
Abale do qado em Jaraquá - Saúdel ELES FALAM ... Ida' população - Medidas aconselhadas'
Sempre que se encon- .: ::a;:: mesmo

Primeira conferência da Comissão organizada em :��a��ó�:��s::i!::� � l::iro r:�����ld�av�f:�
so papinho... peza pública, praças e

deteza da, U'I·'g,-ene 'e E_ducaça-o da Sau'de - Velinho, você sabia Jardins, a cidade cont-
II

"

_ que mudaram o nome da nua ás escuras e imunda.

O "Correio do Povo" Diretor do Gínäsio São foi saber, que, entre nÓI, I a DEDETIZAÇÃO, que Ífu'_ 2�r��c�:!�b�isfh'!!':' Assim falaram ...

,

8steve presente à, 1a. eon- Luiz, a Sra. Diretora do o gado que se abate e é já vem lendo empregada, por Lei da Câmara de Despedem-se e .vão�a
ferêneía da "Comissão" Grupo Elcolar Abdon entregue ao consumo da com resultados positivos, Vereadores já sanciona- tutando. Para a ílumíne
organiaada para difundir Batista, o snr. Bruno população, não é ínspe- na eliminação, prãtíea, da da pelo Prefeíto?" ção da ex-29 de outubro,
medidas preventivas de Mahoke, representando a -eíonado, iato é, não se malária no Estado. Foi

_ É, ouvi dizer. Mas o� mor,!,dores daquela
HIGIENE, orientando a Comunidade Evangélica, filz �nenhum contrôle ou aivitrad� a necessídade seí- tambem que 08 mo-

vlä públIca terão q�e es
Educação da Saúde. A convidados espseíaís. Com exame "ante e postem- da �atrlcula de cãe.s e.o radores da ex.29 de ou- perar que Q Presfdente
convite do dr. Juiz de número razoável de asis- mortem". Pois que, ape- a�atlmento dOB ��lmaI8 tubro, continuam pleite- d� Câmara! volte a assu

Díreíto, os trabalhos fo- tentes, professores, edu- zar do zelo dOI açoguei- ra!V'osos, co� apoio em ando a Iluminação Públi- �llr a, c�efla do exec�-
'ram ,dirigidos pelo dr. cadoras e até mesmo 00- rOB, dos que, fornecem leí federal VIgorante. ca que lhes foi preme- t!VO, pois do conträrío
Erich Kaufmann, com a lonos que se mostraram, carne à população. sabí- CONFER:';:NCIÀ tida ha tempos. f�cario sem éla. Não se-

colaboração do snr. Jef- Yivamente. interessados, do é, que, algumas das
_ E, dizem, com juSta ru� Dada mal, que a Pre-

ferson DaviB de Paula, o dr. Paulo Peregrino moléstias do gado trans- Oom essa primeira oon- razão o. moradores' da teítura, em vez de colo
da Divisão de Inspeção Ferreira explicou. inicial- missiveis ao homem, de ferência, a "Comissãe" rua Expedicionàrio João car lampdas: �e 4� velas
de Produtos de Origem mente, os propósitos da dificil conBtataçió pelo deu provas do quanto se ZapeUa, 'que o capim, nos postes de IlumInação
Animal (J).I.P.O.A.), do "Oomísaão", dando início leigo, podem lhes passar pode fazer e o quanto mato e lixo estão entu- pública e nas esquinai

, Ministério da Agricuhura. aOB trabalhos programa- desapercebidas, pondo ra8li��rá se contB:r com pindo as valetas ali exís- de 6a, c�locas.e lamp'!'-
Entre aB atuorídades pre- dos. em rísco a saúde do con- o ap.o�o �as autorlda.?�8 tentes, causando lérios das mall .potentes, PO�I
sentes, contavam - se o

A BAT I M EN T O O 'E sumido�. mumcipars, em benerícío problemas aos morado- a noss� cl�ade � pessl
Exmo. Soro João Lúcio

g.ADO NO MUNICípIO ,PERIGO ,PARA A BAÚ- do _povo, entregue, até ree das cercanias, com
mamente ll.umlnada.

da Costa, Presidente da DE D POPULAÇÃO �n.tao,.. a um, abandono a criação de.moscas,mos- Quanto a lI�.pesa das
Câmara de Vereadore., o O que surpreendeu á '

A "

In]uattflcbel. Apresentou quitos • outros íncetos rua! em espeCial a Joio
Rev. Padre Vigário da reportagem, e mais talves Sem o contrêle do ga- m8�ida. concre1a. na so- daninho•.

,-

Z�pella, será que a Pre-
Paróquia, o snr, .Irmão aos que lá compareceram do abatido para o .ccnsu- IUQa� ��s.es'. pro�lemas _ E. ap�sal" de se fa- f81t�a �stá com falta

=====================
mo, quer o c�amado de de higiene primárIa, ofe- lar muito em higiene da de fise�st �u é mesm�
carne 'Irde ou deeharqus ��oendo-se, sem qU,a�que.r cidade, e da Prefeitura falta de ßummação .

e o de aalamarla,. �o�o I
onus para � mqnICl�ab- gaitar verdadeiras fortu- Assim penlaram

.

l1\p lUl1IIDl lD>t1Í\�ß I]l If\11111tr'"" acontece DOS ,InUDlClpIOS dade, no sentido de cnen- ::;::==�:::::'===='========
lUJ� 1f iUlllu «li. 'U'lUlU. 'UI vizinhol!! de Blumenau e tar, dirigir e efetuar uma

�LO'&' J''tT:MIOR ,J.oinville, qU? OI lnepe- ca�pal!ha direta na fis- Retros"pecto a.o p,assa'do. Clonam, a saude cla' po- o.allz�çao da, SAÚDB.
, • ',' ,pulaçio de JaraQ'uá. as:' Resta �os poderes muni- "

" �o �SBUmi��D,lOlt hoj�t por . �S�I'A�Dtº" v()- 'aiml" estt ' 'Dl «.tnstante eipaia a.q.i-t_ar., imediata.. Ha 50 anos passados, no galpão no mellDO 10-
ltÔítãtfó""de'J. Détaldo,- al'elponia'bindãõe'�-dê8ta �rljG�-' 08'�'ammaiir'êl� ;.tnm;

""...l(,-õtérlÇ8b1iC) euja.�ooineid.,í,éX$'!' ,cal::.�1ld��"QHde�-�__",__"
coluna - em cujo desempenho conta�08 com o corte e 08 'I e It e i r o s que, diga-se de palsa- tamente ;COUl a ere hoje, construída a anöga EI

apôio e benevolência do leitor T manterem_oI, em que se deltinam à ali- gem, ,dificilmente encon- domingo, 23 de junhos taçlo, atual depósito da

deferência ao colega que se ausenta e à falt� de I mentação popula" podem trará outro igual nos dias de 1907, - ás 13 horas, Rêda Viaçl.o Paraná San- �

melhor titulo, o que encima t'stas linhas. ser portadores d,a doen- q'Je correm, �ão só por- schfgav� à' Jara�uá .

do ta Catarina.
- x - (Jas tranemilsÍveÍs ao ho. que con1a COm o apôio u, pe a vez primeIra,

Npm dos itens De um Pólo a Outro, publica- mem e um serviço de de todoi!! 0-' médicos da um tram da Estrada de Bntre os presentes à
do nêste Jornal domingo último, por um lApso da fililcalilação permanente cidade, de técnicos espe- Ferrot,. composto de Lão- esta comemoração, po
revisão lê-se, em negrito: por tôda cidade, quan- evitaria tal, rilco. Entre cializadolil, como de edu- como Iva ,� um vag o. demos sitar alguns no-

do o certo, o lógico é por tôda a -cidade. as moléBtias transmissÍveiB cadores e ad._vogadol. in- A com�o�uçpãO t trManltPáol.1 mes de ilustres pionei-
- x - e II mais comuos ao ga- clulilive do Poder Judi- apenas, a on e e �- ros da nOlsa 'Comhna,

Para ce os posiveis leitores De Um Pólo a do do DOSSO meio, encon- ciário, representado pelo ca, que dá acess�Aá �I- dos quais, infelizmente,
Outro tenhaom uma lijeira idéia da refórma pre- tramos a aftosa, brucelo· 11M. Juiz da oomarca, dade. para experlenCtl�, ImeÓ�I.ãaO_ :eonshufamlhadealeSmSeeconizada pelo Jeneral Klinger, em 1940, na sua se, tubt.rculose, equino· sem falar no concurso lehmesmto p�que. °tS dr1-"ORTOGRAFIA SIMPLIFICADA BRAZ1LEIRA", COCOBe etc. -' dêBte Jornal, aberto, S6m- os es avaUl acen a os encontra entre os vivos,
com a cual pret�ndia solusionar definitiva e ra- pre, aos tnterêss8s da sómen�e. além.da Ponte, e que foram os senhore.
sÍonalmente é8a céstão rezolvi trainscrever aci, MEDIDAS coletividade. nio atI�Indo amda o cer- Emílio Stein, CeI Ber-

él
.

t f' é t' d
.'

d -ACONSELHADAS to da CIdade. nardo Grubba, Venâncionac a or ogra Ia, (I r as regrai a memSIona a A confe'reAocI'a pronun- O' . .

t d S'l PO Ob
.

cu Be escesl'da Ce axa o lel'torf) E t d'd auspicIoso acon e- a I va rto, arIosora, 0le a
,'.

