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De São Paulo tivemos
o prazer de receber em
a nossa tenda de traba
lho o jovem esportista
Arno Piazera,. que, num
raíde ciclistico audacio
so, vem vindo 'de São
Paulo . com destino a
Porto Alegre.
Para nós, .ríe Jaraguá

do Sul, em úotíelando-Ihe
a passagem, é uma gran
de satisfação noticiar-lhe
a presença a êste jo
vem filho Jaraguàense,
filho de tradicionalfamilia
cujo nome está ligado á
própria fundação de Ja
.raguá do Sul.

Jovem, brioso, espor
tista de fibra, segue êle

.

I no seu sonho jovem até
aos pampas, levando

I desde as terras rõxas
paulistas até a valorosa
t�a dos pampas um

pÓ1'1CC) de sangue [ara
guäense, que, desta ma
neira se estende num
laço de confraternização,
desde o dinamismo pau
lista ao tradicionalismo
gaúcho, e, com permis
são, no seu transcurso,
as- saudades de todos 08

Jaragultenses aOB' seus
demais irmãos brasilei
ros.
Ao Arno, os abraços e

votos de f�liz êxito de
todos quantos aqui se
encontram.

JÀRAGuA DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 22 de novembro de 1958

FP0LIS. (Do Corresp.) se tendo verificado rnanl- 5, finalisando, disse o Polícia. A perre em que
- Ouvido por vários cor- Iesteções. Somente perdure Governador H e r i ber t o funcionam a Prefeitura e
respondeures de jornais do ?I greve dos motoristas de Hülse:

as Coletorias estadual e'
Rio de Janeiro' e de São caminhão-tanque, 08 quals Houve, ontem, na cidade
Paulo e pela ASAPRES, se concentraram na cidade de Blumenau, um incendio

federal não foi atingida
sôbre os últtmös aconre- de hdjaí e não pérrnltem em parte do edifício da pelo fogo que, ao que
cimentos que se verifica- a passagem de qualquer Prefeitura, sendo atingidas p a r e c e, teve inicio no

rarn nesta Capital, assim ve í c u loque transporte as dependências do Forum, arquivo e motivado por
se expressou o Governa- combustível".

-,

Cartórios e Delegacia de curto-circuito. A firn de
dor Heriberto Hülse: apurar as causas exalas

do stnlstro, segulu, pare
.

- "Os acontecimentos aquela cidade o Secretário
de quínta-retre última, que

.---------------------- de Segurança Pública,
se degeneraram em desor- OPapa J.oa-o XXIII . acompanhado de técnicos".

-----�.-�--'

dem, felizmente não tíve-
�

ram maiores consequên-
cias, apesar de ferimentos Ao Presidente-

-

da -República.recebidos por populares e -

soldados da Polteta Militar' O sr. Presidente da República recebeu
e Corpo de Bombeiros. a seguinte mensagem telegráfica procedeu-
O Govêrno, por íntermé- te do Vaticano:
dio dessas organizações
militares, conseguiu, de ,,_ .Agradecetnos penhorado as sinceras

imediato, restabelecer a homenagens que V. Excia. no seu nome do

ordem, estando, presente- povo brasileiro' nos prestou por ocasião da

mente, a situação calma. asoenção ao Supremo Pontificado: É com os

Populares quebraram vi- maís ardentes votos pela felicidade pessoal
dreças de alguns edifícios de V. Excia. e prosperidade cristã do" Bra-

públicos, e do Armazem
.

síl no luminoso caminho da paz alimentada

do SAPS, nãq r e n d o pela justiça e caridade que concedemos a

nenhuma casa comercial tôda Nação como penhor de copiosos ta-

ou resldenclal sido dení- veres celestes a nossa primeira bênção
ficada. Em Iodo o Estado apostólica. (ass.) João XXIIl"�
a situação é de calma,' não

,Os Aconfecimanfos
Florianópolis

Reina calma
em Iodo o Eslado

em

Declarações do Governador HülseHeriberto

o ENFARTE
) �

DO MIOCARDIO
Segundo declarou

à reportegem carioca
o médico brasileiro
Eugenio Silva Lopes,
chegado ao Brasil,
procedente de Bruxe
las, onde participou
do Congresso Inter
nacional de Cardio
logia, um facultativo
norte-americano alpre
sentou um trabalho
demonslrendo .que a

má eltmentaçêo, a

agitação permanente
e o Insuficlente re

pouso são as causas

provocadoras do en
farte do míocardlo..
O médico em ques-.
tão, Paul White, mun
dialmente . conhecido
como "Pai da Car
diologia", a fi rm o u"-- .

que sessenta e cinco
por cento dos indi
víduos do sexo mas

culino estão sujeitos
a enfarte do mlocar-:'
dio, segundo acima
ficou dilo.

� \

Itineu Bornhausen
Presídênctc . da U.D.n.na

Os graudes jornais
"Diário =de Noticias" e

"0 Jornal", que se edi
tam na Capital da Repú
blica, publicam o se
guinte:

INCENDIO
nc Prefeitura de Blumeneu

.A. respeito, nottele nosso confrade liA "Nação", de Blumenau: Além dos
danos materiais ocasionados pelo fogo no edifício da Prefeitura e móveis e

urenstllos existentes nas diversas repartições públicas nele localizadas, danos
êsses que serão parcialmente cobertos pelo seguro e que poderão ser reparados,
entrtstece saber que as labaredas causaram perdas irreparáveis nos arquivos Idos diversos cartórios e, prlríclpalmente, nos bens históricos do município e

de toda a região do Vale do"lt·ajai. Os célebres manuscritos do dr. Hermann
Q. Blumeneu e de outros pioneiros da colonização regional,' além de toda a

. ., I' d h' "Os "realistas", em quaserica coleção de obléros, cadernos, livros, Jornais etc., re aciona os com a IS-

lória de Blumenau, reunidos com tanto sacrifício durante anos - Ioda essa totalidade, já se decidi

riqueza foi total e irremediavelmente perdida, não havendo modo de reconsliluí-Ia. ram a marchar com o

O incendio de sábado na Prefeitura, p�lo que se vê, constiruiu se no mais nome do sr. Irineu Bor

doloroso golpe desferido pela sorte contra o palrimonio deste município em nhausen, ex-governador
toda a.'sua existencia. e senador eleito por San-

ta Catarina, para, a con-

Uma das cousas de que I falava-se com insistencia I gar no futuro, todas as venção nß.cional que es

o blumenauense bastante na construção de um edi- repartições, como era feiro colherá '0 sucessor do
se orgulhava era da cen- fício próprio para o Forum alé àgora, �mpedlndo que sr. Juraci Magalhães na

tr.alização dos serviços e na mudança de outras as mesmas se dispersem, pr�Bidência da UON Ti
públicos no edifício da repartições pard lo<;ais trazendo, consequentemen- midamente reclamado
PrefeiluraMunicipal. Quasi diferentes, em face da exi- te os aborrecimentos e por São PauIó, o posto
todas as repartições pú guidade das instalaçõe�. desconfortos que se.obser.- de presidente da UDN
blicas municipais, esta-' vam em outras Cidades, 'parece haver escapado
duais e federais achavam- 'Naluralmente. . com o A centralização dos ser- das mãos dos paulistas
se localizadas na que I e incendio naquele bem pú· viços públicos em Blume- por contingências polm-

.

imóvel P!Ud conforlo e blico; terá ele que ser re- nau já se constitui numa cas alheias á vida do
facilid�des das pessoas conslruido parcialmente ou verdadeira tradição que partido sobretudo pela
que tinham· assuntos a em sua totalidade. Talvez poderá ser mantida, agora, quase certeza da candi
tratar nas mesmas.

