
Muito já se tem escrito acuse exageradamente a citar um caso)
-

.nevía não arrotar perigosa de
e falado em torno do atual direção da Empre- racionamento de 22 horas, magogia. E' preciso cons-

. problema. JU8to� Porque sul (hoje a UDN), porque diária� I! I' Tatui é uma ctenetetízação c Iv i c a, Jo problema ínteressa a nela já estavam também potencia industrial. EM excluir para' sempre des
todos. Dele depende a repr6sentant�s do PSD, São Paulo da Bôa

\
Vista graçadali1futricaspolitico- ao 1 disCUTSO de seu

80brevi,:êncis,. o pro- dos ��is honrados, in- o povo, desperado, amea- partidári�s que pertue- -colege, quando lem
-gresso !ndu�trlal, n08s� �tl8trlal� capazes, dignos, çaTa arrasar com a eIQ- bam, �gItam. e. acerbam brou de nossas possí-eeonoana, nao só eatarí- ínsuspeítos; na direção prêsa fornecedora 4e em desprestígtos da de-

..
.

nense mas brasileira. E' da Empresul já estavam energia elétrica. A Soro- mocracia e em favor dos btlídades no terreno
não só Santa Catarina também, anteriormente, cabana, a Paulista, a elementos subversívos, da industrialização da
.que s� vê a braços com bom e n s competentes, Mogiana. a Araquarens8., sempre Bttentos,; sempre laranja salientando' o
o problema. Outros EB- miHtares austeros, no- o Vale do Paraiba e o prestativos na snarquí- '. .

tados lutam, de há mais meados pela íntervento- litoral penavam ãseseu- zação pública para ruina progresso da índustría

tempo, e com mais negras ria cetarínease. ,.
'. ras. A prÓpria capital das empresas, dos muní- de retrígerantes mui

consequências, face ao O problema não é" pois, paulista conhecia horas cipi08, dos Estados e da tas das quais ligadas
problema que já não de hojé. E' de ontem. O amargas. Redução de Nação. -

envolve deficiência, in- problema, hoje, assober- horas de trabalho, limi- Afinal de .contas, pen-
a poderosos "trusts"

terrupção, racionamento, ba-nos, irrita-nos, apaí- tação da produção índus- sando bem (dentre d-o estrangeiros.
mas todo o complexo xona-nos, p o r que lhe trial, cerceamento das "espirito" polítlco-partí- ''fMais um lema _

problema da eletriflca�ão sofremos, nós, �8 liuras posibilidadeSlh} mercado dár'io) os "desacomoda- disse. o
.

deputado Wil
do Brasil, .8 civ.ilização consequências da ímpre- consumidor, desemprego, dos" hoje, estão doidi- son Días, que eonvee
da, própria .eletrícídade, vidência" dà incúria, do desconfort«?, estagnação, nhoa, t a I vez, para se sava com o reporter

v Antes do atual govêrno passado. E não será a - quanto ISSO custou? '''acomodarem'' outra vez - a laranja é nossa l'�.(UDN) outros houve (do demagogia barata e pe- E' preciso refletir e amanhã ...
PSD); antes do PSD houve rigosa dà hoje que re-

'

o r�iDle intervencionista, dimirá os erros de êntem, ,

':;;:�:��:�!,;�tr! ���::�9��J):!r>AS$Q,Ciél.eão--�de :�.C�r�éd lto ,e�·�.,Aa$ istinc,ja
cavam representantes, sul ou' n-o atual govêrno ,.' .: " .' . ". ',' ',' ,'-

'< r; , • , ,,'

os.mais·ilustrese.maiS(POr,interessespolít�co-··Rural do E's'tado de Santa Cata" ri-nahonrados do PSD de hoje. partidários subreptícíos) ,

" ,

Não se remediam . erros é Infaútílídade. E' bes.
.

,- ,

de vinte anos no 'prazo teira. E' Dlostra de IghO. Instalação do Escritório löcal, hoje --- Barreto de Azevedo
de apenas oito. E' lógico. rância. E' desconhecer
'Não viza ferir ninguém,. dagravidadedoproblema

'

,representará, no ato, o sr. Governador do Estado.
mas também nãopermite que a'mal'ga a ação
se acuse, de Planeira governamental de 'vários
descabida, os herdeiros Estados.
de um passado gover,na- No Paraná, 'çujo go
mental q�e não soube vêrno é do PSD, o 'pro-'
encarar o problema face blema chegou ao auge;
a uma intensificação in- houve quebra-ql!ebra.<em
dustrial ,tão ��pantosa formidável e� Para�a
que preocupa vários Es- guá. A próprIa capital
tados do BrasiL Não se paranaense, e s t a v a e

,

está ameaçada de novo
===========;; e drástico racionamento

devido a maior estiagem
des d e 1946. Em 'Belo
Horizonte, Minas, foi'pior
ainda: a fim de econo-' Para tão' importante
mizal' energia elétrica, acontecimento na ,vida
houve alteração nos ex- econômica' Qgrícola de '. . . '.,

pedientes das reparti- Jaraguá do Suli s. excia., Re,ah�ou�.�e, enfIm, ve- XIDgOU dOIS vereadores
çõas públicas: as repar- o sr. Governador Heri' �ha asplraçaoA dos.mora- (da UDN) como sendo do
tições federais abrem às I berto Huelse, na impos-I dores de Tr�s. RIOS ,do contra não -daquela can-

11,20 e fecham às 17,30 BARRETO DE AZEVEDO, sibilidade de assistí-Ios, Norte, c.ondlclona.da � didat�ra mas contra êle,
horas; as repartições mu· que representará o SDr. I acaba de radiografar ao compromlss�s el.eIt?reI- PrefeIto, na Câmara:
nicipais abrem às 11 e Governador do Es t a d o distinte causídico Murillo ros com o slluaClODlsmo De parabens, portanto,
fecham às 16,30. Quanto

'

local, com costrução da a laboriosa e idealista
às repartições estaduais, bela ponte pêncil, com população de Três Rios
nada ainda tinha sido ,

.