. n re as m. I as a_con- ciada pelo dr. Erich Kauf-I cimento foi festivamente Mey, ,Augusto' Mielke.Vamos, poes, à tramscrlsão, maz sem teser ,sllbadas à populaçao e
mann e ilustrada pelo d J Ccualcér ,comentario, esperando ce o pasiente- leitor que são poculiares ao 'snr J'effarson Da'vI's de comef!lQdra o aom uma 'orge zernievicz SeDo

t h d'd .
.

d é' f
... cerveJa a, em um peque- e João Doubrawa.no. �n fi compreen 1o,.. ,.

melO om stU!O, oram Paula, teve por tema "A
Sem ORTOalfabéto, Impo81vel OR1,Ografla. al?oota�a,s: nao bebe� AplicaQão de Medidas

=======================

No. ORTOalfabéto não á letra muda. nem letra l�ute cru, fervê-lo, be.m, PreventivaB no Resguar- Sociedade CultUra Artisticapolivalente: cada letr�, - e só éla - reprezenta fIltrar � água de bebida dar da Saúde" e marca
um f?nem� - e só ele., e ferve:la, fazendo as uma faBe nova, de gran-

Sem preoedentes, em São senhoras, homens
Os slmbolos elementares do ORTOalfabéto, duas COllas, ou, pelo �e- de importância no desti- nossa ,tetra. o magnifico de re.ponssbUidade e

correspondentes aos �onlm�s eleme!ltares, são �e ,nos, um� delas; eVItar
no do município, restan-

1°. Concerto da novel rapazel que, com seu
,

nO-D)e monoaUabo e dlréto, IstO é, ?,Izem o próprIO ,comer alImentos <,rús o� do� apenas, dos poderes
Sociedàde CuIturaArtisti- dotes artísticos de mu-

nome" do fone�a ce repreze�t80m. .
A

os q�e parec�rem dUVI- municipais, o apôio fran- ca, oom que foi brindada 8icos amadores. por mê-
'A

São ele.. a, b, s, (le�. s�), d, e� (ler .. e), f do�os, Co�u�llcar a a.u- co; aberto, claro e ime-
a lociedade de Jaraguá, ses a fio, não raral ve-

(!e), Ag (gê, COIDO em gato). I, j (Jê), 1 (Ie), m (mê), '�rl�ade medIca da �XIS- tliato, lIem tergiversacões
na noite de sabado pas- zes com sacrifício de'

n' (ne), o (ler ô), "p, c (cê, como em cBlo), r (rê), teoma de pess.oa. porta- ou enredoB, tram,aB ou lado, 'dia 8. seus interessei particu-
t, u, v, x (xê), Z.

• • •

dora d.e molé�tla Infecto- desculpas da política Com um programa, de lares. face os seul en-
"Na falta de does lInmbolos distIntos para os contagloBa; eVItar em 9asa marginal musica caprichosalJlente saios, pal'a, no calôr dos

does, fórte e fraco, do fonema rê, e emcuanto não maior contato com essas' elaborado, os nossos ar- aplaulos da assistênoia
for adotado o rimbolo ce falta, comsidéra-se R peBsoas e nOIl hospitais A próxima conferência, tistas amadores, deram terem a retribuição me
como fórte, salvo entre Togaes; 'nésa pozisão, isolar êSBes doentes; fa- que se realizará no pró' o melhor dos seus esfor- recida de sua bôa von
vale fraco; e cuando entre vogaes a prontimBia zer exames periódicos, ximo dia 24, às 20 horaI, ços e execução, para cOm tade, altruismo e sacri-
acuze o fonema lórte, ascréve-se PR."; procurando médioos, evi- na sala das audiências nótasmaviosas e aplausos Hcios.

"O fonema composto Ihê, nhê, r�prezenta:se tando cora.ndeiros, 'Juan- do Foru�, terá como esfusiantes ser lan ado Juntando, ás congra-
por Ih, nh,. e�cuanto nio se adotar Blmbolo slm- do Ba .�ntlram febriS, ou conferencIsta o .dr. F.r-, o marco de' mais tma tulaçõel já r8cebidas,
pIeI grópn_o. _

. .". a!omentldos de mal qU! nando A.
A �prlDgIl!�nn, realização de vulto, em quer o Correio do Fovo,

.

Os dltomgu�, oraes são. ae, ao, el, eu, éu, nao puderem conhec�r. v�rs�ndo, �obre as. M�- pról dai Cultura Artistica aquI trazer aos compo-
lU; oe, óe, ou; ue. Quanto às, medIdas chdas CbUleas AplIcável. de n08sa terra nentes da Orquestra Sin-

"A vogal nazrl - a escréve-se com ,til sopre- aconselhadas às autori- para Evitar as Doenças",
.

fÔnica da Sociedade Cul-
posto (a); empréga-se taombêm o til nos ditom- dades municipais, delta- contando com a colabo- Sob a regência do ma- tura Artística os seus
gos n.azaes ãe, ao, õe; em todos os maes cazos, a cam-se a oriação de um r�Qão �o dr. Oso,- Cubaji estro Francisco Fischer, cumprimentos' e It sua
nazalidade da vogal é reprezentada pelo m a éla MATADOURO e à falta D AqUlDO,' na parte refe- reunem-Ie uma pleiade palavra de incentivo
posposto." d� meios par� Boa ime-' rente a Odontoloaia. A de abnegados idealizado- para que, sempre teDha�

, ,(Nota: Para'melhor .,co,mpr.eensAo do te�to, dlata con�tro�_ao, sobme· enl�ada é f!anoa e aOB r!s e fundadores da So- em mente e no coração
damos, abaIXO, na ortografia ofiCial, os correspon- ter os aDlm8IS de corte 8ssiBtentes lao facultad.as Cledade Cultura Artistica o ardor dos aplausos re
dentes d� alguns termos ou p�lavras empregada.: à fiscalizaQã� �permanen- perguntas sôbre o. tema para apresentar á Jara: cebidos, para que não
ce - que, ,tenhaom - t�n�am, cual -. qual; ésa : te, nio permItIndo o aba- que seri d�senvo"Ido. gui do Sul em seu 1•. esmoreçam nésta, nobre
essa; céstão - questão, sértas - certas, axa - acha, ter dOA que se mostra- EBtá de parabens a Concerto, o maravUholo e gloriosa taréfa a que
maz i 'mas; téser • tecer; cualcér - qualquer; á - rem doentios; a PAS- "Comissão" e o "Correio espetáculo de arte que se propuseram.bá; nesa • nas.a; c�ando - quando; maes - mais; TEURIZAÇÃO d,o leite de Povo" não lhe rega- assiltimos_ labado pas- Parabens para a frente
taombêm - também). distribuidos à população; teiará aplausos.

,

sado. e para o aito. '

--

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA *3 6-1957

Grützmacher, Ind. Com. Retorcida Ltda., Ind. Reuni
das S. José Ltda., Ingracla da Rosa, Irene Vasel, Irma
Heckbanh, Irma ,Reinke Hensen, Irmãos Riedtmilnn
Ltda., Isabel' Schaves, lsolde Heasen, IS91de Wischral,
João AbeJino e J. Abelino Neto, João Ambrosi, João
Backmann, João Bockor, João Burger, João ß. Zim
mer, João Dana, Ioão Ernhõífer, João F. S. Moreira,
João Funke, João G. Rocha, João Hilario fi A. Per
razza, João José Bertoli, João Kíerhowsky Filho, JoãoAdolfo Enke, Adolfo F. Kuehne, Adolfo Stuy, Kovari Filho, João M. Coelho, João M. Persur, JoãoAlberto Bankardt, Alberto Gorisch, Alberto I, Tlegs, Rosa, João S. Rilulino, João Ventura, João WürgeSt)\Iberto Marango�i; Alberto Pet�r, Allterto Rawache; João Esplndole Irmãos, João A. F. Gosch, José AI

Alberto Schroeder, Alberto WlDter, Alfredo B�rtel, ves, José Bregnag, José Bridarolli, José Cordeiro,Alfredo Borck, Alfredo Hornburg, Alfredo Kelser, José Derem, José Donini, José Feder, José Fussi, '_III_III_"'_"'_III_"'_IfI�' -"'-"'-:-"'_11
Alfr�do M. Funk�, Alfredo Marq�ardt, Alfredo A. José Günther, Icsé Kovar], Iosé M. Macedo, JO&.é. R. .

- Atende chamados de
c

día e, a �?Jte -Schier, Alfr�do Trfbess, �Ifredo VOlgt,.Alfredo W. L. de Andrade, José Stringari, José Slavanitz, José I. m:::n'_II11_m_m_. I_ ..._ ..._ ••_ ..._"'.;. ..._.�III
Berner, AlvlDo Konell, AlvlDo Lack, AlvlDo Marquardt, de Araujo José Lescoerez Julio da Rosa Juliano
Alv!no Sch�oeder, �urt W��tfhal, Alvi�o Shc.Ulz, Costa,. Jo;ge Becker II,' Jo;ge Boiler" Jorg�. KellerAlvlD .MorertJ,! Ant�mo Ernho�fer, Antomo Go.erlOg, mann, Jorge Lehnen, Jorge ôletnmacher, Iorge ôchenAntomo Jos� Pereira,. Amonto .