' (osse possível reconsfruir com a reconstrução do datura Jânio Quadrõ8 no

U1fimamente, entretanto, o edifício de modo a abri- prédio da Prefeitura. quadro suas alianças

com "qualquer partido"
- e ainda nisso é êle
um "realista". Espera,
aliás, juntamente com os
seus companheiros, que
o problema da sucessão
presidencial seja enca
minhado em têrmos de
partido para partido, ex
eluída a hipótese das

I reinvi.n.díoações reglona
listas".

··'Em abril vindouro, o

sr. Juracy Magalhães
deixará a presidencia .do
Diretório Nacional da
UDN. Para substítuí-Io

. Flpolis. (do Corresp.) - A

íbílí 'Asserubléia Legislativa. do
surge� com pOSSI I Ida- Estado aprovou, por unanímí-
des dOIS nomes: Herbert dade, o projéto-Iei que conce

Levy, de São Paulo, e I
de o auxílio de um milhão e

Irineu Bornhausen. de 500 mil cruzeiros para a eon-

S t C tart E' ú I
elusão das obras de eonstru

.an a a a�l�a. st� 1- cão da estrada do Aeroportotímo reuntrra marores de Joinville.' .'

preferencias, pelo seu
estilo de ação moderado.
Já o sr, Herbert Levy é
um temperamento mais
radical, que poderia pre
judicar o partido nesta
hora em que o udenismo
se prepara para somar

forças visando conquis
tar o Catete em 1960."

Aerpporto
de Joinville

Fato
'

Gurioso
"

�

Urna
anda

Locomotiva
sózinha

o semanárIo "Jornal de Antonina", da cidade
que lhe empresta o nome, em seu numero de
27-10-58, publicou o seguinte:
-

- Vez por outra a locomotiva que faz o

percurso entre esta cidade e Morretes, prega uma

peça em seus passageiros, Terça-feira ultima, dia
21 p. passado, a composição do periodo da ma

nhã, q.ue procedia de Morretes, desligou-se da lo
comotIva em determinado trecho da. ferrovia, não
sendo o fato notado pelo maquinista, que chegou
só com a máquina á estação. Em consequencia,
os passageiros tiveram que ficar aguardando o

retorno da locomotiva para terminar a viagem. É
uma situação bastante desagradavel que precisa
ser corrigida, a fim de evitarem·se maiores abor
recimentos futuros aos responsáveis por esse

serviço

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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TODO individuo tem conta. a objeção a êsse
o direito de ser argumento - a ímpossl

ajudado a ter saúde; e bilidade de se utilizarem
é por isso que existem os conselhos sôbre saú
médicos, hospitais, De- de em condições flnan
partamentos de Higiene ceiras precárias, máximo
e Saúde Pública, Fede- no estado de coisas cria
rais e Estaduais. do pelas contigências do
A êsse direito corres- após guerra.

ponde o dever, que as- Há- um pouco de ver-
siste a cada um, de ze- dade neste argumento ..
lar pela própria sáúde e No entanto, deve-se re

pela dos que dêle de- conhecer que nem tudo
pendem. "custa os olhos da cara",
Ninguém desconhece a como se diz vulgarmen

importância da saúde, te. Mesmo em condições
em todos os setores da difíceis, a divulgação de
atividade e do bem-estar conhecimentos é provei.
humanos, quer se consí- tosa, pois' o individuo
dere o individuo, quer se pode apelar para muita
considere a coletividade. coisa útil e, o que é maís,
Nunca será demais, con- perfeitamente ao aloan
tudo, repisar êste assun- ce de todos.
to, principalmente enca- A prevenção das mo
rando-o sob certos prís- léstías, em grande parte,
mas. depende dos hábitos hí-
Quando. por exemplo, giênicos índívíduaís. Os

a campanha em tavor da especialistas são unäní
saúde se dirige ao tra- mes em salientar o pa
balhador e às classes pel da luz solar, do 8S
menos favorecidas, a seio e da vida ao ar Ií
questão toma aspecto vre, entre os meis de
um pouco diferente. De combate á tuberculose.
um lado, é preciso eha- Em condições preeä
mar a atenção do traba rirs pode .se adquirir
lhador para a possibili bons hábitos de saúde.
dade de maior rendimen E se tal não acontece,
to no trabalho, o que nem sempre é por falta
vale dizer, de melhor de meios: mas porque a I

remuneração, quando há maioria das pessoas tal
saúde; e da queda da vez desconheça a ma

produção e do ganho, no neira de aproveitar os
caso contrário. De outro meios fáceis de prote
lado, cumpre levar em ção da saúde.

DIA 18:

COllRAIO DE CASAMEIIo
Com a grecíosa senho

rue Regina Gugilmin,
prendada filha do casal
Albino - Cezarlna Gugtl
min, resldenteem Curitiba,
contratou casamento dia
29 de Outubro o jovem
Alvaro Pereira Jorge..
Nosses Perebene.

- a sra. Guilhermina,
espôsa do sr. Luiz SatIer;

DIA 15: - a sra. Vanny, espôsa
do sr. Walter Weller;

- o sr. Leopoldo Jan-] _ a sra. L i d i a de
sen, nesta cidade;. . Araujo Moreira, espôsa
- o sr. Pedro Ríbeíro do sr. David Moreira

Netto; .

em Itapocuzlnho;
,

- o sr. Augusto Mau·
_ a srta Albinia Hart

rer, em Gal"ib�ldi;
.(

em Guara�irim;
. ,

. -: o sr. Erich Harbs,
DIA 19'v���; .

- o sr. André Glo- - o sr. Rubem Nico-
watzki, em Garibaldi; luzzi; r

- a senhorita Alzira - o sr. Rudolfo Bleich;
Maria, filha do sr. Vitorio
Bortolini, em Lapa, Pa- Sra. OLGA LUCIO DA COSTA
raná;

Deflue na data da pró
xima quarta-feira o nata
lício da distinta senhora

Antonio A. dona Olga Lucio da Costa,
espôea do sr. João Lucio

R e i n a 1 d o da Costa Presidente da'.
.

Câmara Municipal de
Francisco Jaraguâ do Sul.
em Estra- A distinta aniversa

riante tríbutar-ae-ão na-

quela data "as homena
gens-a que faz jús pela
bondade de seu coração
e seu afável coração
materno.

....... o jovem Marcos,
filho do sr. L e v i n o s
Spengler;

filho de Eduardo Heideke - a sra. Otília ZapeUa,
e de Anna Hackberth. espôsa do sr. Gustavo
Ela, brasileira, solteira, Alperstaedt, em Itapocu

doméstica, domiciliada e zínho :
residente em Corupá, filha DIA' 2i .

de Frederico A. Lehrnenn .

e de Cecilia Lehrnenn. - o jovem Alfredo,
Edital n. 4.412, de 13 11-58 ��r�t;dO sr. Roberto M.