cento e ,poucos metros do Norte, soberbo exem-_

resolvido� AS' h' p.' de comprimento e um de pIo cívico, que indife-
Do' Ria- nem se fala. '

. OS en ores ais la.rgura, cuja realização, rente ao\ auxilo ou não
Em Silo Paulo, a tre- diga-se de passagem, se· da Prefeitura,' tomou a

menda crise de energia O calendário, inter- bra deste educandário. deve, sobre-maneira à si e realizou-a magnffi- ,

am�8çava o 'colapso da: pretando e safisfazendo Formula outrossim, a ação e cooperação coado camente, a sua ponte
economia paulista. Acu· os anseios de todos, juvada' de sua população I prometida

em eleição'
sava um

....

deficit de 500.000
.

consagra de um modo Direção do GinásiQ São interessada, t e.n ti o à passada, para a qual o

quillowats. A indústria todo particular, o dia 9 Luiz, neste dia risonho, "frente o cidadão Waldo I Executivo entrou com

paulista, para continuar de agôsto aos .senhores votos de muitas felici.
' Krutsch. ...

/ algum material de ferro,
trabalbando, teve que pais. dades GlOS sen h o r es, A população entrou cabos, -

e a Câmara Mu-
lançar mão de geradores A Direção!lo Ginásio pais, rogando ao

..AIUs- com 2/3 do custo - da nicipal anterior entrou
Diesel, e .até 1965 esti- São Luiz, congratula-se simo", que derrame BÔ" ,ponte, somado ao traba- com a tela protetora, que

Recorda-se, .

a pro- mava-se em 800 milhões pelo transcurso desta bre êles as mais copiosas lho prestado > gratuita- é o busilis em tôda' a

posito, que o at u a1 de cruzeiros a importan· data festiva, e saúda a graças e bênçãos ce- mente,materialfornecido história porquanto im-

prefeito suspendeu o cia gasta pelo parque
'

todos 'os senhore�, pais, lestes, a - fim de que também graciósamente, plica em crime de res-

t r a f e g o de bondes, fabril de São Paulo na prestando particular- pOSSi;lm sempre cumprir dando ensejo a, que o pOfi�abilidade doPrefeito,
alegando qúe iria in- sua aquisição. Regiões mente, uma justa e me as suas e I e va das Executivo lã fôsse, no usando- a a seu bél pra-
troduzir um se.rviço inteiras, de São Paulo, recida homenagem, aos responsabilidades, no dia da inauguração, para zer quando dita tela

(ainda em estudOS) minguavam à falta de senhores pais dos alu- seio da família e, da as d�vidas falações ce- protetorá fôra comprada
com troleibus. Quem eletricidade, Os radona- nos, que estudam à som- sociedade. rimonizadas, --Das quais o (consta de balancete de

ent�nde isso? O pobre mentos'não eram apenas IRMÃO Luís _ Diretor
Prefeito apontou a can de 1957) para ser apli-

rico ou C) rico pobre? rigoroso: eram amorda. didaturB Lott à Presi- cada na ponte "Abdon

============= çantes. Ein Ta1ui (só para :....-- ---,-----,__
1 --' dênciaf da Re p ú b 1 i c a, (Cont. na última página)

- ,pj,),'
--

" f'

\J ;
I �,�91��s

.

�6.�eO;laresJ�ii�'níen.�e., _ 'a�.t':�_�dO., ;

. a �-el0lll8mO 'ida·,
PSD, protestavam os ve

readores pessedístas na

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense Câmara eontra a Lei que
,----------- .___�-------------------------�----------------------�----------___,_-------------------I outorgava ao Prefeito

(então do P,SD) o direito
exclusivo de conceder
bolsas escolares, alsgan-

I===::::::::====================�==============================I do arbitrariedades, pro
tecionismo, favônios po
lítico-partidários, quando

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!:!!!!,!!!.!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�I!!!!!!!!!�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! as bolsas escolares, se-

O P b I E I
·

<,

gundo defendiam êles
"

' JO ,sm,a da," Energia, ,

.

étnca �!::;:����::� :�:���E�1���:���
tärla, estudou aqueles

C iv i I i z a ç ã o da eletricidade, problema nacional Incúrias Numa sessão extra- protestos, reconheceu sua
.

ordinária/ da Assem- procedência, o uso e abu-
governamentaís dos govêrnos do passado vingam no presente blêía de São Paulo, o

so que poderia decorrer
, deputado Ciro Albu- da concessão de Bolsas

Explorações .descabídas na sublevação' maliciosa, da ordem querque discorria sõ- Escolares pelo Exeeutivo.
bre o c�ncro cítrico. Que se fez? _ Transferiu-,
,O sr. Olovís Garcia, se o direito dessa oon

em ,aparte, .deu um cessão, de acôrdo com o

que pleiteavam. os pessecolorido nacionalista distas, para a- Gãmat-a
Municipal.,

'

E hoje ocorre fato já
não interessante' mas

muito goaado: conquanto
dispunham de maioria no

Lsgíslatíso, a represen
tação, pessedista tomou
posição diametralmente

,

oposta, isto 6, entroueom
projeto que transfere do

- Legisla tivp para o Exe
cutivo (que agora 6 do
PSD) ° direito exclusivo
das Bolsas' Escolares.
Afinal de contas: ôntem

estava errado e hoje
estava certo ? eu hoje
estava errado' e 'ôniem
esta ,a certo
O tempora l o mcresl. ..

F�ndação
Artur Müller

Diretor-Gerente:
,-

'EUGÊNIO VITOR' SCHMÖCKEL
Diretor de Redação:

AUGUSTO SYLVIO PRODÖHL'

Impresso na:

---$odeJaJe Gráfica A .,enlela Ltd".