Milba, Antomo �e íeld, Jacob Emrnendoerfer, Jacob Sabei, Joaquim
P�ula, Antonio Slaw�mtz, Antomo Wolf - I, Anronlo Dana, Iuvearína Borba, Josefina 'A. Pamplona, Jose
ZII�m�rmann, Amonta Packer, Artur Blank, Artur fina N. Lunellí, Josefina NIcolleti, Leopoldo Gorges,Feltzblno, Artur Hornburg, Artur Itnner, Augusto Leopoldo Methlas, Leopoldo Píncegher, LeopoldoPuscho, Augusto Raduenz, Auguslo Zoz, August� ôchmídr, Leopoldo Tríbess, Leopoldo Toewe, Leo
Ballock, A,moldo, Drew�, Arnold� Vogel, Andre poldo Werch, Leopoldo Wolf, Luiz Balestíerl, Luiz
Bachmann, Andre GresslDg:, Andre Pavanello, An- Iark Luiz Koch Luiz Nerloch Luiz Pavanello Luiz
dreas Lescowicz, Angelo, Tomanini, Alexandre Lafin, Viei�a Lucia Weiss Lauro Funke Lauro Lu�iano
Alexandre Nietsch, Albrecht Flohr, Albrecht Marquardt, Lauro' Schwartz La�ro Schwarz LeoÍlid'a K. Koch�
Albrecht Fischer, Afons<!.' Braun, Afonso Günther, Leontlne Da Silva, Leonardo' j. Brots e Irmãos:Afonso Kuehn, Afonso Kruger, Afonso Medro, Afonso Leonardo Stein Leonardo Schwartz Leocadio C. da ,

Rahn, Afonso Siewerdt, Arno Reinke, Arno Riedt- Silva Líno Gr�etzmacher Lldla F. Wolkmann lidia
'

mann, Ard�ino Bortolini, Ary �achmann, Ary B�tzke, Prim�, Lídia Vasel, Lilit A. M. S. Rahn, Lili M.
Ary Carohno �ruet, Ary Wlsc�r..I, Are� WJenen, Glasenepp. Lotar C� B. ôonnenhohl, Loni Gruetz
Adalberto Behhng, Atelbert ôreín, W. Leírhold, Ar- macher Manoel A. de Oliveira Manoel D. da Silva
duino Píccoll, A. Kanzler e O. Lelrholdt, Advin 'Ra· Manoel' F. da Costa S. A. Manoel L. da Cunha'
dünz, Aguinaldo Dias, _ Agasali Haásen; Alcides �,. Maria D� de Andrade. Ma;ia Giardi Maria Horst'
de Oliveira, .Alcides ôchtochet, Aldo PeJlin, Alid<!r Maria K. Lehnert, M�ria L. da Rosa,' Maria Pereir�
Bauman,n" Ahda Volkrnann, Alma Baggensloss, Alol- da Silva Maria. S. Martins Maria Schwarz Maria
sio Gerent e Irmãos,.Alzira �� RoslJ, Alin�� Pinhei- Vasel, Maria Vicente, Ma�ta, H. G.�edke, Mathias
ro, Armando Staeheho, Amaha L. TomaDlßt. Anas· Pereird Max M. Horst MaX"-S. Ramalho Mario C.
t'acia !omazelli .e F. Sandri, Anila �. ��n�i, Ap�IQnia Dunker: Mariana Malin'sky, Marciano. Maihedi, Mau-

� �chmldt pJ sI fllh.os, �rcangelo PI�CIDl!:,I, ,AtiltO Te-, ricio de Goes S.enior" Moacrr- C. Galliani, Miguel
cdllJ, AvelIno StrlDga!I, Adolar Elchstadt, Albl'echt Pszyawney, Mina J. Mathes, Milda Gruetgmiilcher,
B!1tzke, A Congregaçao dos P�d!es S�grado Cora- MigUDs. Leitholdt, Milton ,0. Slinghen, Milt�n ..

Vol-' 11='_..__IilGI .''.
çao de Jesus,. A�emar Meneghlm �lJ .SII�a, ��emar kert, Milita, Wischral,.\ Na:ny Ka:rsten,. Nair Benke,
Schwartz, Aristides M. Soares, BenJdmln Gunther, Nelson Meis, Nicolau Draeger, Nilza junkes, Ouo
Benjamin Panstein, Bernard ino Freiberger, Bernardo Nagel Sobrinho e W. Nagel, .

OUo Zeh, Ouq Zeb ';=�!!:!D�'=!F!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!p!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�1Wachholz, Bertol�o .Roweder, Bruno Beseke, Bruno Filho, Otavio Cristofolini, Otavio ',Paternoli, Otilié! - r.' rancisco Antonio '. icdone·
Glassenapp, Bruno Kuester, Bruno Mahnke, Bruno Doubrawa, Otilia Panstein, Odilon Hintz, Olga G. de

--

M:�D:ICO
Vogel, Carlos B� 'Sonnenhohl, Carlos Eischtädt Ju- Araujo, Olaf Vogel, Olavo Fe�er, ,olivio Berlanda, Ciru;rgj� Geral de adultos e criança" CU- -

.

nior, Carlos Heidieck II, Carlos Leopoldo Mey, Car- Oscar C. Baggoenstoss, Oscar Eblert, Oscar Harbs, "nica Geral - Pal"tos - Operações -
los Rahn, Cârlo� Sbardelatti, Clara Sohn, CO'muni. :Oscar Oldemburg, Osorio B. da Silva, Osmar O.�. Molé�tia�". P�-. Se,nhorss e Homens.
dade Católica S. ·Cruz, Comunidade Bvang. Luthe- Voelz, Osmar Foster, Oswaldo Berlanda, Oáwaldo

.

Especialista em doenças de crianças
rana, Conrado Baré'Jtto e H. Beyer, Conrado Hor4n- Glatz, Oswaldo 'Gumz, Oswaldo Liesemberg, Paulo Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
gOBO,

.

..... Conrado Karsten, Ca.oilda B. Ilornburg, Paulo Hübner; Paulo Pava'neUo;' Paulo (Clara Hruschka), das 9 as l2 hs. HOSPITAL
Zuhr.ar ,c A. Ma,celino, Celesti�o Pedri, Claudino Picoli, Paulo Ringus, Paulo Steio, - PaulO Silveira, I

JESúS DE NAZA.RÉ das 15 as 18 hs.
Martins, Cortpme Rio Molha S. A., Clemente Uber, Paulo W. Günther, Pedro Gorges, Pedro M. Marfins, co-U poÃ - 8AN�A. CA�AR.INA., I
Cllssiaqo André Pereira1 Chiodini e A. Marangoni, Pedro Pangratz, Pedro Zimmermann, Petronilha J.
Dan!� Schioc�et! David V�ilatti pl 51 f�lhos, D�lfino Balestieri, P!a Den:athe, Qu�rino V. da Silva, �icar- :Fc.·..·..;,..�.· " i.: " �� :�Radunz, Dalflorl Scola, Dlvo Wischral; DomlDgós do Beyer, Ricardo Goltz, Ricardo Krueger, Ricardo ':. ClfDle. de Olho. _. Ouridos - Jariz fi Garganta =1. Chio�ini, '" Primo· Chiodini--e A. Krueger II, Rodolfo Behling, Rodolfo Dalke, Rodolfo :
Marangoni, Domingos Seberino, Domingos Vieira, Lenz, Rodolfo Mielke, Rodolfo Schreiner, R.odolfo DO IM· �
DariQ 8ringhen e O. Stioghen, Dolorino §pezia" Siebert, Rodolfo C. Schäffer, Rodolfo C. Schäffer e MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :1
Bmilio Gaedke, Emilio Klitzke, Eßlilio, Lehnert; Emi- Irmãos, Roberto Ristow, Roberro J. Funke, Roberto A melhor aparelhada em Santa Catarina :1lio Liesemberg, Emilio Liesemberg pl 51 filhos, Emi- Voltofini, Raulino J. Nicoleti, Raulino V�sel, Reginli Rua Abdon Batista (Defronte a '''A NOTICIÁ" �:lio Luiz Kopsch, Bmilio Siewerdt, Emilid K. Maass, Panstein I, Renato Diegos, Ristow e Kondl Ltda.,· .

J O I N V I L B :
Brich Wischral Irmã05, Ervino Mcnegotfo, Brvioo Rolando E. G. Heise, Rosa Behling, Rudi Bruns,

-

_

-

�:
Schmidt, Ervin Lessmann, Eugenio Bertj)ldi, Euge- Rufino de An<Jrade, Rufino Rosia, Ruprecht Loefler, \b ·��· ··*O- :'!.·�r· ·'�· ·�I'��·.. ,. ·�:::9
nio Budal Arins, Eugenio Pincegher, Eduardo Hanlm, Raul Kroeger,_ Qolf Kroeger, Sebastião Faa-undes,

'

eduardo Heidieck, Eduardo M. de Oliveira, Bduardo Sefredo Bngel, Sefredo Vasel, Silvino 8tringari, Sil-
..-...----------------

T. dos Santos, Edmundo Hackbarth, Edmundo· Lom- vio I. Indalencio" Silvio Gobbi, Soco Educacional de Dr. Waldemiro Mazurechen
bardi, Elisabeth Panstein, Ewaldo A. Petry, Ewaldo Esportes, Soc .. Escolar G. Vargas, Susana Panstein,

. CASA DE 8A.lJDEB. Schmidt, Ewaldo Ziemalh, Ewaldo Teodoro Ewald, Teresa Larson, Teresa S. Freiber-
.