Curt Krepsky e - o jovem Alfredo,
Clara Schäffer filho do sr. Otto Baeumle;

Ele, brasileiro, solteiro,· - a sra. Ivone Mas
motorista, domiciliado e carenhas Sckiba, espôsaEdital n. 4.508, de 7 1 l-58.
residente em São Paulo, do sr. Alfredo Sckiba,

Heinz Gerhardt Leitzke filho de Arnoldo Krepsky em Curitiba.
e Marilia Menslin e de' Catarioa Krepsky. DIA 22:

Ele, br,asileiro, solteiro, -Ela, brasileira, solteira,
eletrecista, domiciliado e doméstica, domiciliada e
residente neste· distrito, residente neste distrito, em
á Estrada Itapocú, filho Nereu Ramos,· filha de
de Adolfo _Leitzke e de Carl Schäffer e de Clara
Hilda Leitzke. Schäffer.
Ela, brasileira, solteira, Bdital n. 4.5! 3, de 18-11·58doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
á Estrada Itapocú, filha
de Wigando Menslin e

de Wally Menslin.

Eeitai n. 4.509, de 1 t ·11-58.
Enno G. Augusto Maas

e EUa Volkmann
Ele, brasileiro, solteiro,

industrial, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio Cêrro. filho de
Ricardo Maas e de Gui·
lhermina Maas.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente fieste distrito,
em Rio Cêrro, filha de

RUdolpho Volkmann e de
Ella Strelow Volkmann.

,

Edifôl n. 4,510, de 11-11-58
logo Homburg e .

Sely Krause

Ble, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente em Rio da luz,
filho de Erich Homburg
e de Erna Hoffmann
Hornburg.
Bla, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, fi·
lha de de Roberto Krause
e de Selma Lemke Krause.

Edital n. 4.511, de 12·11·58

Volrath Heideke e

Rosalina Lehmann

Aniversdrios

ASSINATURA:
flaual • • • • Cr$ 100,00
Semestral. • • Cr$ 60,00

ANÚNCios:
Mediante cODtrato e a

tabela em Yig6r

BNDBReço:
Caixa Postal, 19

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

DIA 16:

- O sr.

Schmidt;
-- o sr.

Koehler ;
- o snr.

Olíbío Vieira,
da Nova.

AOÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca·
Iidades doMunicipio. Corres
pondentes em todas as cidade.
do Estado de SantaCatarina.

"CORREIO DO POVO" não
endosla os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola.
boradores.

DIA 17:

- a sra. Amantina,
espôsa do sr. Frederico

Orglo de mator peDetraçlo Ellinzer, Blumenau;
DO Interior dD Dord6sta

- a srta. Elzira Lemke,
tl;;;;;;;iiiiiiiiiiii_ca..ta_r_iD_eD_s_e.===o;; filha do sr. Fritz Lemke;

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
I(l. Distrito da Comarca Ja
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:

.

Mercio Itrner e

Laudia Gielow

Ele, brasileiro, solteiro,
tanoeiro, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filho de Gui
iherm� lttner e de Elsa
Ittner.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente oeste distrito, em
Rio Cêrro, filha de Paulo
Gielow e de Ema Horn
burg Gielow.

Edital n. 4.514, de 18-11·58

Edgar Radünz e

Brica Erdmanº
_Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, domiciliado' e
residente neste distrito, na
Barra do Rio Cêrro, filho
de Carlos Radün1.· e de
Berlha Radünz.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residl"nte neste distrito, na
Barra do Rio Cêrro, filha
de Brvino Erdmann e de
Adele Hanemann Erdmann.

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dUI ante I ) dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legah•.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado· e AUREA MÜLLER GRUBBA
residente em Garibaldi, Otiôal

Bspírito culto e afável,
havendo exercido com

brilho e dedicação, vários
cargos públicos em a nos
sa cidade, Delegado de
Polícia e vereador da nos

sa Câmara Municipal. o

ilustre aniversariante faz
lúz aa demonstreções de
estima e apreço de que
será alvo no dia do' seu
ne ral, á cujas homenagens
nos asosciamos, enviando
lhe um grande abraço de
felicidades.

Nascimentos 'I
-- Luiz Gustavo, filho

de Oiga MuelJ�r e de
Edeltraud Schmidt Muel·
ler;
-, Iracema, filha de

Manoel dos Santos e de
Alvina de Freitas dos
Santos ;

.

- Aldo, filho de José
Domtages Amorim e
Celina Maria Amorim; Esposas-- Maristela Inês, filha.
de Ludgere 'I'epassê e
de Eleonora Zerbin ; Conheço, entre as mí- a criança, não confunde

. \ nhas' amigas, algumas o que é «seu» pessoa)-
- Wilmar, filho de esposas· ás quais nada mente com os bens do

Victor Walz e de Celli falta aparentemente e casalou da familia.
Reinckb Walz; que são, infelizes - di· E se o marido não a
-- Osnir, filho dA José zem elas - por uma distingue constantemente

Gonçalves � de Maria única razão: não são com espontaneos gestos
Ticilla; compreendidas pelos ma- de ternura, pequenos

ridos. presentes e lembranças- Lucia, filha de Que- Não é rara, aliás na delicadas que a ela to.
A rino Pincegher e de Sofia mulher, a existencia des. quem pessoalm&nte, não- a sra. Cecilia, esposa Wintrich.;do sr. Alvan Karsten; .

sa sensação intima de estará por certo atenden-
- o sr Camillo An· - Mo a c Ir Salvador, infelicidade no meio da do aos desejos mais in-

dreatta;
.

filho de Miguel Steinma- bastança e da prosperi· timo do seu coração, nem
,.

_ a jovem Celina, filha cher e de Ana Maria dade. compreendendo aquilo
do sr. Pedro Winter; Steinmacher ; I Aos, que se dão ao que, nos anseios de sua
- a sra. Alaide Alzira, __ João Bernardino, tra.balho. de o.bse�var_as vida contemvlativa, ela

espôsa do sr. Alfredo filho de Bernardo Pelens eXlgenclas e lDchnaçoes julga ser exigencias ne-

Langer. e de Apolonia Pelens' d� temperamento f���- cessárias e indispensavel
.

'

mno, parecerá ddlClI ao seu senso artistico e
- A�a Janet�, fIlha compreender como uma à sua própria emotivida

de AlariCO Pedrl e de criatura mimada pelos de em face do amor do.
Jandira Walcanaia; bens da vida, tendo que mundo exterior.
Ivanir filho de Antonio possa desejar - vestidos

A mulher não é o queRita e de Luiza Machado joias, peles, . passeios, '
.

Rita;
- .

conforto enfim em todos a imaginação grosseira
-

.. . os seus atos _ ainda de muitos homens julga
�.Lom, fIl�a de Her!ch possa guardar no cora- necessário fazer dela -

Schunke e de Ela Meier; ção um- sentimento per.
um cavalo de cela' ao

- Mareio Luiz, filho manente de insatisfação qual se
.

dev& trazer lu
de Afonso Franzener e e desagrado. que a in- zidi_o e brilhante e sempre

coberto de manta multi-de Paulina Pedri; compatibilize constante�
cor ou arreios caros. e

_ Mauricio, filho de m�n�e com a idéia de
vistosos.

Darci Cardoso da Silva felICidade pessoal.

I EI é
.

d t d.

. .. No entanto para que· a, amma e u _oe de Ceclha uelthold da
t h

'

'dê
. alma e coracão, sensibl-Silva;

. sde en al.dad eVI
. ntCla lidad,e e dilicadeza.

- Antonio Carlos filho essa rea I a e, eXlS en
F 1 f l' é t -1. .

' te em tantos lares nos- aze- a e IZ e a
de

.