,

Ano XL JARAGUÃ DO SUL (Santa Catarina),' Sábado, 8 de agõsto. de 1959

.Qua1quer
s8mel�an,ça J, • ,

Vêm sendo aguardado Barreto da Azevedo, Hder I
cia no maior desenvolvi

com natural interêsse, em da' bancada da UDN no mento rural do Municí-
virtude dà alta significa- Legislativo Municipal, pio.
ção para o desenvolvi-' para o representar nessa
mento rural de que se oportunidade em que "Correio do Povo"
revestem, as solenidades Jaraguá do Sul será be- agradece o conv,ite com

inaugur�is do Escrit6riö neficiada por mais uma que fôra, distinguido, e

local da Associação. dá iniciativa governamental. nos faremos representar
C r é d i t o e Assistência de transcedental influên- na tar,de de hoje.
Rural do Estado de Santa

.

_

Catarina (ACARE'SC), a

terem lugar hoje, ás 4
boras, à avenida Getulio
Vargas 668.

Ponle Pêncil
Três Rios do Norle

SOROCABA - Cau
sou grande surpresa

.

e indignação o veto
do prefeito José Lo
zano ao projeto de lei
,do vereador Otto"W,ey
Netto, aprovado pela
Câmara, prevendo a,
divisão da taxa de
pavimentação entre a

Prefeitura e os muni
cipes (3 partes). Jus
tificaódo 'o ato, alegou
o prefeito que as con

dições financeiras da
Prefeitura são precá
rias e tal projeto im
pediria a continuação
das obras por parte
do poder público ...

I •

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OrgAo . de maior penetração
DO tnterior�.do nordéste

.

catarilleDse.

Civil

SOCIAIS
Registro

FAZEM ANOS HOJE:

Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
r(1. Distrito da Comarca [a
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece·

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

DIA 14:

Aniversários I-a sra. Dora, espôsa - a jovem Merli Gae-
do sr. Paulo Neitzel. dke, filho do sr, Heinz

Gaedke.

DIA 12:
- A sra. Josefa Silva,

espôsa do sr. Inocêncio
.

-- O jovem. G�t�lio,
Silva,. agente da Rêde filho do sr.. Gíardíní L.
V i a ç ã o Paraná Santa Lenzi;
Catarina;· _ a menina Eraci, filha
-- o j o vem Artur do sr, Bertoldo Baumann;

Wilson, filho do sr.Albano em Três Rios do Norte.
Stinghen;

DIA 13:
- o sr, Tenente Pedro

Mascarenhas, -residente - A jovem Edwiges
em São Paulo. filha do sr, Carlos Heinzle.

DIA 10:

,;_ O sr. Pedro Pedroni;
- a jovem. Maria

Madalena, filha do· sr.
Alfredo Vasel;
- o sr. 'Walter Bartel.

FAZEM ANOS AMANHÃ:

t: para qUI: ..:hegue ao co

»hecimenro Je tojos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
stixado dUI ante I'í dias. Si
alguem souber de algum im
pedimeuto acuse-o para 05

[ins legais,
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oticial Prâmios' 8 Mencões Honrosas da
Exp. Agro-Ivícola-IndustrialUma nação morre

quando morta estiver '

sua última árvore,
HOLANDEZES,- MACHOS

PrAto e Branco

Ie•• MAN-O-WAR - de OUo Haekbarth
2°. - BARÃO -, de Manoel F. da Costa S. A.
3°: - SULTÃO· de Artur Kannenberg

. �

NOTA - MAN-O-WAR, de propriedade de
OUo Haokbarth, foi campeão da Exposição. sendo
eontenplado com uma linda taça oferecida pela

I F.A.R.E.S.O.
'

FEMEAS
1°. - NELKE - de Affonso Bartel
2·. - PINTADA - de Leopoldo Karsten
3°.. FLÚRIDA - de ·Affouso Pieske

Vermelho e Branco

l°.. DÁLIA· de Alfredo Kluge
JERSEY' - MACHOS

l°. - FELDe - de Augusto Grützmacher
; 2°. - PELUDO - de Emílio Krüger
3°. - F�LIX 2°. - de Bertoldo Baumann

FEMEAS' ,

...*II1II 1°.
- MEKI - de Helmuth Krause

2°. - MUCKI - de: Helmuth Krause
3°. - NECA - de Leopoldo Kalbert

MESTIÇOS - MACHOS
1°. - BARROSO - de Affonso Schwartz
2(;.. - FLAMENGO - de Ricardo Ramthum
3°. - PRINZ '- de Ernesto Teilacker

FEMEAS

ARTIGO DA SEMANA I
da CASA, R,EAL

• " .\ j,'" i.

De tO a te ... AGOSTO
Jogos de Jantar; de CHÁ e CAFÉ
de porcelana das afamadas marcas:

"REAL" - c'STEATITA" - e Porcelana
c�SCHMIDT"

Realísa-se hoje, como

o faz anualmente, a gran
diosa festividade atirado
ra "Tiro-Rei" da Socie
dade Atiradores "Bôa
Esperança", com o se

guinte programa:
8 horas _ Busca do

Rei do Tiro da Socie
dade;

9 horas - Início do
Tiro-Rei;

, 11,30 horas - Início
do Bolão e Tiro em dis
puta de valiosos prêmios;

20 horas _ Início do
Grande Baile-abrilhanta-
do por 6tima música. ..Icií_= ÍII _

·1°. - LIESE - de Alvino Schwartz
2°. - TIROLESA - de Manoel F. da Costa S. A.

Classificados com'Menção Honrosa Especial
VALENTE - de Augusto Grützmacher
LOTTE - de Alfredo M�nske
PIRATA - de Monoel F. da .Ooata S. A.
BRANQUINHO· de Werner Jahn
BIOHINHA - de - Sebastião Er. Silva �

ROSI • de Walter Bartel
PRINZ . de Walter Bartel
DIAMANTE NEGRO - de Paulo Hort
PEDRO - de Paulo Horougoso

.

DUNKA - de Eugenio
-

Müller
PRIMO - de Germano Schünke
ANTOM - de Augusto Schwartz
ESTRELA - de' Alexandre Haacke

MENOÃO HONROSA
,BANI· de Agusto Grützmachéi
'(RAINHA - 'de(Alfredo 'Manske

� VALENTE !' �e Waldemar Schwartz
.