Bast, Bdla .Scwartz, Egidio Buzilrello, 'EgoD Beh- ger, Tusnelda lUnar, União Brasil de Educação e Rua- Presidente Epitá6io Pesôas N°. 704:
ling, Elidio Sfinghen, Ein Gruetzmacher, Elfine Mund, Bnsino, Umber�o Moretti, Valentim R�blfn, Vasel & (antiga residência de Emanuel Bhlers)
Elvir. Draeger, Eloi Funke, Bno Bruch" Bno Weiss Cia: Ltda.,

.
Ver�iIio Paris, �ergilia <�ecilia Luz, Ve- Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças

e Irmãos, Engelbert Freiberger, Erico Kamehen, Es- r�Dlca J .. Klatkowsky� VerC;>JJlca J. Kla�kow�ky pI 5/ - Partoy . Diathermia Ondas ctirfas e Ultra-curtas
tanislau Kasteller, BSlela Z. Nunes, Euclides A. da I fJ�hos, Vutal �a.estri, Vitor. Draege.r, VltO� Fagundes, I _ Indutotermia - Bisturi-elétrico _ Electro-cauterização
Rocha, Btelca Hausen, Ftanclsco 'Ersching, Francisco Vllor Maas, Vitor Schwartz, \7ltor �Immermann, - Ráios Infra-vermelhos e aLuis.
Gesser, Francisco Koklinki, Francisco Maas, Fran- Waldemar Mabba, Waldemar Rebello,. Waldemar .. _
cisco Marcolla Francisco Martindel Francisco Pi- Schmilt, Wally Hackbarth, WaHy Klemann, Wally
nheiro, Francis�o R. dos Santos; Fr�ncisco S�veg- Milnifz, Walter Ballock, Walter Mundt, Wilfrid Lit�e�
nani, Frederico G. C. Sacht, Fre<Jerico. Hofmann, berg, Walboth Spr�demann, Walda Krutzsch, .Waldlr
Frederico Krause Frederico Siewert Junior' Frederico J. Schwarz, WaldulDo Mayer, WaHy F. DereUl, Wal,�
Foster, Frederic� Vdsel, Frieda, Behling,' Fermiario devlno Medeiros, Wend.�lin St�in, Wemer Bggert�
Catarina Fiorello L. Bassani Floriano Olska, Fre- Werner lahn, Werner Kuhn, WJegando F. A. Glatz,
dolino Becker Fredolino Floh'r F'lorentino" e ··R; To- Willy Erdmann II, Willy -A."Sonnenbohlõ•Wjlly·GFütz- -

mazelli, Floh; Goltz e Cia.,' GermaQo A. Kopsch, macher, Placido Satler, Germano Bonomini, Hermann.
Germano Engelmann, Germano Hardt, Germa,no Glatz e Eugenio Ramalho.
Kuester, Germano Müller, Guilherme Biegipg, Oui- ----..----

Iherme Butzke, Guilherme Fischer, Guilherme Ãass, t=.-.-
-.-------- - =:-- --rF--········ �

Guilherme Schiochet, Guilherme Wüstfeld, Guilherme

'ii,' ·_-;�-o�;lf,;IBI--····;··1\l[J··-f-.� 1\.���-·-"'ili:�:::::Zanghelini, Gustavo Issbemer, Gustavo Maas, Ge- 1UI� �Jßll.'l.J ll\\..8\. !Vll.ßU'U.�raldo Behling, Geraldino J. Rosa e Rosa Fernandes,
Gerhardt Schäffer, GenerosóBona, Generoso Geral- 'i MEDIt;O CIBUBGI..l.O II

dó, Genesio Fagundes e Irmãos, Oerda ScbWilr�z, ii ii -?=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::-.::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::=::::::::�
Gisela Wiscbraly Guerino Ponfichelli, Guilhermina ii Formado pelas Faculdades de Medicina, das Univer- iiit· i.

da Rosa, Geronimo Trentlni, Gertrudes Müller, Gün- II sidadês de CoÍÓnia (Alemanha) e Pôrto Alegre I1II � "Ir JP> @ § 1I' (() ,) 16 I IE l :=:JI II
ther Weynen, Gilberto Nazatto, Hemique Birr, Hen- ii CIRURGIA - 'SBNHORAS .- PARTOS - ORIANÇAS B. ·il!l ----.::- . � '.

,.

I .;-- iirique C. A. Schu�nke, tlenrique MorelI, Henrique N. li!1 CLINICA GERAL I!i ii RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA., 158 IIFreiberger, Henrique Reichow, Henrique Spengler, II li li, II
Henrique Vasel, Helena A. Becker, Helena G. M. ii Luga pratlea em Hespitais larotteBI II. II JARAGUA DO SUL "S',fA. OATARINA

.f!Konell, Helena Günther, Herbert Gaedke, Herbert i: C l"d
II II Secção de lavagem, depósito de lubrificantés, f

H H kb h H'ld ·i onsü torio e res! ência:
.

f:' ·1 ::

Passold, Hugo Koester, artwig dC' ar., J a I· li; II combustível e acessórios.' ji
Freitas, Hilda Giese, Haroldo Issberner, Haroldo ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio i?éssõa, 405 I! .n Lubrificação-carga de Baterias etc. iiVasel, Harry Butzke, Harry Schmitz, Harry Schünke, ii C0NSULTAS: li' II II

Harry' Triebess, Heinz Gielow, Heinz Vasel, Hans\!! n.ll CONSERTO - RBPORMA B' RETIPICAÇÃO DB AUTo- II
'Lo'renz; Helga Hackbarth, Hermann Brandemburg, ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas

" n ii
' MÓVBL B CAMINH,ÃO. t t liHermann Klemann� Heinric,h Becker, Hilário Pava-

ii
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II :II .

.... . .' II
nelTo, Horacio Prestini, Heitor de Freitas, Heitor Pe- I A d ch d b' N

. I. II SERVIQO RÁPIDÓ
�

E' G:À-R'ÄNTIDO li1
reira, Herwig Maa�1 Ida Bnge", Ida Pizyeznig, Ida ! teD. e ama qs tam em·a olte II I' .

I !�Rusch Uteck, ·lnacro Tomazelh, Ignez Suhr, Ilda �:::::::::r.::::::=:::::::::=::==:::::::::::::::::=::::::::::::::::::===:::!/. t.6::::::::::.:::::::::::::::=:::::::::=::::::=::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::::Jt

Solicita-se o comparecimento
na Coletot-i. Es*.dual,
até o dia 30 de corrente, das pessoas abai
xo relacionadas para pagamento' do Im

posto Territorial do coerente ano:

2

,Dr. Femud, - A.. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias M-é
dicas da Universidade do Distrito Federal

,

Cu.lea lIMIe. - Cirurgia Geral - Partes
Consult6rio e Residência: Rua Preso Epi.

täoío Pessôa n. 206 (ex-resídeneía dc dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

Corupà

Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka
kísetros, Mací
eiras, Iabotíca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahltas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

'

MUDAS.,
NA FALTA DE I

f1'- ,)
.

APPeTITE -"

• I

Frutiferas e

Ornamentais

Magresá
Cançaco
PeHide2
fraquez.a

Leopllilo S8i�el

É iDcf�eD,ul."
o UIOO do

fODOlllO ::>eçam Catálo
go Ilustrado

,DE ORH

Dr. Murillo Bárrato, da Azavado
I ADVOOADO ,I

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

laraguá do Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Deutsche Beilage des "Correio·do Povo"
Panama-Kanal-Bruecke

'I

Strassenbau FASTBN GEGEN D t h 5-1 f 'B -1-RHEUMA UND GICHT? eu SC e I OS uer raslIen

Der neue" penamenser I Baelde mit dem Bau be- im Staate t:astel?�uren sind ein alt«:s und AuS Rio berichtet die auf 15 Millionen Mark.

B t h f
.

L' (P ')
gleichzeitig modernes Mit t e I Agencia Meridional dass Sie koennen 50.000 Tonnen

o sc a ter Im rma eru gonnen werden. Anderseits A FI'
, 'I" .

d gegen schwere rheumatische und di "Mühl b 'I d ."

{lab bekannt dass eine soll der Kanal erweitert us onanopo IS Wir gichtische Leiden. Fraglos' sind .

re u en a!!- n usine Weizen aufnehmen und

Brücke über den Panama- werden, welche Kosten �emeldet das� das sreer- t!e oft .erfolgreich -: aber, sie 10 Br�uoschw�lg von �er leisten volle Gerenne fuer

Kanal von den Vereinigten sich auf 2500 M'II"
llche Sekretariat fuer Ver- Sind .elD grosser Eingriff und sreetltchen ôtlo-Kommle- absolut einwandfreie Kon-

Staat"n gobl'II,O't wurde, D II b I f
I Solone!, kehr und o e f f e n t I i c h e nur 'In ,AusD;ahmefaellen auge· síon in Rio Grande do servlerung des Weizens.