Pauhno Pe.drl e de
sos conhecidos não será sempre empolgada peloJulIeta Ambrosl.
preciso mais' do que amor.e a certeza de que
atentar para a monstruo- é aceita e copreendlda
sidade desse generaliza- tal qua1 é. MARIA ELISA
do desprezo que o sexo

oposto teima em votar
-

. B e r t h a Triebsss, ás preferencia da mulher
com 17 anos de idade. se ocupa em demasia
- Dorval dos Santos; com coisas sem impor-

com 39 anos de idade. tancia e, particularmente
- Luiz Pedrotti, filho com tudo que diz res

de Eugenio Pedrotti e de peito ao seu próprio
Hilda Nicolini. adorno.
- Maria Niemet, com Nesse ponto precisa-

87 anos de idade. mente é que reside a
- Lucimar Rodrigues, causa de tantas espõs8s

filho de Leocádio Osmar se julgarem infelizes,
Rodrigues e de Maria embora dispondo de tudo
Rita. o que seria preciso para
- Maria Marli Camillo, uma existencia satisfeita

filho de Irineu Camillo e feliz.
e de Maria Camillo. :s que a mulher, como

DIA 20:

infelizes

FAZBM ANOS
AMANHÃ:
- a sra. CaFolina, es

poso do sr. Engelberto
Freiberger; a sra. da. Sil
ma Bruns, esposa do sr.

Erico Bruns.

Sr. HERBERT SCHNEIDER
Deflue na data de se

gunda ·fei*, o natalício do
estimado cidadão, sr. Her·
bert Schneider, alto fun
cionário esladual, atual
menie servindo na Cole
toria de Rio dú Sul. Ao
nosso .particular amigo
enviamos efezivos cumpri
mentos de felicidades.

DIA 25:
Falecimentos

- a sra. Herminia, es·

posa do sr. Santos To
mazelli; a srta. Catarina,
filha do sr. J08é ,Weiler.

' Conservação
do Solo

DIA 28:
Nos terrenos de de

clividade fortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, constituem um dos
bons processos de con
trôle da erosão. Em al-

. guns tipos de solo urge.

que sejam feitas sulcos
em contôrno para con-

I
trôle da enxurrada cau

s840ra do desgaste.

- a sra. Catarina, es

posa do sr. Mathias Pan
stein; o menino Agenor,
filho do sr. Hermenegildo
Manes.

\

Dr. ARQUIMEDES DANTAS
Deflue na data da pró·

xima sexta-feira mais um

natalício do sr. Arquime
des Dantas, ilustre causí
dico em a nossa Comarca.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Irmãos Emmendörfer S.A. Câmara
Comércio e Importação em Organização

CONVOCAÇÃO

Em 1859, após 6 semanas de viagem
num veleiro transatlântico, aportava em ltajaí
(S.C.), uma leva de imigrantes. Entre êles en-

, conrreve-se Sebastião Emmendoerfer com sua

esposa Ana Maria Bechthold e três filhos:
Outtherme com 8 anos de idade, Antônio e

Cristina. Pela mesma época mais ou menos,
chegava também JOSI� Scharf com sua' esposa,
Izabel Fürst, e filhos entre. os quais destaca
mos Laiza Maria, com apenas 2 anos.

Todos eles originários da Provincia de Baden
na Alemanha, subiram o lraíeí-Mírtm ac.ima
até Brusque e Quabiruba.

Em 1880 Guilherme Emmendoerter e Lulza
Scharf casaram-se em Brusque. Nasceram-lhes
7 filhos: José, Jacob (o nosso homenageado
de hoje) Floriano, Elisa, João, Cristina e

Adolfo.
Em 1866 imigrava, pelo Porto de Itajaí,

João Beiler em companhia de Helena Loefler,
que desposara em segundas núpcias, e filhos.
Entre êles destacamos Aloisio, com apenas
ã anos de idade. Vieram fixar residencia,
no Encano, antigo Municipio de Blumenau.
Eram originários do Tirol, na Austria.

Doze anos após parne de Padenfort,
também na Austria, com destino ao' ßrestl, o
jovem casal Estevão Gern e Maria Teresa
Breem. A primeiro de janeiro de 1869, nasceu
lhes, em Brusque, (S.c.), li prlmogênlta, Eli;
saberh. Tiveram 12 filhos, todos nasctdos
aqui.

-

Aloísio Beiler veio a casar se em ßrusqué
com Elisabeth Gern, em 16 de outubro de 18815.
O céu presenteou-os com 10 filhos: Liberatina
(que se tornou religiosa da Providência), Ma
ria (a nossa homenageada de hole), Gertrudes,
Joana, José, Rosa, Lili, Reinilda, Cecilia e

Aloísio.
.

Aos 21 de novembro de 1908, na antiga
.

e venerável Igreja de Gaspar, receberam-se em'
.

matrtmonlo lacob Emmendoerfer e Maria
Bei/er. Êle com 25 anos de idade e ela com 22..

O casal começou a sua vida estabelecen
do-se, em Gaspar, com negócio e açougue.

Aí nascerem-lhe os dois primeiros filhos,
Edmundo e,Ervino.

Tendo tido revezes nos negócios, em

1912 mudaram-se para Iaragué. Nescerem-Ihes
aqui Augusta e Oswaldo, na Terra da Câmara,
Leonida, na Boa Vista, Vitor e Amando, na

Cidade.
Aqui no Jaraguá lutaram, venceram e

criaram seus -filhos.
.

Hoje, após 50 anos de vida conjugal,
podem olhar com orgulho, pare a obra realiza
da, na certeza de terem cumprido o seu dever
diante de Deus e dos homens.

É, pois, com justiça' que recebem a devi
da homenagem de filhos, netos, parentes e

amigos.
Ad muitos anos!

Bodas de Ouro
DE

JßC08 fMMfnOOfftffR e MßRIß .. BfinK
-,

Alguns Dados Históricos

Claraval

••••• 81 8.RO
Tua esposa é como a vida fecunda no interior
de tua casa. Teus filhos com vergônteas de
oliveira no redor de tua mesa. Ps. 1!l7, 3.

I
Cinco lustros são passados,
Posso bem me imaginar,
Num desses pequenos povoados,
Papai, mamãe foram casar.

II
Ela tôda loçã,
Na flor da idade;
Êle côr de romã,
Pleno de majestade.

III
Na vetusta igreja,
Da antiga GASPAR,
Quem quizer os veja,
Diante do altar.

IV
.

A família assim começou,
Qual tenrô, fecunda videira;
Aos poucos, porém, aumenTou,
Com os rebentos de oliveira.

V
O lar é fecundo,
A todos previno:
O primeiro, Edmu,ndo,
Após vem Ervino.

VI
Dois anos depoiS,
Aparece Augusta.
"Formosa vós sois,
Menina Robusta I I'

Munjcipal
L

. PELO PRESENTE SÃO CONvlDADOS OS
QUOTISTAS' DA SOCIEDADE POR QUOTAS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "IRMÃOS
EMMENDÖRFER LTDA. COMÉRCIO E IMPOR
TAQÃO", PARA A ASSEMBLÉIA GERAL DE
CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANONIMA À
REALIZAR-SE NO DIA �� DE NOVEMBRO P.
VINDOURO, AS QUINZE HORAS, NO ESCRITÓ·
RIO DA SOCIEDADE SITO A RUAMARECHAL
DEODORO DA FONSECA N°. 55'7 EM A (lIDA
DE DE JARAGUÁ DO SUL, NESTE ESTADO.