PINTADO - de Werner Jahn
MEKI - de Paulo SeUer

-----------------.... QUIRUCHE • de Paulo Hort

Dr. Waldemiro Mazureehen I ROSINHA· de Leopoldo Karsten
. .-. A!I.I!!;õ;!.e. D'Im jIIiõ;! .e.UD�

DOURADO - de Paulo Horongoso
'-'lD..:5I.l1 J(J.I �nL JI1j BUFALOS .. de - Albrech Gumz

Rua Presidente Epitãcio Pesôas Ne. 704 MIMOSA· de João Rocha

(antiga residênci!l de Emanuel Ehlers) EQUINOS
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças 10. - MOSSORÓ ,. de Vit6rio Lazzaris
- Partof . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas 2·. - CAIRÚ • de Alexandre Haacke
Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização SUINOS _ Menção Honrosa

- Ráios Inira.vermelhos e aluis.
Durox-Jersey: - de Manke. & Cia. Uda.

_.

Dr. 'Murillo Barreto de Azevedo·
.

·1· ADVO�ÀDO I .'

Escrilório no prédio "A Comercial Ltda"
RUi! Marechal Deodoro da Fon�secé) N�.122

,/ lal'aguá I do Sul

,SOCa ,de Atiradores
" Bôa Esperanç·a

n

;(epatina )I. S.
da j>enlta, que
contem €xtrato.
l(ep6tico.

.
con..

cenfrtu!o."nor...
írrà1il(. a.
/JInções do.

'

ligado. '

I iC':"•••• .ue.:t. ••••••••• .: •••••••••••w•••••••••••"'••y••••••••* �� ti••·.:. J'.. ••••••••••li
�, ,

.

�.

� VImle!! de Olhos - Ouvidos - Nariz e ,Garganta �I
� DO .... ••••••• •••• �J
i MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :J
.� A melhor aparelhada em ôanra Catarina

.

B
l� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �J
f: - JOINVILE -:- . :J
� �....
ii: •.•••••.••,.•••••••••••.:;.:;..••� ,. :•••_••.•� �� •.•••••.• "f{

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Combate as

'rregulanda
.

es das fun·
cöes periódi�

- '---�-::':'_� cas das senhoras.
- É calmante e re-

gulador dessas funçoes.

IIvó. Mãe. Filha,
Todas devem usar

a FlUIO-9EDITINA !

MILHOES
DE PESSOAS lta USADO co.
10M RESULTADO o POPULU.i

OEPURATIVO

ELIXIR 914
a ·SIFU ATACA_ • 8B8.U1SI1
o 1'1"". • BaQo, o Coraç-..
EsIDnMIeO. oe PulmM. 8 Peta
ProdllZ DoresHe0.."- .........
Clamo. CopeIra. Qu.... do éabe
Ie """'Ia; a Abortos,

CGnsult8 o naHico
• toaIe • popu'.r depur.Uvo

ELIXIR 914
............ o'PAfsmo, Airada.
..... como IHRI&c6r. Aprovado coo

... auxiliai ao t.ratemento da S ,
FfU& a REUMAl'lSMO da m••

•• od.... , pelo O. N ,S. P.

EICELEIfTRS
ELEM1liTOs TOIfICOS

F6sforo, Cüclo, Arsentato
e Vaudato de s 6 d i o

Tomco dos convaJesllentes

Tontco dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

Conservação
do Solo

. Nos terrenos de de
clividade fort� as pas
tagens. quando explora
das

.

convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, eonsãtuem um QOS
bons processos de eon
trôle da erosão. � Em al
guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contômo para con
trôle da enxurrada cau
sadora do desgaste.

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe·
cegueiros,

-

Ka
kiselros, Maci
eltas, Iabotíce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlías.:
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Calálo
go

lIustra:JdOLeopoldo S�idel.
Corúpa

.

•
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II Medicamentos e Perfumarias II
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li Simbolo de Honestidade ii,

li Confiança e' Presteza ii
q �ii A que melhor lhe atende !i
II e pelos menores preços ii
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 8-8-1959

Paracelsus im 20. Jahrhundert ��:���:B:��,
Wir wollen hier n i c h t Ans i c h t zum Tragen

den Bombastus Theoph- kommt, die, in den ver- Wir wissen, dass ohne
rastus von Hohenhetm, schledensten Verletlonen Wasser kein Leben moe

kurz Paracelsus genannt, vorgetragen, grundsnetz- glich ist und keine Schön
der ôeelenwenderung be- lieh dies zum Inhalt hat: helt, Wie sich eine Blume

.

h
.

h
. . durch den erquickendenZIC ttgen; auc tnteresalert "Wir h a ben zwar eine

h
.

ht dl Tau immer wieder zu neueruns eure DlC re grosse Reihe moderner Rhe.uma.
P I T

.

I
.

d Schoenheil entfaltet, soerace sus - no ogre es mittel, doch bewirkt J'edes HG d K Ib h braucht auch unsere autEr.win ui o o en eyer. dieser Mitte) eine Reih.e dW
.

P ) f'euchtlgkeit, um glatt uneDD wir von arace sus von unerwuenschren Be-
20 J h h d knospenhaft gespannt zuim . a r un ert spre- gleíterschelnungen; d i e bleiben. Denn sehen Sie:chen, so wollen wir dar- seine Anwendung erschwe- Hbíldll h d W' In der Jugend isr die taut.unrer 1 1C as etter- ren, bezw. in Eínzelfeellen prall mit feuchtigkeit ge-

'<:::

bestehen, althergekomme- unmoegllch machen. Von füllt. So enthält z. B. diener Behandlungsmethoden allen Anritheumaiica ist beneidenswert zarte Haut ESTÔMAGO. FíGADO E INTESJlHOSin der Neuzeit verstehen.' - man lese und staune eines Babys bis zu 75%In Anbetracht des Hoch- Acetylsalizylsaeure das- Wasser. Mit den Jahren
staudes der heutigen Me- Ienlge, das praktisch ohne aber verliert die Haut die
dlzln und Pharmazie ist Nebenerscheinungen die fähigkeit, die notwendige
vor

.