'" ...... .... o er e au en. mit B t
-.

d F' bracht. - Die grolSe Mehrzahl S I d A f b k
um einen Anschluss an waere die O u r c h f a h r t �u en mit

.

er Irma der Gicht. und Rheumakranken
u en u trag e C?m- Diese �ilos werden im

die pan _ amerikanlsche groesserer Schiffe moe-
ôínoda Ltda. einen Vertrag braucht keine ao starken �eil. men h�t, 4 grosse ôllo- Staate RIo Grande do Sul

Strasse zu schaffen. S,'e glich und die letzl abgeschlossen h�t, der massDahmen. !\'lau kann diese Instellertonen zu bauen., gebaut.
, ist auf 30 Millionen Dollar Schleusen ueberflu���: den Bau ._der !ellst!eck,e :rf��:����:� b!:r:fl���e�ndd���t Der Auffrag belaeufr sich

veranschlagt, und soll in sein.
Porto Umao - RIo Tlmbó, Tog_ •.der Strasse von .Porro TogaI ist ein, klinisch erprob-
União-São Francisco do tes und empfohlenes Mit t e I IF===================�I'I
Sul betrifft. Die Strasse gegen R�euma, Gicht, Ischias

soll bis 1960 in ihrer gan-
und aehnhc�e Muskel- .und Ge·

. ' lenkschmerzen, das nlcbt, nur
zen Laenge fertig werden. schmerzstillend, sondern auch

foerdernd auf die Heilungs
=========== vorgaenge wirkt uDd Arbeits·

und Leistullgsfaehigkeit bald
In der Mitte des vorigen sich Arbeit mitgebracht; J

- h' wieder herzustelle. vermag.
Jahrhunderts lebte in der und bald' isl er so eifrig apanlsc e Auch bei Kopf- und Nerven·

norddeutschen Kreisstadt beim Naehen, dass er die _

schmerzen sowie bei Erkael·

R. ein ôchneldermelster, Gegenwart des Toten ganz EInwanderer ����!��::��ditb�:::h:��h E�o�:1
der wegen seiner Schlag- vergessen hat. Als die weithin bekannt, dass Togai die
Iertlgkeír aJIgemein.bekannt 'Turmuhr Mit t e r n a c h t In Rio de Ianelro trafen Harnsaeure loest und die schaed� 11===========;;;;;;;;;;0=========1
war Zugleich beeese er schI t f llr Ih I 100 lapanísche Bínwande- lichen Krankheitsltoffe aus dem

.

I' h
a�g, .ae I. m p oetz-

.. d'" M h h Koerper ausseheídet, Mit TogBil =====================auch erhebliche Koerper- IC em LIed em, das er rer el�, .

10 e.r e rza I wurden selbst bei veralteten '

\ kraefte, und er ruehmre kuerzllch gehoert, und im F a m III e-n die aus der Leiden oft gute Erfolge erzielt. :i=:::==::;::::::::::::=:::::::::=-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==U,
sich des oetreren, dass Takte fuegt er Stich an Landwirtschaft kom m e n Machen Sie noch heute einen :=!I, -6
ihm Furcht voellig fremd Stich. Doch ploerzlích und in der Sojakultur Versuch. I� allen �potheken II II

:f�hSc��� m����:::� h��: ��cte��h�:rh��! ��h ?a'�� :�h:��Ei:!?a�d��� �:r��i�
und Drogerien erhaeltlích,

II lrloapdrtea Oereoa CalarioeOaf S" ß. I !!
ôreedrchens ueber diese dem Sarge und ruft mit auf einer K o Ion i e im A Ih ii "

li

Reden gesergert, und da hohler Stimme: _ "Der Munízlp Luiz Gonzaga S ma!. TAC ii
der furchtlose Schneider Mensch hat zu schweigen angesiedelt.' Wir werden darauf eut- iii II
gerne zu Leichenwachen in Gegenwart des Todes!"... merksam gemacht dass I Agente loçal: SÉRGIO THOMSEN ii

herangezogen wurde, baute Ganz ruhig erhebt sich der die Tabletten ii
- Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" - II

er darauf seinen Plan. ôchneídesmelster, eroesst "Ealio" ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca i:
Eines Tages erhielt der der Leiche seine Nadel Aipim-Pflanzaog- II

(enfrente à Prefeitura Municipal) I:

Schneldermeíeter die Kun- tief in den Arm und sagt: der C. F. BOBHRINGER ii II
de, dass der Peerster _ "Der Mensch hat zu Schaedling & SÖHNE, Mannhein, das II Aceita encomendas e cargas para qualquer !i

unerwartet verschieden sei,' schweigen, wenn er tot ,bekannte und elrbeweehr- II localldade do país, com frét� pago e a pagar ii,
A II b I ii

gleichzeitig wurde er ge- istt..... Mit einem Schmer- Nachrichten aus Blume- re srhma-Mittel, wiede II
e reem o so.

.

ii
beten, die Torenwache zu zensschrei entflieht der nau melden dass der ge-

überall erhaelrlích sínd. !I Vende passegens aéreas da TAC e Cruzeiro ii .

I uebemehmen. "Verstorbene", und drei tuerchrere Aíptm-ôcheed- li do Sul, à vista e crediário, para qualquer II
Wochen lang erinnert ihn Jing, der seit einigen Jahren ii localidade do país. II
der Stich im .rechren Arm dort auftr.iU ,!ll.ld der den PERTUSSIN ii' ATENDE à venda de passegens aérees ao

I:

an den mlssglueckren Wurzelhals der Pflanze 'Da� �eHbéic.Ílnte Nl it t e I! exterior, pela ,scandinftvian - Ibéria - Swissair. li
Versuch, dem tapferen angreift, dieses Jahr in gegeII Keucbbuaten. Bronchial- ii II
Schneiderlein Furcht ein- seiner Verbreitung wesenr-

Katarrh wie. alle. Affektionen II Informações Departamento de Turismo TAC ii
zulegen. r h k

der Luftwege Ist Wieder ueberáll !':-" li
IC zuru�c gegangen ist. zu haben, !�=-:--::::::::::=::::::.::_::::::=:::========Ji

DIE MUTPRO'BE
JARAGUÁ DO SUL

HUMOR Apotheke ,"Sebulz"

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIBN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

-,

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Bei Anbruch der Dun
kelheit fand er sich im
Trauerhause ein. Damit
die langen Nachtstunden
schneller vergehen, hab er

Registro Civil �ilho e de Antoni';\ C.as- lho de Albino Zanghelini
tIlho AraUJO de OlIveIra. e de �aria Floriani Zan- ::lAurea Müller Grubba, Oticial h r

. L O C A I' 5
.

do R e gis t r o Civil do Edital N. 4.222, de 12-6.57. g e IDI.
" . .

I('. Distrito da Comarca Ja- Albano Lourenzetti e
Ela, �ra8Ilelra! �o.lteIra,

raguá do, Sul, Est�po de Maria Sonilda da' Costa do�éstlca, domlCllIada e (Cont. Ja última página)
Santa Catarina, Brasil.. Ele, brasileiro, solteiro,

reSIdente em Corupá, fi-
operário domiciliado e

lha de �osé Dal?anale Aniver�ários: Faz�m a.nos o !!Ir. Ludgéro Tepasse;
faz saber que comparece- residente neste distrito, I e de AlIce LenzI Dal- o menIDo ValérIO, fIlho o sr. F. Frederico Moel-

ram no cartório exibindo Ol:!
em Itapocúsinho, filho de

canale. do sr. �oa;o Lucio da C08- ler; e o sr. Alvino Hadlich.
documentos exigidos pela lei

L
.

L ta, mUI dIgno Presidente .

afim de se habilitarem para UlZ. ·ourenzetti e de Leo. Edital N. 4.225, de 14·6 57. da Câmara Municipal.
DIa. 27 a srta. Olga

casar-se: pold�na Pretti Louren- L' Al D'
Koehler. /

'

zetti. IDO varo ematte e Na mesma data o sr.
'

I Edital N. 4.221, de 12-6.57. Ela, brasileira, solteira,
Rita Zanghelini Hermenegildo Manes, re· Dia 28 o profe.sor Ma-

João Zeferino e doméstica, domiciliada e Ele, brasileiro, solteiro,
sidente em Rio Negrinho. rio Melo.

,

Zary de Araujo Oliveira residente neste distrito comerciante, domiciliado Da. OLGA MEY FISCHER
Dia 29 a sra. Paula

. Ele, brasileiro, solteiro, em Itapooúsinho, filha d� e residente nesta cidade, WieIe, funcionária do De-

pedreiro, domicilado, e 'Francisco da Costa e de à Avenida Getúlio Var-
A data de hoje assi- part. dos Correios e Te.

residente neste distrito, Rosa Chiondini gas, filho de Celelte De-
nala mais um aolversá- légrafos nesta cidade'

em Ribeirão Grande do
E

.

\
Q matte e de Rosaliá Tissi

rio da distinta senhora sra. Edica Hemann, es�
Norte filho de José Ve- dItaI N. 4...23, de 14-6·57. Dematte. Dna. Olga Mey Fischer, posa do sr. Kurt Hemann,
nanci� Zeferino e' de Ma- Cópia de EJital de Pro- EI digna esposa do sr. Ro� residente em Rio do Sul'
ria Bernardina da Silva. clamas de Casamento, a, brasileira, solteira, doHo Fischer, zeloso a srta. TerezI'nha da Cos:

b· doméstica, domiciliada e
Ela, brasileira, solteira, rece Ida do, Oficial do . corretor de seguros e ta; o sr. Luiz Prestini e

R
.

t C"l d S reslde,llte neste distrito, .

tá' d Rdoméstica, domiciliada e egls ro lVI e ão proprle rIO o estau- a menina Iria, filha do
B t d S I

em Nereu Ramos, filha t M báresidente em São Fran- en o ou. d C
ran e, ara desta ci· sr. Erico Bruhns, resi.

cisco do Sul,' filha de ;Bortholo Plebani e
e irylo Zanghelini e dade. dente em Joinville. .