Ata da sessão de 21 de. outubro de 1958

Aos vinte e um dias do mês de outubro do
ano de mil novecentos e cinquenta e oito, pelas sete
horas, na Sala de ôessões, Edifício da Prefeitura
Municipal, reunlrarn-se os vereadores srs.: João Lú
cio da Costa, Fidélis Wolf, Francisco Modrock, Mu
rillo Barreto de Azevedo, Mário Nicolini, José Pas
quallní, João José BertoU, Durval Mercatro e Erich
Batista. Presidência: João Lúcio da Costa; Secreta
ria: Francisco Modrock e MuriJlo Barreto de Azeve
do', êste designado pela Presidência na ausência do
1°. Secretário. efetivo. EXPEDIENTE: cópia oficio n.
MO expedido; oficio do 115°. B.C., de Iotnvtlle, egra-

JARAGlJÁ DO SUL, �3 DE OUTUBSO DE
decendo remessa cópia da peça orarörta do vereador

:1958. (N. 216)
sr. Augusto Sylvio Prodoebl, por ocasião do Dia 7
de Setembro. No expediente falou o vereador Vice

VICTOR BBRNARDES BMMBNDÖRFER - Sócio Gerente Presidente, sr. f'ldélls Wolf, encaminhando pedido de
informações à Presidência _a fim de instruir o pare
cer respectivo, do qual é releror. O vereador, 20.

MANIA DE RECORDES Secretário em exercicio, sr. Murillo Barreto de Aze
vedo encaminhou consulta à Presidência em relação
à situação, legal ou não, da Fábrica -de Pólvora,
cuja última explosão, faz cinco anos, abalou protun
damente todo e Estado com várias vítimas a lamen
tar; solicitou da Presidência, o requerente, se oficias-

.

se a respeito ao sr. Capitão Manoel Lopes, encarre
gado do Serviço de Explosivos e Matéria Inflamável,
nesta cidade, se a referida Fábrica obteve ou não
licença para prosseguir suas atividades naquele local
onde se encontrava situada. A Presidência designou
a Secretaria pera etenderse=com a respectiva euro
ridade militar. Concomitante apelou aos srs. verea
dores providenciarem sobre quaisquer emendas que
oblenverem pera completar o orçamento da receita e

despesa para o exercicio de 1959, trabalhos a serem
discutidos em a' próxima sessãó. ORDEM DO DIA:
Não houve. O vereador sr. Murillo Barreto de Aze
vedo insistiu junto à Presidência fôsse atendido pelo
Executivo seu pedido de informações acerca dos
contribuintes ainda em arrazo com o pagamento de
seus impostos de indústria e profissões, tendo o ve
reador sr, Durval Marcatto, em aparte, solicitado es
clareclmentos do preponente se êsse pedido implica
na elaboração orçamentária ou apenas reclamação
cabível aos trabalhos da Casa, sendo confirmada
esta. A seguir o mesmo vereador, sr. Murillo Barre
to de Azevedo expôs o fato de um contribuinte, Os.
car Kreissig, haver sido taxado justamente pelo lan
çador da Preíeitura com um imposto de indústria e

profissões exageradíssimo, agravedo, ainda, pela
circunstância de se tratar de um homem paralítico.
Em atendimento a esta exposição, manifestou-se
também o vereador, Vice Presidente, sr. Fidélis Wolf,_
comunicando rretar- se de um paralítico de há vinte
anos, homem tabalhador, honesto, esclarecido com

pequena mercenaria em Garibaldi pera seu sustento
exclusivo, repelindo também a taxação injusta com

qual fôra honerado quando lhe cabia isenção total
de qualquer imposto. O vereador, sr. Durval Marcar-

I to confirmou as palavras dos oradores que o ante+;
cederam, manífésrendo sua repulsa a qualquer ato de
perseguição políríce qual o caso dêsse cidadão por
não haver votado, consta, nos candidatos do partido

,I municipal situacionista. O vereador, er. José Pesqua
li propôs redigissem o próprio Legtslatlvo uma lei
isentando de impostos o referido cidacão, no que foi
secundado pela Presidência desse entrada ne Casa
semelhante requerimento pare ser imediatamente vo-
tado pela Câmara. Incumbiu-se o vereador er. Mário
'Nícollní de entender-se com o cidadão interessado.

'--·----·---1 Nada maís
:

havendo a tratar, a Presidência convocou os srs.
vereadores para a próxima sessão no dia 28 do corrente,
com a seguinte Ordem do Dia: Trabalho das Comissões. Não
compareceram à presente sessão os vereadores srs. Augusto
Sylvio Prodoehl e Raimundo Emmendoertee, .

Sala de Sessões, em 21 de outubro de 1528.

Bater um recorde, é uma verdadeira mania
nos tempos atuais. Se se tratasse sómente de ar

tes e esportes, ainda vá lá... mas hoje em dia
aparecem malucos de tôda espécie fi tentar re

cordes, também de tôda espécie.
-

Ainda em março, tivemos o daquele italiano
Terano - Gaitano Polverelli - que conseguiu
comer perto de 7 quilos de alimentos e tomar
5 litros de vinho em uma única refeição.

Coisa de louco...
.

E, no mesmo mês, em S. Francisco, apareceu
um .não menos louco, o Sr. William Howard, de
157 anos, que bateu outro recorde não menos ori-
ginal: Um recorde de paciência. .

O caso foi êste: Há em S. Francisco uma
sociedade que realiza concursos de paciência.

Tal concurso consiste em sentar-se uma pes
soa num mastro e ficar apreciando as nuvens pelo
céu. Pois bem, o tal Mr. Howar passou 196dias,
sem interrupção, sentado numa altura de 5 metros.

O -reeorde anterior pertencia ao Sr. Robert
Glymes, também de S. Francisco, que havia ficado
152 dias.

Entretanto Glymes foi mais feliz pois as

chuvas incessantes que caíram obrigaram no a

abandoná Ia,
O fato é, também, economicamente interes

sante, pois durante todo o tempo da prova, pagava
se um dólar de entrada, no parque onde a mes
ma se realizava, para se apreciar os concorrentes,
e-sempre com boa assistência.

Mas, há cada doido neste mundo t
-

Aos nossos Assinantes:
Pedimos a todos os nossos prezados

assinantes, ainda em atrazo com o paga-<

menta de suas assinaturas, a fineza de nos

. Dr• Francisco Antonio Piccione
M:�DICO

Çirur�ia Geral de adultos e criançae CI1-
DIca Geral - Partos - Operações -

. Moléstias de Senhoras e Homens.
Especialisla em doenças de crianças

Atende no 'HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESúS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

I COJRUP.A, - 'SAN�� CA:BrARlI[NA

_ßnviarem com urgência, os seus débitos, a
fim de evitar a suspensão do fornecimento
do nosso jornal.

Empresa JoroalisOc8 '''Correio do Povo" LIda.

Eugênio Vitor Scbmöckel
Diretor-Gerente

, vIf
Osvaldo nasceu,
- Que tanta maldade I ':"".
Aos vinte um morreu,
deixando saudade.

VIII
A quinra é Leonida,
Que nunca casou: \_ (
Dos pais a querida,(
Em casa ficou,

IX
Vitor que é Bernardes,
O caçula, Amando.
Si sete contardes, '

'Stareis acertando.

Indústria de MadeirM JANSSEN S. A.
Assembléia geral extraordinária

CONVOCAÇÄO
,

São convidados os senhores aCionistas desta
'Sociedade á se reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinária, na séde social da firma "INDÚSTRIA
DE MADEIQAS JANSSEN S. A." em Jaraguá do
Sul, neste Estado, ás 15 (quinze) horas do dia lã de
Dezembro de 1958, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA.:

10) Mudança da denominação social.
20) Substituição de- ações.
158) Reforma dos estatutos sociais.