allem der Laie oft relativ beste Linderung Feuchtigkeit zu ergänzen.
geneigt, . über die einst so der rheumatischen Be- Die Haut beginnt zu dur-
hochgeschaerzten Vaerer schwerden bringt". sten _ zum Nachteil ihrer

, dieser Wissenschaften m,it Schönheit.
leeeheluden Kopfschuetteln D amit behalten also Nun ist es nicht möglich,
htnwegzugehen. Was be- letzten Endes die bewähr- die fehlende feuchtigkeit Mt.rliliW..WIiI......
deuten schlíessllch deren ten allen' Rheumemedtka- einfach von àussen zu

_---.-----_"probate Mittelchen" im mente wie Togai, das be- ergänzen. Doch die mo
Vergleich zu den preezlsen kanntllch als Grundsubs- derne Wissenschaft fand
Waffen, die Wir h e u t e tanz Acethylsellzylsaeure einen Weg: Nívea-Creme.
gegen die Mehrzahl aller enrheelr, doch 'recht. Aehn- Nívea-Creme bindet Fett
Leiden in der Hand haben? Iiches kennen wir auf dem und feuchtigkeit in optí
Kein W.underttank· des Gebiet der Asthmabehand- maler Mischung und gibt
Paraceleus kann sich doch lung, auf dem Ieehrllch der Haut das, was sie
in seiner Wirkung dem neue Mittel erscheinen und braucht, Hautnaehrstoffe
Penicilin zur Seite stellen, fast ebenso schnell wieder und verschönende Fench-
und auch der Opodeltok verschwinden, waehrend rigkeit.
(ein von Paracelaus ge- Medikamente wie z. B. Der Versuch' wird Sie
praegter Name für Seifen- das aus krampfloesenden überzeugen: I

spiritus) hält den Vergleich Substanzen aufgebaute Durstig trinkt Ihre Haut
mit unseren modernen De- Eufin sich lahraus-Iahreln die milchweisse Nlvea- =-----------
sinfekrionsmitteln kaum behaupten. Gewlss beeln-Cd' d latt nd

I E f·
reme un war gr un

Prol·bl·ça-oaus. Und dennoch - man f usst man mit u 10 nur sammetwelch. "Morgens
soll die medizinischen die Symptooe und nicht und Abends Nivea-Creme"

. .

Erkenntnisse vergangener das Grundnebel selbst, helsst das sichere Rezept Proíbo rermtnentemente
Zeiten nicht ganz 80 leicht aber bisher sind die mel- fuer jugendlich schoene a entrada de p�ssoas em

abtun. Sie wurden zwar sren spezlílschen Asthma- Haut. In allen Erdteilen meu ferreno. Sl!uado e�
nicht in fuer unsere Be- medlkamente einfach daran dien' Nívea-Creme seit I Es�rada Cortlcel��, mU�I
griffe moderner elngerlch- gescheitert, dass man bei drei Generationen Mllllo-! C{pIO de Guaramtrím, afim
teten Laboratorien errun- einem grossen Teil der

neo von Frauen und erhält Ji! caçar, estragar planta
gen, aber dafür liegt ihnen Asthmatiker die Ursachen ihnen die Schönheit ihrer çoes e_ causar outros ��.
doch oft jahrhundertlang der. Krankheit einfach gar- Haut. nos, nao me responaablll
uebertieferte E r f a h run g nicht festst�llen �an�. Um Nivea _ Creme ist jetzt zendo pelo que possa

. zugrunde. Wie·�e1tsam es' nu.n Dom em B�.�lel-,-zu nicht nur in Tubenr-eon- ecorrer.,
. .

'.,

da manchmal in der Me- brlngen, das wfrkllch auf dern auch in der bekenn-
. Guerarnlrtm, aos 29 de

dizin zugeht, wollen wir die ganz_ alten Ue�erliefe- len Original Dose ueberall julho de 1969.
an einem Beispiel schi)· ronge� zurueck�relft, wol- erhaeltlich. Alvaro Francescki
dern das zwar nicht bis len wir der seIt altersher
in die Zeit des Paracelsus bekannten Oelkuren ge- 11=====================1.

zurückgeh I, trotzdem aber d�nken. I?iese Oelkuren
eine ganz nette Illustration dienen vor allen der vor

zu unserer Betrachtung beugenden
. BehaD:dlung

gibt. Gegen rheumatische von Oallenleldeo, Ißs�e�
Erkrankungen gab man s�nder� v<;)ß Galle�stelD
lange Zeit hindurch gern leiden. SI� b � W I r k e �
Acethy-Isalizylsaeure. Mit grundsaetzhch elD kraeftJ",der Zeit ging dann die ges Durchspuelen der

Entwicklung ueber das Gallenblase un� d�r O�I
bewährte Medikament hin- lenwege, wobei die B11-

weg: Dutzende von firmen dungskeime der Steine! der 11=====================11
S c h u f e n Dutzende von sogenannte Gallengness, _------------------....
Deuen Rheumamilteln bis sowie vom Darm' her in

schliesslich, sozusag�n als die Galle eingedrungene
KroeDung des Oanz�n, f.remdkoerper kurzerhand
eine Reihe von modifizier- hmausbefoerdert werden.
ten NEibennierenrindenhor- Diese Art, der Behandlung
monen (Cortison) in Er- isr noch viel im Gebrauch;
scheinung trat. fort also das bekannteste Mittel, das
mit der Acethylsalizyls&u- auf dieser Grundlage auf
re in die Geruempelkam- gebaut, ist, ist Steinonit,
mer nicht wahr? Aber das, wenn auch in einer
sieb'e da, - es staunt der den Erkenntnissen unserer

Laie und der Fachmann Zeit angepassten form,
wundert sich·wenn in den letzten Endes doch die
allermodernsten Publika- Grundsaetze des Paracel·
tionen auf diesem Gebiet sus noch im 20. lahrhun
immer hartnaeckiger eine dert am Leben erhaelt.

o ANJO 'PROTETOR DE SEUS FILHOS É A ILOMBRIGUEIRA MINANCORA
"

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta l

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
. ME o n, 1, 2, 3 e 4

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

remédios
Compre boje mesmo uma LOI1BBIIIUEIBA

•
MIIAICOBA . para o SI;lU tilhinho.