Manoel Novo' de Olveira Adelia Schreiner
de Adele Zanghelini., Amanhã 8 srta. Joanira A todos os aniversari-

Ele, brasileiro, solteiro, E para que chegue ao co- Hafermann; Odemir e Li- antes os cumprimentol
seleiro, domiciliada e re. nhecimento de todos, mandei lian Eggert, filhos do sr. do "Correio do Povo".
sidente nesta 'd d f' passar o presente edital qlle

Gehardt Eggert.Cl a e, 1- Dia 25 o men'I'no Fausto
•

de José Piebanl' e de Oli será publicado' pela, impren- , 'as••enlos: ReaII'zaram--

filho d'O sr. Leopoldo ReI"via Plebani. sa e em cartório onde será se ontem' nesta cidade
Ao meu querida rai, pelo seu anillrsário Ela, brasileira, solteira, atixado dUlant� I S dias. Si ner; O sr. Carlos Gielow os seguintes casame�t08:

�===== ========:!! ,doméstica, domiciliada e alguem soub�r de algum im- e a sra., Emma Benetta Victor Bauer com a srta.
residente em Sio Bento peElimento acuse-o para os esposa do sr. Angelo Be- Guisela Maske; João Bi-
do Sul, filha de Adolfo tins legais. netta. aoni com a srta. Ana
Schreiner e de Thereza AUREA MÜLLER GRUBBA

Dia 26 a exma. sra. Schiochet e Oswaldo

Sc�reiner. Uticíal Dna'dAdélia Müller. viu. Reck com a srta. Ilse
va o sr. Artur Mül1er; Eggert.

'

Edital N. 4.224, de 14·6·57. r
'

Cópia de EdI'tal de P'""o- r=:::::::·:=:::::,=:::=-�:::;,�::::::==·_-,_ ..··_-_····_··�:J,- i..
..

·------···-.,1
clamas de Casamento, i,·I, ••• M' • e •• 1Ie. � • - 'It; ••• iii'recebida do Oficial do (.ure eeus males e poupe seu

� � V Si

Registro Civil de Corupá,
bom dinheiro comprando lia II - JARAGUÁ DO SUL _ !!

neste Municipio. FARMAGIA NOVA ii ii

C
II M

II
andido Zanghelini e de BOBERTO M. BOBST ii edicamentos e Perfumarias II

Elsa Heleta Dalcanale "que dispõe de maior eortimen- j! Simbolo de Honestidade I!
.

Ele, brasileiro, solteiro, to na praça e oferece seus artl- II Oonfiança e Presteza ii
comeciário, domI'CI'liada', gos à preços vamaJ'osos II A II

,. que melhor lhe a'ende ii
e residente neste distri- Rua Mal. Deod.ro 3 • Jar.guá r I
to, em Nereu Ramos, fi- �:::::::::====�::, ..:��:::=:��o�==:::=J

SEM ENTRADA
••

• • •'�Oferta especia,l da. • •

: CISUEIL:
• RUA ctI. EMlLlO JÖRDAN. 141, JARAGuA DO SUL •
•••••••••••••

. •

VG 008

LUZ PATERNA

Colhendo assunto pelo coração,
pára saudar meu Pai. 'o puro amigo,
Burge o enlêvo de infinda vastidão;
porém, saudá-lo bem jamais consigo!

Esta descolorida saudação,
jamais relata aquêle afeto antigo

/

que aiuda continua hoje, em floração,
dêsse terno Pai que é meu doce abrigo!

Em sua 'face vejo r.efletida,
� branca ternura em sua alma contida,
que são reflexos da bondade eterna!

Todos os dias volto o pensamento
para que Deus, lá do firmamento,
não me deixe sem essa Luz Paterna t,

Prof. DARCi FER,KRÜSSEN DE MELO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



E spa R T E S Não ��u�iá;;��:e��r cidade
I

-

Direçio ele J. ANDRADE I Baependi X Acaraí .empataram' por 1 tento - Mario Voigt (contra) e

_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�' Tião (de penalty) os marcadores - Os incidentes - Outras Notas
,

\ I

S
'

d ·d·d T F ,. "S b' I"
Encerrando o festível aspecto mais interessante, dou. SS. a meu' vêr só-

era eCI I a a aça armacla c U Z esportivo patrocinado pelo pois o equilíbrio daf pera mente teve, um grande
tetra-campeão da cidade, a frente foi evidente o êrro -eo assinalar aquéla

'em melho d três narnd
" tivemos na tarde de do- que até então não se ve- penalidade máxima já fo-

r e res par I as min�o último a realização rlflcera, porquanto tirando cslízede, ao passo que a
, do tao esperado encontro partldo dêsse êrro visivel expulsão de Hamilton me

Nossa reportagem ou- melhor de três partidas. 30 do corrente, a prímel- entre os rivais do futebol, do adversário, era índls- pareceu um tanto- rigorosa,
vindo os diretores da Segundo mesmo soube- ra peleja da série decio de nossa cidade, as equl- cunvelmenre o Acaraí o pois no lance da exclusão
Farmácia Schulz, firma mos, os dois quadros es. siva, não estando ainda pes representativas do .quedro que predominava o avante beependlano
que ofertou a rica taça tão de aeôrde, restando marcado o local, mas Baependi x Acare], agora no gramado. Quando a quéro crêr' não eglsse
para ser disputada do- sömente a questão das tudo leva a crêr que a gulndadas ,à divisão de peleja chegou ao final de maldosamente.
mingo último no elássí- datas a serem aprovei- primeira partida terá profissionais do Estado sua primeira etapa, era

co da cidade, foi íntor- tadas, visto o campeo- como palco o gramado de Santa Catarina. B notório a igualdade das
mada que é pensamento nato que irão concorrer do Baependi e, se hou- con�enhamos amigos, o duas equipes, até mesmo A altura do H;o. minuto
dos mesmos em Iace do estar prestes a se íní- ver necessidade da ter- cotejo entre azurras e ru- no marcador pois ainda da etapa complementar;
empate verificado, deci- oíar, ceíra ésta será dísputa-] bros correspondeu a ex- não o haviam movimenta- após terem trocado em

direm " pösse do alUdi-I Assim, provavelmente 1 da de acôrdo com o que pecranva, notadamente ao do. No decorrer -da se- purrões . junto a linha de
do troféu numa. série de teremos no próximo dia 1 o sorteio determinar. que se refére a movlmen- gunda fase. o mesmo ririmo fundo os jogadoresTurlblo

ração, pois tivemos sem ee verificou, se constuuín- e Chico, o defensor do

A X I h
sombra de dúvidas' um do desta maneira num Beepencí, :

segundo suas

caraí ,'piranqa, 0)-e a I,ard,e encontro disputado palmo espetáculo de graudes declarações, foi agredido
a palmo durante quasi proporções., Coube ao por um aseístenre, havendo

Teremos logo mais a cisco, do Sul. A partida sos desportistas. Os prog
todos os noventa minutos. Baependi abrir a contagem em conseqüência invasão

t d d
É verdade que o quadro em lance de rare Infelícl- de campo e farta dlstrí-

ar e no gramado e que tem' caracter de re- nõstícos claro está pen-
Estrada Blumenau, o en- vanche, de �ez que o dem muito mais para

rubro principalmente no dade do zagueiro Mario buíção de socos e ponta-
centro amistoso entre as quadro jaraguaense mê- o Acarai, mórmente após primeiro quarto de hora Voigt, que após ter falhado pés, Entraram em ação
representações do Aca- S6S atraz se exlbíndo na sua bôa apresentação

apresentou muita melhor,Vergundes, proporclonou os pacificadores e graças

raí e do Ipíranga F. C. cidade 'marítima conse- frente ao Baependi do- coordenação, mormente ao comandante Samir o a isso os acontecimentos'

<la cidade de São Fran- guíu bonito triunfo pela mingo último, mas é eví-
seu ataque que constlmldo arremêeso ao arco com não ganharam marores

contagem de 2 x I, está dente que o quadro' Iran- por elementos rápidos, tiro aparentemente fraco, proporções. Gesto conde-
------.---- 4' d d t tI·

colocou em polvorosa a Entrou, Mario Voigt na nável e tmpensavel dêsse
ra a a por an o a a cano oisquense possue uma d

d Ii.. • efefa alvl-aníl que, ínse- cobertura e não o,bservan- esstsrenre que poderla
ELIZARDO e GUIDO çar gran e êxíto, pois se representaçãc ele bom d

'

Y gura eíxouse envolver do a salda de Fio, atrazou transformar com sua at,i- '

de um lado o clube ru- valor técnico e que po-

dl.sputara-o O' C'ertalm'e bro deseja ratificar seu derá se constituir em
por diversas vezes. Con- a, pelote deslocando com- rude o bonlto espetáculo

.

