .

Artur Oscar Meister éI srta. Alice Töwe;
l 15.) A orfão ne costura - poesia pela ônrta. J falecido no dia õ do coerente. vêm por este Amancio dos Santos com

,•
Terezíta Menegotto

1
meio agradecer a, todos os que confortarem a srte. Ida Pavanello e

� 16.) Samba - É' Samba _I pela Banda Mu· �' no doloroso transe, porque passaram e exter.. Ru�i Alberto Au�usto
: sical de Jaraguá do Sul. • nam a sua eterna gratidão a quantos compa. Dréws com a srtd. Lucy
,i 17.) Oração á mãe· poesia pela professora �1 receram ao seU funeral e à Missa de 7°. dia, Giese.
: Onilza B'orges. \

.

:J celebrada em sua memória, bem coino os que

i': 18.) Encerramento da solenidade 'pelo pre.:} envia,ram carJas, relegrãmasA� flÔr(>s.
.

Enlace Mohr·Heilzel. Reali-
= sidente do C. A. Baependí, Snr Ártur Müller. = Sensibilisados agradecem Ittmbem ao zou-se honrem, em Coru-
i 19.) Dobrado . Dois cor,ações

• pela Banda �l "I Côro da Igrejei de' Retorcida, pelos canticos pá, o enlace matrimonidl
� Musical de Jaraguá do SuL' � sàcros entoados no dia do seu enterramento. da gentil ,senhorita Irm-
: . : gard Mohr com o snr.
·:�·,,··.··,,�··.··ö··,··,,·,,·.·':o:·.·"'····�:·"·.····��:;: �..;"..•....,.." Q • Guilherme Neitzel, socio

dd Sociedade Gráfica
Avenida' Lrda. desta ci"
dade.
O ato teve lugar nd

residencia do Snr. Ru
dolfo Schrfauth, tio da
noivd.
Aos jovens nubentes as

felicitações do "Correio
do Povo".

,

_,' Escolas do municlpio. Em
sua ultima viagem a Flo-

}i::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i••:.. ri anópol is, em companh i a

li:'" ••
� D11110'MI118SI1 "'ii do sr. Aleixo Delagiusti

li 91fi_ (!) ;: na, Inspetor Escolar, ficou
ii formado pela faculdade de Medicina de Porto Alegre. li alí assentada a criação
ii il em Escola Reúnida, da
ii Operações Doenças de Senhoras -

ii atual escola, isolada de
H CIíDlca Geral - Parlo sem Dôr i1 Santa Luzia. em Itapocu-
ii

' Alta Cirurgi� com Aparelho de Anestésia Gasosa ii zinho e bem assim a

H Consultório e Residência: H conversão em escola es-

ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant ii tadual a"escola municipal -------,----
ii ex-residência do Dr. Luiz de Souza ii de Pedra de Àmolar Bai�
:;:�... .

'

...:;::: em C runa'
i! ::::�,,:::::�::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::1:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::!; Xo, o t'.'

'.
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ANO XXXJI JARAGUÁ DO SUL DOMINGO 11 de Maio de 1952 SANTA CATARINA

Editàl de f»p.otesto
, Faço público, que se acham' em meu cartório
para serem protestadas por falta de pagtlmento na Ideita do vencimento 2 (duas) duplicatas de Nos.'
853J e 853K no valor de Cr$ 1.510,70 .

e 1.510,70,
respectivamente. em que é devedor JOÃO KARGER
e Credora MAQUINAS INDUSTRIAS LIMITADA., I
e como o devedor reside fóra desta Comarca, pelo
presente o intimo piua no prazo de 3 (tres) dias
pagar ou dar as razões porque não o faz ficando
desde já notificado do referido protesto si não o

fizer.

Jaralluá do Sul, 8 de maio de lJ52

Hilario Alicio Scbiocbet
Escrevente j'uram no impedi
mento ocasional do Tabelião

CC�TRA CUPA,

OUEDA nas CA·

BELOS �
.
.DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.

!�;!!!!III:=!ii!i!!E;'-:I=:i=::=!I===::iE!liii!iii!:i=Ii=U-iii!
,

III Cf7r"r�s (Sezões, Malárias, III
Ull-� 1J � Impaludismo III�: Maleitas, Tremedeira s::

�I CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III
m "Capsulas Antis'esonicas l�
II ' Minancora" II
�I' , Em Todas as Boas Farmácias 'III
�i É um produto dOI! Laboratóri?s MINANCORA m
mi - Joinville _;_ S,ta. Catarina - iii
!!.::;;::;=;.--:";;;;;;;;dEiiiiI:-'· i!===!��=:=:i_!!!!i!!!!I;iEii!ii!!!

T�IÇO �.�",lLAR
POR EXCELÊNCIA

B%s
IJl:2!_S/o/0s

Bolos
mais macios

. fMIIR Df H06UfiHA

v 'Ba/os
maIs crescidos

Fogões econômicos' da
afamada marca «Reis»
gaitas pianadas Todes
chini e Hering de todos
os tamanhos têm a venda

na Casa Real.

AUX. TRAT. SlflLIS

IMPUREZAS DO SANGUE?

@ §albã(Ü) (Marca RegIstrada)

Virgem Especialidade
dIa CllA� W1E'1rllEl llNJI))l(J§1rlllAl .. JJollIDlfnHe
recomenda-se tanto para roupa fina como para rouP!l comum.

I
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