E' um produto dos Laboratórios Minancora
/'

- JOINVILLE -

PRISÃO DE VENTRE .
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Proporcionam bem-estar gerà'�
facilitam a digest�o, desccn
gestionam o figado,' regutari-

zem as funções do �

-.'

Campanha de
Educação Flo�estal
O Serviço Florestal

atenderá a todos os

interessados em assun
tos relacionados com

silvicultura, tanto na

parte referente a con

suítas, como para
obtenção de mudas e
sementes.
Para melhores escla

recimentos consulte o

"Acordo Florestal".

� indicado
DOI eaaoa de
fraquesa, pali
�. mas...,. e
faltio.
Em' IIU. fór'

mula eDtrbul

Vanada�. de
86dio. UcitiDa. GlicetofOlfatoit
Pepeiu, 'DOJI d� Cola. -etc. .de
ação pronta e efiCIUI DOI 01808

de fraqueza e DeUl'alltenias. Van..
4iöl 6 indiClldo para homena. mu·
Iberea e orianças, IflIldo aua fór
mula IiceDciada pela Sadde 'Pu�
bJica.

JARAGuA DO SUL

Apotheke ·"Sohulz"

MEDIKAMENTE UND PARfÜMERIEN

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

am besten zu den geringlten Preisen bedient.

Orgãos. e H�Í'monios �'BOHN"

,

NA FALTA DE
APPeTITE

Acabamento perfeito
Sono.riàade agradavel

Preços modicos·
Harmonios: 12 modelos,

. especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgios: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

Demais iniormacões
com o Representânte
Geral para os Estadoe

de S. Catarina e Paraná

I
PAULO KOBS - ex. Postai,. 39 - Sio Benlo do Sul

.

. Estado de Santa Catarina

tF=:::7===::::::======::::::=::::r:::::::=====.::==::::::�

II ,Dl. JEruClH[ ][!UfMANN II
Y MÉDIC,O CIBUBGIAO II

, ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II

I
i.I·,riII. sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre '1I I.

I! CIRUROIA - SBNHOR�S - PARTOS - CRIANÇAS B IIii CLINICA OERAL II!I B ltal III II ..-------------..... DF· A P!' Longa práü"a em osp S .uoropeo8 II .' r. . ranelseo atonio. iecione'11 li C!l1IiI6II!II!iJ- - ,. _@El!IE _Ii&(jl!ll!l- I!II!I- -"'�iS8 _';""'DICOli Consultório e residência: II """.... ..ur,

li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 III FOTO PIAZERA Cirurgia Geral de adultos e criança" Clí-,�
II II'

I •
nica Geral - Partos - Operações -li CONSULTAS: II

DBFRONTB A PRBFEITURA - JARAOUA DO SUL Moléstias de S�nhoras e Homens.
Iii Pela manpã: das 8 1/2 ás 11 horas II fotografias em Oeral - fotocopias de Documentos - EspeciaJisaa em doenças de criançasII

di' I h
ii filmes e Material foto - Aparelho� e Acessórios Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

Iii Pela tarde: as 14 1 2 as 17 1 2 oras II '(Clara H hk ) d' 9
.

12 hs HOSPITALII . II A d'd -. d d "U t b .

ruse a, as as .
- pe I o. a�en e a OIDICl o e am em JESÚS DE N AZAR� d c:;. 18 hII Atende chamados tambem à Noite II em lo-:alidades vizinhas ./ .

.'1. .r.. as I u as s.
.

\6:==�.:::::::::==:::::::::=:-.:==::::::===::::::=::::::=;.:::==::O (!)�88'õ!I!I iI'I! __ .. ilElIi'!II!Q!I8(!)__ -s !ii jJ 81§;l!II!BI�� II co ,. 'UPA - SANlr� CA�AJR.J(NA I

Magresa
Cançaço
Pallidez
Fraqueza

IOOOLIIO

Dp. Reinoldo Mu.apa

,/1 ,ADVOGADO II
Escritório ao lado, da Prefeitura

JARAGUÁ DO SULDE ORH
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/ Acentua-se a »
íntronquilídede '"

em todo <,'pdísI'
JARAOUÁ ,DO'", SUL (S�NTA CATAiuruj' SÁ8Ài:>Ô, 8, DB A(WSTO PB 1909

/O· proletarledo brasileiro continua inquieto, e
�..,==================.

.

esse es,tad� de espirito se acentua, efD
lugar de ceder. ESlá aí, nas articulações pera greve' ,

geral, a prova do movimento, eo qual aínda Q govêrno
e os empregadores . deixam de dispensar a devida
consideração. SOIllOS adverseríos de "paredes", por
quanto as ccnsequenclas redundam em dano coletivo, ;

dos pröprlos grevistas lambém:' Mas às vezes se

situam as' coisas
.

de ral maneira, Ião opressivo o

sustento da vida se mostra, e a atitude do trabalhador M'UnlLLO BAnnETO DE
recebe apóio mesmodos seus discoidöntes�;A'cóntéce .

.

. ,
K :

,

,KK
'

.. AZEVEDO,
aselm, na hora presente, 'ao se expandirem os enea-

advogado, "com' escritório 'à, Av: M:aL Deodoro

reclmenros, de forma tiranica. Outubro de '1958' serviu
,}'"uo. 122, Des'fa cldade, comunica aos seus cllen-

'

.. ,Ies .em ge'ral que medíenre .ecördc de lnter
ao desencadeio de agitações, culo reflexo, acelerou ':'cânibib de bances de advocacia', íírmedo cörn .'

solúctonar-se Q problema do minimo selarlel. Saida, escritório de advocacia do dr. Hercíllo Alexan
pode �izer.s�. Inutll, ante a resistencia, dos especule-

.,' dre da • Luz, em Iotnvílle, está perfeitamentedores que liquidaram, de vespere, 'a majoração con- ,aparelhado pera aceitar' e defender causas em
cedida. Ao ser publícado o decreto presidencial, muito ôd
mais da, dlterencla de elevação do minimo ,já tinham

to as as comarcas da zona norte, abrangendo
acrescido os comerclentes inescrupulosos no preço