f
tesse o Acara! com um pletamenre o arqueiro. O que o público presenciava.tríun o, por outro a equí- grande adversário· para

'

E t d I I CI b
. . . pouco mais de chance, empale veio Jogo apÓ$ Urge' a Liga Iereguaense

S a ua ,pe o a e pe ípíranguísta vem se· os rubros jaraguaenses.
quiósa de uma ampla Vamos aguardar a rea-

teria quando maior era fruto de uma penalidade de Desportos tomar medi-

Atlético Bad., seu dominio assinalado máxima imaginada pelo das enérgicas à respeuo,
" e p e n I rehabilitação, o que po- lízação do prélío, fazen- ne piór das hipóteses o árbitro, alegando "sola" pois do contrário muito

.
derá transformar a pele- do votos que o mesmo 'J

'

Segun.do -Icons,egUlmos ja désta tarde num es- .corresponda à expecta-
tento inicial, porém assim do zagueiro �einer, ao próximo teremosepisódios

apurar Junto aos mento- petáculo digno de nos- iva.
não o fez, permitindo com completar uma jogada que tristes como êste ql,le aca-

res do Baependi, está isso a reorganização da não mais aparentava perigo bamos de assistir no prélio
assentado que os avan-

defensiva' azurra, passando de goal. Cobrada por Tião de domingo último.

tes EUzardo e Guido irão em conseqüência a tornar- resultou
A

na i�ualdad�, OUTROS DETALHES
disputar o próximo cam-

se cada vez mais difícil placard esse nao maIs

peonato da la.' divisão de a concretização de seu alterado até o final da Local: Rua ,Abdon Ba-

profissionais pelo clube O ANJO PROTETOR DE- SEUS FILHOS É A objetivo. O ávante Zézo partida. ResuUado justo si tista.

azul e branco. Não resta LOMDRIGUEIRA MINANCOßA por exemplo no periodo levarmos em conta a pro- 1. tempo: OxO.

dúvida que será um II ,áureo do Acaraf não soube duçãó das equipes, pois
.

Final: Empate 1 xl.

grande refôrço para o
fazer um goal qqé recebeu si o Acaraí nos primeiros Marcadores: Mário Voigt

tetra�campeão da cidade, Vermihiga suave e de pronto praticamente feito, após trinta minut'os foi superior, (contra) e Tião de penalty.
que assim estará melhor 'eteito Dispensa purg:,mte e, dIeta! excelente lançamento de coube ao Baependi as Juiz: Hary Lielz.

habilitado a uma grande SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR- Lino, sendo esta talvez a honras de ter conseguido Renda: Cr$ 5.405,00."
. campanha, pois. inega- ME·o n. 1, 2, 3 e 4 maiór oportunidade deli- em tempo a recuperação. Anormalidades: Ham.i1-

velmente possueni os Proteja a saúde de' seus tilhos e a �ua própria! perdiçada pelo quadro Discordo entretanto da ton aos 50 minutos da

elementos acima citados Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

I
rubro, si alenfarmos 'para marcação· do "penalty", fase final foi expulso do

grandes predicados téc-
' \... remédios

I
a privilegiada posição em mas jamais poderia con- gramado por jogo desleal.

nicos, podendo mesmo Compre boje \ mesmo uma' l.O_BRIGUEmA que se encontrava o "in· co�dar viesse b Acaraí Quadros: BAEPENDI:
se constituirem em gran- .

MIRARCORA para o seU tilhinho: sider" acaraiano. Todavia, deIxar o gra.mado derro- Gaulke, 'Piazera (Reiner)'
des atrações do quadr'Q E um produto dos Laboratórios Minancor:.a O detalhe tático que cha- ta�o:_ CO�clUlDdo, sou de e Octacilio; Americano,
azurra.

- J O I N V I L L E - .. mou a atenção do crítico; oplßJao que o empate sem Zico e Heiz· Nutzi Ta
foi indubitavelménte a abertura de contagem seria raDIo Samir' Hamu'ton e

------�-------------------------ma�ire rom q�aw9amlv� o 'res�mdom�8T��o.
'

nos primeiros movimentos lógico para o clássico. ACARAI:
-

Fio, Mário
da partida, o 'médio direito Dirigiu o encontro o Voigt e Vergundes; Tião,
Tião, completamente livre snr. Hary Lietz cujo tra- Vino e Chico; Lino, Zézo,
de marcação, isto quando balho relativamente agra� janôt, Fachini e Acácio.
o Acara! forçava o ataque, . _

sem que Hamilton procu-

���deo o:sJ��:�ioÓJ:'!:f� JOIO PessOa, HIUB Verde e Hspirnntes da Hcoruí
c.ncha e coio sua defesa
inferiorizada numéricamen·
te pelo avanço excessivo
de Tião sem ser molesta
do, claro está que os

reflexos teriam que apa
recer como efetivamente
apareceu, mas para felici
dade do Baependi' seu

a d ver s á r i o não soube
concretizar no marcador
aquéla superioridade, pre
dominância éssa graças a

falta de orienlação da
equipe azurra. Sómer.le
d,epois do tet,ra-campeão
ter passado por grandes
sustos, estando é verdade
que se diga por inúmeras
vezes a mercê de seu

competidor, foi que o

Baependi procurou con

sertar a deficiência bpon
tada e, em parte cons.e.:

guiu seu' objetivo, pois
Tião mais vigiado, sen·

tiu-se logo a vertical
... quéda de, produção do
8 ataque acaraiano ao tem
� po' que ganhava outra

consistência j:I retaguarda
NO BRASIL I RUA cÉL. EMíLIO JÖRDAN. 141- JARAGuA DO SUL\,.. azurra. Com, isso a partida

igualmente ganhou um

e chegue em tempo
de comprar a sua

,

• BeUs"simo móvel de madeira de lei

• 5 gavetas
• CQstura para frente e para tráz

• Borda com absoluta precisão
• Garantida por 15 anos

Aproveite esta oferta de

. SEM ENTRADA ANIVERSÁRIO
DA

'CISNEILMAIS VENDIDA

OS INCIDENTES

os demais vencedores do festival �o C. A. BAEPENDI
. Além do clássico Bae- se terminado em igual
pendi x Acarai focaliza- dada no mareador por
do em comentârio a par- dois têntos. Na decisão
te, tivemos ainda no do- por penalidades mâxi
mingo fiado por ocasião mas, venceu o Agua Ver.
do festival' patrocinado de. Aos vencedores fo
pelo clube da rua Ab- rarn conferidos ricos tro
don Batista, a realização féus ofertados pelas fir
de diversas partidas nas mas: Cristaleria Raiar da
quais tomaram parte as Aurora Ltda., Fábrica de
principais 'equipes da Chocolates Salware SIA.
L i g a Jaraguaense de ambas de Curitiba e Cer
Desportos. Pela manhã vejaria Catarinense SIA.
um torneio de aspirantes de Joinville, por inter
foi realizado, saindo ven- médio de seu depósito
cedor o onze .do Acarai I de vendas désta cidade.
após o vencer o Agua ..

Verde e decidir com o '(

Baependi a classificação '_-'-- .__"--'-_

final, ,cabendo pois ao

quadro azurra a segunda
colocação. No pariodo
d t d

. . . .

1
<-ure seus males e poupe seu

a ,ar e Jogaram IniCIa -

bom, dinheiro comprando na
mente João Pessôa' x
Botafogo, cujo resultado FAftMAGIA NOVA
final apresentou' a vitó- de ROBERTO M. BORST
ria do primeiro pela
contagem de 2 x o�
Em seguida tivemos o

enoontro entre A g u a
Verde x Seleto"jogo ês-

�J..; .,� •

a que dispõe de maior, sortimen_
to na praça e oferece seus arti.

gos à preços vantajosos I

Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
���
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OORREIO DO POVO 5

Pela presente aviso aos
meus vízínhos, propríe
tários de animais, os re

tenham em seus próprios
terrenos, de vez que de

I há muito venho sofrendo
sérios prejuizos em min
has plantações. O desres-

___________________"""""' peito ao presente aviso
importará medidas ener

gícas por minha parte,
por cujas coneequencías
não me responsabilizo.

deR;����i�a, 7 de

junho.1 §angll1lcnol
,

. VALENTIM TISSI :- .

Tornamos público de
que é proíbído caçar nos

Fotoll'afias em Geral - fotocopias �e Documeatol - terrenos de ooss.as pro-Filmes e Material Foto - Aparelhos e Ac:els6rios
priedades, sUuadas em,

A pedido. ateade a domicilio e lambem Praocisco, de Paula, sem ----------_-----_......;..._L-- -=- _

em localidade.viz'ipba.·.
.

�1iIIIl!I-__--...--(!)a----...-_HliB� (oA t001sso§ ;oondseoCnmóde!lto 'Í'==:::==========:::====�::::::::::�===:::==--.-.-----.....-.-..'---"'!<o,
r. o., �. o Igo !: I'

"

--·-·----·--·-···---·1'
,.. de. Caça).