Jaraguá do -Sul, 5 de Novembró de 1958.
JOÃo BATISTA RUDOLP - Diretor Gerente
BWALDO RUDOLP - Sub-Gerente

X
Meio sé("lo, queridos pais,
Desde o marco iniciill,
Que lernamente vos amaes,
Em sanra vida conjugal.

XI
Quantas lutas e trabalhos,
Espinhos, duras pr'ivações,
Inda, quais floridos galhosi
Encantos mil nos corações!

XII
Pelo bem que recebemos,
Pela nossa educação,
Nosso preito vos rendemos
Que é de eterna gratidão I

XIII
Entre folguedos e flôres,
Nesta dlila jubilar,
Hinos, perenes louvores
A Deus queremos dar!

'I Claraval

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Indústria Textil " J A R I TA" S. A. II
Itapocuzinho Jaraguá do Sul Escritório de, Advocacia - Dr. Hercilio Alexandre da Luz

J_3ALANÇO GERAL, encerrado em 30-8-58
A T I V O

R,ELATÓRIO DA DIRETORIA Rua 9 de Março 582 - 10. andar salas I à IV.
Senhores Acionistas: L E NT CATAR N

Atendendo ao que determinem nossos estatutos.
dOINVI L - SA A I A.

cumprimos o grato dever de apresentar à voese
Contratos =: Organização e díssolucão de sociedades, inclusive parte contabil.

apreciação o Balanço Geral encerrado em 30 de Y 'I

Agosto do correnre ano, Conta de Lucros e Perdas Sociedades Anônimas - Defesas' fiscais - Justiça do Trabalho - Cobranças
e Parecer/ do Conselho Fiscal. D' I

.

T A
-

d UPelos documentos em apreço, os senhores acto- esquítes - nventäríos - estamentos çoes e socapião
,

'--- ---

nísras compreenderão a marcha dos negócios deste Despejos - Legislação - Imposto sobre a Renda - Importação e Exportação
sociedade e sua situação' econômica, que considera- _' Institutos de Previdência, etc...

'

mos satisfatória.
Esta d t r e t o r

í

a permanece à disposição dos Direção dos advogados : HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, RUY
r-

-senhores acionistas pare qualquer esclarecimento que PARUCKER, EVI ALEXANDRE VARELA.
julgarem necessário com referência ao Balanço ora

encerrado, bem como sobre a marcha dos negócios Horário - Regunda a sexta-feira das 9 às 12 e dAS 14 às 19 horas. IIe atividades desta sociedade.
,

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 28 de Outubro ::;;;;;;"iiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""";=====.õiiiii=iiiiiiiii=====iiiiiiiii==...!!

de 1958.
JOÃo LÚCIO DA COSTA - Diretor Comercial
ROLANDO FISCHBR • Diretor Técnico

Seguros 29.849,80 t indicado
Publicações 8,,404,50 bOi eaeos de

Aposentadoria 138.503,30 fraqueza. pali,
C 8 882 00 d-., magreza e
oncertos . , futio.

Despesas Gerais 30.413,00 Em lua rór'
Juros e Descontos 128.601,60 mula e n t r a m

Selos 207.811,90 Vanadaw de

férills 4.280,00 sódio, Llcitina.' GIicerofOlfatol.

Despesas de cobranças 49.210,70 Pepelna, DOZ d� Cola, etc. de

fretes e carretos 49.300;50 ação pronta e aficu noa caS08

Salários, Ordenados e de fraquesa e neuralleniaa. Vana-

Honorários 793.121,80 4Iiöl 6 iDdicado para homeD8, mu·

Força e Luz 9,511,70 Iherea e crianças. sendo eua f6r·

Fri��;';Ad.Valorern 174.189,50 mula liceooi.da pela Ba4de ·Pu. ",.

Conservação e Iimpesa 8.038,00 blica. Dr. Reinoldo Murapa
Material de escritório 12.107,00 t II II"�t����ões

'

2g�:��1:gg', , ADVOGADO }_
Despesas de viagens

•

25.283,00 res ao Balanço Geral, demonstração da conta de , E c'
. .

�
Letras a receber 2.310,20 Lucros e Perdas, inventário e demais livros e doeu- } s rítõrio ao lado da Prefeitura }
À disposição da Assembléia 21?024.60

'.
'mentos relacionados com õ Balanço encerrado emL

.

JARAGUÁ DO SUL �Cr$ 2,1M.118,40 2.135.118,40 30 de Agosto do corrente ano, tendo constatado
., estar tudo na mais perfeita ordem, são de perecer r'<- ��(j�

lIapocuzmho, Jaragua do Sul, 30 de Agosto que devem os mesmos serem aprovados pela assem-
de 1958.

_ , . . bléia geral que para esse fim. será convocada, por
JOAO LU�1O DA. COSTA - D�retor c0l1_1erclal e exprimirem os mesmos a verdadeira situação da
guarda,lIvros, reg. sob n. D2.084 e ne C.R.e. sociedade, bem como recomendam ainda a aprovação
sob n. 479, '

. ,.

' de todos os atos praticados pela diretoria durante o
ROLANDO FISCHBR • DIretor Técnico ano social de 30 de Agosto de 1957 a 30 de Agosto

PARECER 0'0 OONSELHO FISOAL do corrente ano.
'

ltepocuzlnho, Jaraguá do Sul, 25 de Outubro
Os abaixo assinados, membros do Conselho de 1958.

Fiscal da Indústria Textil "Jarila" S. A., no exercício
de suas funções declaram na forma da Lei que:
Tendo minuciosamente examinados os livros referen·

.

PASSIVO

40.000,00
Cr$ 5 003.980,80

Rua Preso Epitácio Pessoa, 48 - Jaraguá do Sul

Indústria.Textil "JAR,I TA" S/A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOOAÇÃO
Convidamos os acionistas desta sociedade a

se reunirem em assembléia geral ordinária, em
nossa séde social, à Estrada Itapócuzinho, às 14
horas do dia 29 de novembro de 1958 para delí
berarem sôbre a seguinte

OROEM DO DIA:

10.) Exame, discussão e aprovação do balan
ço geral encerrado em 30 de agôsto de
1958, demonstração da conta de lucros e

.
perdas, relatório da diretoria e parecer
do conselho fiscal;

2°.) Eleição da nova diretoria;
30.) Eleição dos membros do conselho fiscal

e seus suplentes;
4°.) Assuntos div. de interêsse da sociedade.
AVISO, Acham-se à disposição dos senhores

acionistas os documentos a que se refere o art.
99 do deeréto-leí n. 2627 de 26 de setembro de 19�0 .

Itapocuzluho, Jaraguá do Sul, 15 de outubro
de 1958.

JOÃo LUCIO DA COSTA. • diretor comercial
ROLANDO FISCHER diretor técnico

1
..060.862,70

.