. os municípios de São' Frenclsco, Araquarí,
, [olnvílle, Gueremtetm, Jaraguá do, Sul e Coru

da mercadorla �e consumo obrigatorio. O empregado pá. Êste intercâmbio de serviços jurídicos em
suíeno ao selerlo.mínimo sofre, ,na,) atualidade, nível . quaisquer das comarcas. citadas não acarretam ,

de .subslstencla ,agrayado por excesso de custo, ante , onus extnas de qualquer espécie aos .clíentes, '

os QqaiS parecem SUaY,�S ös preços da fase em que I
:. evlrando-lhes vlagens e. despesas pessoeís :

o poder central se viu na conttngencla de . melhorar
. anteriormente, Inevuévels;

os estlpendtos, ElJ,l -1959, os, ,salariadQ.s conhecem "

tortura de maiçr e,feito,.,dando lhe razão pera a defesa
; Êst� �'côrdo de infercâmblo entre as vé-

de reivindicações através de abandono 'do servíço.: rias cidades capacita os escrúörlos de, advo-
.......

' X - "'. caele menctonedos a advogarem príncipalmente
, '.,; '. ,. . ,

I em, eçöes trabalhistas na lunra de. Conciliação
.'

.. Estabelece se prazo até novembro, a fim de se ,e, Julg&mento a .ser instalada em Iolnville, .de-
resolver a parada do labor, no país inteiro. Não fendendo os, interesses das parles sem neces.
algumas categoriás apenas reclàrriam nóvos nivéis, sidade de se ,locomoverem aquela, çidaqe.

.

porém as demais se ali,am à movimentação' a respeito, ,'" .; , . " , ,\_. "'- ,." ,

enquanto progride a efprvescençia no, set.or Jerrovi -

, C0111PÖem êste Serviço de Intercâmbi-o de
ário" propenso a .acoJ;llpanhar a gréve.', Demoras em Advocacia os seguioJes advogados,;, Hercí)i.o
r'osolver o ,impasse exacerbam a tensão' aoS' meios', Alexandre da Luz, Ruy'Parucker, Evi Alexan�
proletarios,."com entendimentos na zona rural Arli' dre, ,Varela ,(em jOinville).e MáriQ· Egmundo,'colam-se os tra.balbadores da cidade,:. e "indicjo Jardim Lobo (em São Pranci�co do Sul). .

bastante, significativo,- congregarem'se o� tra,bpl.hado., ,t;:--;...-----.---.- --;;.-- �- . .:..-.---'_.N :::::.__ ._

res das industrias, na oessçllo dQ, séryiço, .tendo,-se ".' ",Jar(Jguá ,c:io Sul,'Julho',d� 1959. (r--"""7'--.-�---�--:---�···_ ···-=·--·-:---�···:�· N'",:,,:"�
em. conta a &ol,idariedade, 90S obreiro$ e' empreg�dos "> " , '..

' , ri' "';Dr. Orland'o Bernardino, �ildas -e�tradas' ·de, ferro, ,Par�1isaçã9" 4e fábri,cas �i�u.I- -

,
,

" Murillt) B.r�eto Je Azevedo U I!
tane a paralisi;lção dos lrens con�tit!l� fato iqedito

J'
'. ,\

. Jatlvogádo)
,

ji
'

',Cil'lll'gião-Denttsta 'II

no Brasil, "pelaJatilude que venha a tomar ,á' "pal."ede". De acõrdo:
"I

i! .
" ,."

, , ,J" 11
Faz..se, Imperioso avalidr as repercússões disso entre tlerd/io A. J. Luz; , II " Raios X - Infl."a Vermelho"":" Ultra Violeta> i!
05 prOletarios da �erra, �manbã, virãQ' eles -participar (advogado) .

!,,,:, 01" '. \" ii '-o ,P r 6 t e s e -' Olínica .

-' O i rur g i a '-:, :i
do protesrQ. peta" armó de g'rév-e. se a, falta de, prpyi, ", I!' _ .:---: c.

.
n-

4��Rlã�::por ttlX�f:Dap.t.��: e,ßo's: ,emp�eg�dOf�a' P�2�-: .' ;;, ": "Õ,"'
I :'''', ':", !II' H o r á r i o: D,a cidade tod@s"oSdias(rrienós'iI

s�,gu!r-n�, IDtr.é!fl�lg�qçJa. censurav�1. Em�a.VJe, "e9- •
' ',I' , segunda e sexta-feira) "I!

taJIl.,se, dls�uadJt os '�ndarJados da ,CIdade. l?evelam . .s.e '
,

.

�f
" ('S'ezo-e8, ':M=-=al'!rI'as;�:IElI I,!....._ ..'._,_. ',_ ...._ �a

...

s

....�_à..S._l_2_e._d...a..s._'·_14.__àS_l_9..,

.._h._o_r.a_'�_ ....;..i.í,e.·'§·g".o... ·,tªd.'.OS," " r.s2..,·,m.,p"ac.iencia, fat.é',a c.'ar..e,.setiif.".d,',e pro.',,,'.�O,r.-,.... ·

f"
".

'b':'
". ,'c, ,-'

-

ções'.dê�asr�05�s. Ch�gará o dia em que QãÓ se
'

'''.':'. ·.r'·""5· ,'.

I

Ma'I-e"I�tmasp,aluTdriesmmoed'"eI:ra:1 :_��.�_--,;::..:..,�.;�.�.-::
...

_��:
..