'

ii A G O R A P A R A' cP R O NT A E NT R E G A fi
Dr. Reinoldo Mupapa :J�raguá"'do' 8ul,"29 deli. AUTOMÓV E I S

II

II A�VOG&DO II ,�maIO d·D:7�. D.IaIII· II D.K'W II
Allredo MeJer il ii

E8critório 'ao lado da Prefeitura II II -

leo.clda Micbet II n
JARAGUÁ DO SUL H I I li IIugo age II P_erfeito nos mínimos 'detalhes, o DKW fOI·

.... ·

e

Einilio Wel�1 II d
construido li

'I
entro das exigências de nossas condições geofisicas. li

(��;�III ���d:�:�==a:��� �IIII!. �:rB.IZ: JO:J;NVII.,LE :. I j
•• II
li 'Ii ii fi
ii Para a nóssà distinta treguezia mantemos em estoque: • ii Em Exposição e á Venda nos II

II U linh 1 d t
..', .

di'
II II II..

ma a comp eta e mo ores nacionais e estrangeiros e a ta � baixa II II . !

ii _
rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS 'DE MEDI- II ii Revendedores Autorizados II

II ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS II ii' ,T R I N KS & C IA. IIIII PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. ii II
!

I! OS, de' ARANDELAS, MA'FERI�L ELETRICO em geral para instalações de ·11 II

II 11:1z e força de qua!quer �apacl�ade. Contâd�res OE a pr.o. ..11 II Rua 15 de\ Novembro, 623 Caixa Postal 23 ii

II -

. A nossa seçao de mstalàçães atendera com presteza a qualquer pedido de II i! J O I N V I L L E
'

II
Instalação de luz e força. li II 'II� . 'f =i I
ll:-==:::=====================::.-::==========lf \':::.-. ..::='H_."'_ •••__

JI
••- ..__• .H _ ==:::::::=============:::::::::::::::::::=::!/

4a• Exposição Agropecuária da Associação
.Rural de < Jaraguá do Sul .

• Dia, 28 de ".Julho de 1957

Festejos do DIA DO COLONO
CONVITE ..

A Assooiação Rural, a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores e a Comissão
Organizadora dos Festejos do Dia do Colono, tem � grato p,razer de convidar o' povp em geral, para '

as comemorações que levará a efeito no dia 28 de Julho, no Centro Agropecuário João Oleophas.

PROGRAMA':'
Recepção do Exmo. Sr. Governador, Dr. Jorge Lacerda.
Inauguração da Exppsição. '

Homenagem póstuma ao Sr . .:Artur Müller, criador e idealizador do Centro Agro-
pecuário «João Oleophas>.

.

Churrascada oferecida ao Exmo. Sr. Governador e Autoridade8.
Proclamação e dssfile dos animais vencedores na Exposição.
Extração da .Rifa em beneficio da Associaçã<? Rural, composta de 159 valiosoa prêmios.

Resulamento da Exposição
Art. 1. - A 4a. Exposição Agropecuária da Associação Rural de Jaraguá do Sul tem

a finalidade de demonstrar o progresso pecuário e incentivar a criação do gado bovinó, especial-
mente o leiteiro.

.
,

,

Art. 2. - A exposição será inaugurada as 10 horas do dia 28 lie Julhe de 19�7 e terá
a duração .de um dia. '. ..

Art. 3. -- O local será o Centro Agropeouário «João Oleophas».
Art. 4.. - Poderão concorrer à exposição: a) • gado bovino, equino e suíno, com idade

igualou superior a treis mêses, de ambos os sexos, sendo permitido animal- mãe com prole. b) -

Aves de todas as categorias e raças, podendo cada interessado expõr uma ave, um casalou uin temo.

.

Art. 5. - A Comissão Org.anizadora reserva-se o direito de recusar animais braeíos, 08
que não apresentarem bom aspecto a, ou suspeitos de doenças conta.giosas.

.

Art. 6. - A Comissão não se reaponsabíliza por perdas e danos.'
Art. 7. - Os pedidos de inscrição deverão ser 'feitos por escrito, na séde social da As

sociação Rural de Jaraguá do Sul, àté o dia 15 de Julho de 1957, declarando o intere81adb o seu

nome e residência, o tipo do animal a ser e:x;posto, o seu nome, raça, idade e proeedêneía, ..
Art. 8. - O tranaperte e a alimentação dos animai. será por conta dos proprietários.
Art. 9. - Os animais serão recebidos no local da ex;posição pelos Srs. Ricardo Bürger

e Alvino Hadlieh, a partir das 14: horaI do dia 27 'até o dia 28 as 8 horas.
'

Art. 10. - O julgamento 'serã feito pela seguinte comissão: Dr. Làuro Bustamante, João
Lüeío da Costa, Alexandre Haake, Lauro Braga, Walter Jark e Dr. Amaro Pinheiro Cavalcanti e

Albuquerque.
.

, Art. 11. - O, resultado do [ulgamento será proclamado as 15 horas do dia 28, e os

prêmios lerão entregues a partir do dia 31, na séde da Associação Rural.
Art. 12. - OB casoe omis�os_,s�rã� resolvídca pela Comissão.

9 horas
10 horas
11 horas

12 horas.-
15 horas
16 horas

CQrrespondência,
Toda correspondência deverá sér dirigida à ·Associação Rural de Jaragui do Sul.

,
. I

� . .Associação Bural de Jaraguá do Sul
� Prefeitura MuDioipal
A Câmara d. Vereadores
.A; Comissão Organizadora

, N'O T A Durante o dia completo serviço de bar e churrasco. Oonduçäo
do centro. da cidade ao Posto Agropecuárip de 30 em 30 minutos.
, Aos aníjnaís vencedores na Expgs�Qão serão conferidos valíosos prêmios.

ATRAÇAO ESPECIAL -. E)xposição de gado Bufallo, criado no municipio.
Diversos (stands» com artigos da indústria local.

Conheça melhor o teu município, comparecendo aos festejos
do "DIA DO COLONO", no dia 28 de Julho' de 1-957.

AVISO Anunoíe no

"CORREIO DO POVO"FOTO PIAZERA
DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAOUÁ DO SUL

e tome seu

produto conheçido

....

A PRAÇA
'A Tecelagem Massarandubense, com!

séde em Masflaranduba Central, Municip�o i
de Guaramirim, Estado de Santa Catarina,'
comunica a quantos interessar possa que o

sr. ANTONIO DALMARCO deixou de per
tencer à firma, na qualidade de empregado
desde 9 de Outubro de 19M, não tendo o

referido empregado tido poderes, em qual
quer tempo, para tratar em nome da decla

rante, perante a sua clientela. A declaran
te, 'para ressalvar a sua responsabilidade
em negöcíos e prevenir terceiros eontra

possiveis prejuizos, torna a declarar que
nenhuma relação mais existe entre a firma
e o acima referido senhor, dela não poden
do se ,utilizar de qualquer fórma.

Maslilaranduba Central, 21-6-1957.

Tecelagem Massalandubense
EWALDO SASS6 - Proprietário

•

Reconheço verdadeira a firma supra
de Ewaldo Sasse. .

Jaraguâ do Sul, 21 de Junho de 1957.
Em testo. HÀS da verdade.

Escrevente - HIlario Alidl Schilcbel

Proibição
Nós abaixo assinados

proibimos terminante-
.lmente a e n t r a ci a I de
qualquer pessôa em nos
sas propriedades, afim d.
c�çar, tirar cipós etc.
Não nos responsabili

zamos pelo que posse
acontecer aos infratores
da presente proíbíçäo.
Rio Cêrro II, 14/6/57

1'11, Waller, Ericb e Hu·
10 Spies, Idol', Alllrec�1
e. Irno lorcblrdl, Illre'o,
LePllda. Edm.ode e Ilbre-
cbt '1ll.loo e Alberla ..

Iriese.

i VIIlVOJB-OIßH e '

Jesn malap sepol
•

eqll� "aI" "911

'saQ)unl sssssp JOpPlnfi
-aJ a alUPWIP) 3' _ _

-ssioquas ssp sP) ,,:_�_:, -. -

'!PQpad saQ) '� . �
.

-uni spp sa

-pplJelnfi aJJ.
'

SP tllPqwO)

SVHIUUß
SV311'3"

SV UlAIlV'

·���GUE�OL
COtiTÉM

EXCELENTES

ELE.UTOI TOIICOS

Fósforo. Cálcio, Arsamato
À

a Vanadato da s ó d i o

TODlco dos convalasClantas
Tonico dos dasnutridos I
Os Pálidos, Depáuperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Ceiam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

------------------------------------------------------------------------------------------------------------�.

- ,.

.v

•
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·CBIIRA CISPA.
.' OUIOA DOS CI·

flOS E DEMIIS

IIICçOn DO f
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OURQ CABfI.UlfIt.
TÓNICO CAPILAR

i
POR EX::ELENC�

plper Mauá OS primeiros
automõvetâ já liberados.
Pertencem a José Seixas
Daria, Adail Barreto, Oscar
Freire, Leoberto Leal,
Dlalma Marinho, Ernani
Sátiro,

.

Francisco Gurgel,
Fernandes Mendes, Ulisses
Caldas e Aluisio Régis
Filho.

�==============���
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOE5,
C O C E I R A·5 I

f.R I.E I'R A S,
ES P I N H.A S, E TC .
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Lavando. com Sabão (raarca RegiStrada)

Virgem Espec�aJidade
dá cu WIElIlIEl KNIDHU§],IHAt· :JIollIDlfiBe

.

,,�\\l\O vrRc�.J ·�DA �Ç17p� WETzn INDUSTRIAL
JOINVILlf

I eeonomísa-se tempo e dinheiro.
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