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
( ADVOOADO I

Escritório no prédio "A Comercial LIda"
Rua Marechal Deodoro da fonseca 'N°. 122

lal'aguá do Sul

Orgãos e Harmonios UBOHN"

Imobilizado
Imóveis & Benfeitorias

Está,el
Móveis & Utensílios 82794,40
]Yláq., Motores & Instalações 1.625772,80 1.708.567,20

Bls.ool,el
Caixa

Rellllz6181 a curto e 10010 prazo
Produtos" 1.622.300,00
Letras a Receber 48l.780,80
Depósitos 250,00
Selos 494,00
Ad-Velorem 751,lU
Empréstimo - Lei 1.474/51 6.908,10 2.111.674,00

Coota de Compeosaçio
Ações, caucionadas pela Diretoria

82.876,90

1I·,·VilIIIID-RIIlA-Ç·AIIS·,M-A·SsIIIIA·p·.·vEm!lllR·AlEilcI!IIEEIRI!IIO·,·E·S·PEDIIL-H·O·s-il
LAPIDAÇÃO, MOLDURAS, QUADROS. ES

TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS
p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES e CANELETAS

-Vidpavapia Japaguá
de Steffeus & HiUe

Acabamento perfeito
Sonoridade agra4avel

Preços modicos
Harmooios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: Sã.o co�struidoslem 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogos Gratis

Demais intormacões
com o Re presentante
Geral para os Estados

. de S. Catarina e Paraná

I, PAULO KOBS - Cx, Postal, 39 - �io Beoto do Sul

_

Estado de Santa Catarina

lio Eligl,el
,

Capital
Reservas

Fundo devedores' duvidosos
Fundo de desenvolvímenro
Fundo de depreciação
fundo de Reserva Legal
Eligi,el a curto e 8 lonlo prazo

Conras Correntes e Bancos 2.001.039,00
Lucros à dispo da Assembléia 233,190,80

Conta de compensação
Ações caucionadas pela Diretoria

2.500.000,00 A única da cidade FAÇAM UMA VISITA

ti==::::::::.:=::::�:::::.:::::::::=-:::::...:.::::".:=::;:::::::::::;;;;:::::::::::::::::::::::.:::::.,.
u 'U

11 .a•••e I • uI e _ ".... ii
:1 1=

li - JARAGUÁ DO SUL - U-
H fi
iL ii,Medicamentos e "Perfumartas I

IIII Simbolo de Honestidade I
..!

II •Confiança e Presteza I.

I! . A que melhor lhe atende li
!! e pelos menores preços I!
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::l:::::=:::::::::::::::.-::::::=..=:::::::::::::::!i

Dr. Waldemiro Mazureehen
CA.SA 'DE SA.UDE

73.461,90
56.670,10
79695,20
19.923,80

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi--elétrico • Electro-cauteiização

.

- Ráios Inira-vermelhos e azuis.
...............1 .

\

229.751,00 J:,."'••••••• �.. - •••·.. ••••·.···:�·•••·.···:� •• ..·.··:�il .

& ! �
� Vlml.,a de Olhos - Ouvidos - Nariz e GargaDta B
� DO BIt......lil•••111 B2.234.229,80 •

I

'l: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :

4000000: A melhor aparelhada em Santa Catarina i
Cr$ 5.003'980:80 li Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" il

, f:......, J O I N V 1 ,L E - -:l
ltapocuzlnho, Jaraguá do Sul, 31 de Agosto ::� tf.::

de t 91:::8 I t:···················································· �.r-r
(J

••���tr.J�����····... ·I·:

JOÃo LÚCIO DA COSTA - Diretor comercial e �!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
guarda-livros reg. sob n. 32,084 e ne C.R.C.
sob n. 479.
ROLANDO FISCHBR - Diretor Técnico

Demonstraçao da OONTA DE "LUCROS
E PERDAS",

.....

referente ao balanço geral
encerrado em 30 de Agosto de 1958

CRÉDITO

'MAGROS.
, �
J �RACOS

{)

r .-
.

�

\lANADIOL1Produtos (lucro bruto verificado)
D É B I TO

2.135.118,40
<,

(ass.) WERNER JAHN
LUDGERO TEPASSÉ
WALTER SACHT

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 22- J 1-1958
���--����---�--�----------���;�_.����--�------�-----�----�--------�

Industria de� Madeiras Janssen S. A. $'::,=::::::::;:::==::::::::'-::===::::::::;_::-'::-':==.:::::::::::=::::::::.:'=:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::.:::=:,::::::::"
ti, ij

li AVIS·O II
" "

r �Senhores acionistas. fi A' Diretoria da' Comunidade Evangélica de Rio da Luz I, !IEm atenção ao que dispõe'os estatutos so- II! avisa aos interessados que procederá uma reorganiaação no cemitério I!ciais, apresento o relat6do relativo ao exeroroio ii da mesma, devendo os -familiares dos mortos antigos, reedificarem os I!
encerrado em, 31 de outubro do ano corrente. 11- túmulos caídos, pondo-os em alinhamento. li

Pelo balanço e demonstrativo da conta lucros II ' Se os mesmos não reedificarem os túmulos arruinados até iie perdas, constantes abaixo, poderão oa srs. acío- �.!I. fim de outubro do corrente ano, a Diretoria ordenará a demolição dos mesmos. IIInistas ficar interados da situação economica e fi- .. A mesma Diretoria proibe o levantamento de um novo "naneeíra da sociedade: II túmulo, sem pré�i8 licença do, Presidente. Il
Ficam á disposição dos srs. aeionístas todos II

'

(ass.) Alberto Meier' II
os documentos ao exercicio aludido, podendo os I ii (N. 907 - 6 m.) Presidente ii
mdedsmos dsertem be.xamindad�s nóbtescrit6fliO da sOtcie- IL._ __.-:. .. ._.__. :::za:::..JJa e., on e am em po erao o er qua quer ou ros �= ==::::::= -.-.- --..- _.-- _:-

--..-.--.---- ---- -- �

eselareeímentos que julgarem necessários.
,

João Batista Budolf - diretor gerente
Ewaldo" Rudolf ':' sub-gereute

BALANOO DO ATIVO E PASSIVO, em 31-10-58.

ATIVO

}lELAT6RIO DA DIRETORIA

----------------�---- �......��

133.982,30
198328;20
42.150.00, 374.460,50

, ,

80.269,60

566594,40
,

...3.279,40
1 02460390

PA S,SIVO

Imobilizado
Edificios e dependencias
Màquinas e instalações
Im6veis

. Está,�el
"

M6vefs e utensillos 7828,10
Almoxarifado 18.441,50
Veículos 54000,00
Realizavel em curto ·OU- longo prazo

O. Oorrentes 1.086,00
O� Correntes mensais' 130876.60
Titulas em cobrança 228.254,80
Mercadorias 191:930,00
Participações 800,00
Empréstimos 13,647,00
'Dislu)ni\)el

Caixa

Não exigivel
Oaoital
Fundo de reserva legal
Fundo de prevlsão
Fundo especial
Fuodo de depreciação
Exigivel

Letras descontadas
Dividendos
Gratificações

460,000,00
99500,00
22.280,80
20.000,00
174.839,00 776.619,00

133.754,90
�6800,00
77.430.00 - _247.984,90

1.024,603,90

Demonetrativo da Conta Lucros e Perdas, _

em 31 de outubro de 1958.

Mercadorias
Mão de obra
Oapitalisação
Despesas gerais
Juros e' d-escontos
Fundô legal
Fundo de depreciação
Plano de obras
Dividendos
Gratificações

A COMERCIAL

E.crlt6�lo d� Advocac:la Admlnliatratlva e f'tscal,'
.

. ContabUldade -:- Segu,��.

.. .
.

'. _.
.

_--..