_-_._--_.:."-7-,-'"
.

con!êrã,oos do campo, aosenli�mí!lior pêso asfixiadori � � wrv-· .� n' t "p.... "-1"no seu fraco tonus' ge subsistencia. Sob este angulo, _ dUR,AM�SE RAP.'IDAMENTE COM '-,- . .1 Cure' 8�U8 m,ales e po�pe ,seu
ron e eDel. · ·

é que vemos' a.' preparaçã.o grevista, pronunciando·se, j b d b d (Con":-uat>ão" da 'la' "p"g'in'a)
de estensão' sem precedentes" "ca," 'p''sulas ,Antises"onicas I FOA,m'RMIJ,1Ae,rCo )'Acompran

o na
.. �. y.' •.

r.,
,';,'

, NOVA Bàtista", fno, centro' da
., - X _' .',

''', ':' I Minan,,?o_r.a "'1' lIe BOBEITO M. BOBST
cidade, o que o Prefeito

Não cometemos nenhuma hiperboie s�, usando de 1- , EÍn
. não fez, durante dois

expressão IiterariCJ, dissermos que a massa escachoa Todas as, Boas F:B;rmácias, .. que dispõe 'de maior 8ortirh�n. anos, "por pirraç'a Jesp!"
I em vibr.açõe,s transbordantes" pronta a 'v,ir lddender, (Ja I'. É d 'd Labora.ón'óS "'À"INANOÖ'RA to na pr�ça e oferece' �eus artf· rito de' comDlexos 'ou

.

bl d d '\-"., u� pro uto os • .LU -

gas ", preços vantaJosos outra C'''l'sa', qu-e o· valha.praça pu ica, por intermé io a péil1ede' gen-erali.' .. v

zada, estarão ,de' vida m�mos penoso e menos ,hum,i- 1'-' .... Joinville. - Sta. Oatarina . I' Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá Levou proveito 'a 'popu-
Ihante. ßem sabemos o· choque de�reforno das gréves, "'�PlI!!!!'!!i!!IE!'

. , . ',. lação de Três Rios do

atingindo aos proprios paredistas;, Mel,hor. é, solUÇão
...

,,""'
. . liiilii!iIl_�\!. Ij WiEiiBlaa.��� Norte" na, aplicação' da

���1�:e�0�::a�:�a:r�:d::�iS��s��. ::S:ii::� i�:�d: 0=::::::::::-';=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=':::::;::::::::::::::::::'-::;::::::::::::::::�:::::::::=;:::::=o:::::::::::::::::::::::::�:;:::" ��joOS;r o�;l� 11 !��t:��:;�
a deserção �os" oper�ri()s dé!s fabricas 0,', oficinas. ii .'

11.)) AI co .

.

iF
o " ; .ffi\ 11- J1 ,o·;'

.

ii vereador' Augusto Sylv,io
Intoleravel, querer éontemporiiar� f1ägrante :incom- II 1.l\ at \.\!ln lOafat.llRal ,JVI e.·-JilllLalrna· " '11 PrfJdoehl, contri,buiu des-
preepsão, desta verdade que deve pôr' dê so'breaviso li ,�, ,

._ ,II
ta maneira, jnvoluntáriL

os respon�aveis: ,o tl'.{ibalhadQ� br��'iIeiro, ey,ol!li "nil II
.

II mente, em benelicio -da

organização da gr;éve; '.' cada' movimento ii ': mâsSa s,e ii DP. O.n y oelib,li S "D'A q 1Jln O II braya gente daquela 10-
une mais. Ora, a insistencia de retardar o que II'

,

.....IRU·B.d!1I"ll"O D''E'.·.,T'�TIiIIõ:!T'_'" fi calidade.
t

,e· por' o;utro
necessita de ser', sali�feito represellla a, pior política ii' ..".,.. 4. J:.'II. � nL 'ii lado vai dar mangas: seu
social. São poucas os' empregados que não pa"ec�m I: 'Co'nsuIIÓr'lo' R M' h 'I' FI"' 54 '(D f' .'
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H k) li projeto, para novos e
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,
orlano", ,e ,roo e a op eltarlil arDae iI:'" l·n·teress·ante·s. e ac'_'a'lora-o suplicio da. existencia redu�ida. economicamente à Á .

ming;ua. "

(De, "A' GÂzETA". sã� Paul.o.) ',
.. ',' � �_:.__ ....•._._,__..�;;. ����_�U�_��__����2:'��:_:���._ _:_� : _�..��:JJ I �'::ni��p�::'�s, na .Çâmára

,
_ __:--.__ :--__ ._. ..__ _._. � __ �--__�-.� _,... � __ .iio.

o',
�

Jango, perde terrenQ'
, ,.para Fernando FerrariAtenção í .. Importànte 1

/"'''.1

.Callsas Judiciais.
RIO - O sr. Saulo República. Por delegação

Dinlz enviou a todos os de lange é que, Sam Tiago
diretórios petebistas uma Dantas ê'stá incumbidô de
carta Circular sôbre várias desfazer' o "Ierrarlsmo"
questões inclusive suces- em setores do PTB para
são. comportamento do. relmplantar o '�jaQguismo".
diretório' em face dos nó- Até o diretório do PTB

. cleos muntctpets etc. Vem de São João deí Rei, rerra
.surpreeádéndo o número de Tancredo Neves, com

de respostas favorévels' ao estreitas ligações com João
nome de Fernando Ferrar! Goulart, manifestou-se
pera

.

vice- presidente', da pró-Perrarl,

História B 8riUBm. das. Coisas
Edição Especial Instrutiva Escolar

da, revista: K<O , Tico-Tico>
Em edlção muito bonita, 'que Ié�nçará proxlrnemente

colorida e ilpstrada, _

.
a "Nações Americanas".

.

popular revista "O, TIC.O� J:: . ",' •

lICO'" .
está prestando .

cm sua�' pa�lDas. se

mals um serviço ao. pro- c�n�ecern:' as origens de

tessorado .e aos estudan- häbttos, costumes, frases,
.

res,
.

numa 'edição de busca e, .a histó!ia de. muitas

e pesqu.i�.a, intitulada, COIsas. curIOsas, I�Ven!Os,
"'HISTÓRIA

.

E ORIGEM des�o�ertas, reahzaçoes,
DAS CQISA�", q�� Jaz �ra�lçoe� etc. :

'\
'

'

,

parte da' série á g,ue" p�-'I .

Acompilnha' as reve,I��
tencem. "AJbqm Cor,ográ- ções sensaciOnai�,. urna
fico, do., Brasil";e "Riqu,e·llista d� invenlos, auto_fes
zas de Nossa rerra� e e, datas. ,,' .'
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