Eugenio Vitor Schmückel • Economista 'e Contador,
E.arltÓ%lo : ,A.••nlda )lar.ahal Deodoro. lll-iso - FOD•• 194
S••ldlnela: Bua C.l. Proc6plo G. d. Oll..lra. 148 .... FODe, 115

Caixa Po.tal. 19
.JARAGUÁ DO SUL SANTA CiIlTARINA

985.439,70
32.014,00
2.319,00 _

,-,

---------.-----------------------------

°LÕM�!l!��f,S�I�r�!CORAA Iefeito Dispensa purgante e dIeta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e � l>�a p.rópria!
Evitará muitas doenças e poupara mnhelro em

remédios,
Compre boje mesmo, uma l.O�BBlGUEIRA

. MIIAICOB! para o seu tilhmho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE

FOTO PIAZERA
DEPRONTE Á PREPEITURÄ - JARAOUÂ D.O SUL

fotografias em Geral '- fotocopias de Documentos -

filmes e Material foto - 'Ap4relbos e AcelS6rios

A pedido, atende a domicilio e tambem
em lo'!:a1idades 'riziDhas

Cure seus males e poupe seu
bom dlnbeiro comprando na

FARMACIA NOVA

PRISÃO DE VENTRE
ESlÔfIAGtJ. fiGJlOO E II1ISßIIOS I
Proporcionam bem-este gerat I

facilitam a digestão, descon-!
gestionam o fígado, regufarl�!
'zam as fun�ões do �

..
,

Apotheke ,"Seb'ulz"
'JARAQUli. DO SUL.

MEDIKAMENTE -UND PARFÜMERIEN'
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

,

, 'Vertriluens und der Dienstbarkeit, die Sié'
am besten, zu delf,gel'ingaten Preisen, bedient.

.

•
'...

.t. .

••• � _. /o.

Campanha de
Educação
Florestal
o Serviço Florestal

atenderá a todos os
interessados em assun

tos relaoionados com'

sllvicultura, tanto na

parte referente a con

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

recimentos consulte o
••Acordo Florestal".

. �-

Frutifel'as e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
'Camélias, \ Co
ni-feras, Palmei
ras, etc., etc.

�

!)eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupá

spiradores de pó "ARNO" e outros tipos
ícícletes "MONARK" e "CENTRUM"
Amaras de ár, Bombas para Bicicletas etc.
esnatadeiras "WESTFALIA", Descascadores etc.
ogões economicos "REIS" e elétricos "FAME"
eneros alímentíoíos e Conservas em geral
armoníos "TODESCHINI" (Catalogo a disposiçio)
magens religiosas de "PRATA BOLIVIANA"
arras para água de Cristal e Vidro -

aol e Brasse (para limpar metaes)
Iquidificadores "WALlTA" e VEN'l'ILADORES
äquínas de costura "VIGORELLI" "ELGIN" eZig-Zag
ovldadé's &m geral, seJIlpre em stock
leo de Peroba (para limpar moveis)
anelas de pressão "MARMICOC" • "LARES' div. tam.
uadros de Paisagens e Dores

efrigeradores "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
el1ns para Bicicletas e Sobrecapas "

alheres Inoxidavel "HERCULES" e "ZIVI"
tenclios em geral, para Dona de Casa
asos de Cristal e Vidros para Conservas
adrez (Taboas de Imbuia e Figuras)
piranga (Lustre para Sapatos) "MAll.VEL"
ivi "Artigos de Cutelaria em geraI"

V.S. encontrará pelos menores preços da-praça
\

na conceituada CASA REAL
C huveiros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCHINI" e "UNIVERSAL"
Soda caustica "PYRAMID" e outras qualidades

rtigos para presentes em geral (sempre novidades)

A
B
C
D
F
G
H
I
J
J[
L
M

oN
O
p

�
S
T
U
V
X
y
Z

"R
E
A
L

adios ,iSiemens do Brasll" e "Telefunken"
spremedores para Batatas, moedores de Côco
luminio "ROCHEDO" Baterias e peças avulsos
ouçaB-de P()rcelana "SCHMIDT" "REAL" e
"STEATITA"

de ROBERTO M. HORST

CASA REAL
Rua CeI. Emllio C. Jordan, N°. 141 - Jaraguá do Sul

(defronte aó Cine Buhr)
N.l.037

,

.. que' disp.õe de maior sertimen,
to na praça e oferece seus arü-

,

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá ......IIW..IiII......

���

MILHOES MUDAS

825,925,00
22.641,50
10,000,00
34.476,20
12.500,00
36.800,00
77:430,00

1.019.-772,70 1 019.772,70

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1958.

Joio Bdist. RuJo11 - diretor gerente
Ew.'c/o lluJol1 sub-gerente
Sérgio TbolfJsen - Oontador Registro no

O.R.O.S.O. N°. 0301 e D.E.O. No. 50.781

PAREOER DO CONSELHO FISOAL
Os abaixo-assinados, membros do conselho

fiscal da Indústria dEI Madeiras Janssen S.A., ten
do examinado detidamente todos os documentos,

balanço e demonstração da conta lucros e perdas,
relativo ao exercício social, encerrado em 31 de
outubro de 1958, cónstataram a sua exatidão e

conformidade, pelo que, 1'ecomendam a sua apro
vação pela' assembléia geral ordinária dos senhores
acionistas, a realisar-l1e no dia 6 de dezembro de

1958, no escrit6rio da dita firma.

Jaraguá do Sul; 5 de novembro de 1958.

S�RGIO THOMSEN

HENRIQUE GEFFERT JOR·I
AMADEU MAHFUD

Vel'kuerzt Rheuma Asthma
·das Leben P ..

Rheuma gehoert nicht � zu Wir werden darauf '�usf
den Krailkheiten, welche. die merksarn gemacht das

"

meisten ,Todesopfer fordern, die Tabletten
wohl aber- zu jenen, die oft
chronisches Siechtum und Ar- ,"EaflD "beitsunfaehlgkett, nach sich
ziehen. mehr noch &s die Tu-

der C. F. BO--HrllNocnberkulose; Daher 'ist es uage- IJ K a..;,K

mein wichtig, schon die ersten & SÖHNE, Manoheio, das
Anfaenge einer Rheumaer- bekannte und alibeweehr-
!l!�'m;��n�t:J:Jl:���I� te Asthma-Mittel, wieder
auf Grund der in 46 Laendem überall erhaeUJich sind.
der Welt erzielten hervorra- \

genden Erfolge das mll1onen-
fach bewaehrte TogaI. Togal
hat auch in schweren und
hartnaec\igen Faellen EHHe

, .z gebracht I Dfe Schmerzen ver-
schwinden, Gelenke und Mus-
kefnwerdenwiederbeweglich, ----------0:
die Entzuendung klingt

°

ab,
Wohlbefinden und Leistungs
faehlgkelt werden w1ederher�
gestellt.

, TogaI Jst unschaedl1ch und
gut vertraeglich I Ausser bei
Rheuma,' Gicht und Ischias
wirken Togal-Tabletten auch
rasch und sicher bei Hexen-

Ischuss, Neuralgien, Kopfsch
merzen und El'kae Itungs

• iM •�8._1!!Il!.d_.BIiII8IiiJi1l!Ii!'I!!'I!IIilIIIini�B8IiIl!i,tE> Krankheiten. Es gibt keinen
TogaI- Ersatz I U"eberzeugen
Sie sich noch heute durch
einen Versuch mit TogaI
Sie werden ueber seine zu

verlaessige Wirkung erfreut
sein!

-

,De PEISOAS Tb USADO COM
80M RESULTADO o POPULAI

DEPURATIVO 1

ELIXIR 914
a SIfIJS ADCI TUI • 8BaUls.
o Pl...... lIaQo. o Coraoa-. o
.......810. oe PulmInt • Pet.
Produ 00rH .... o..............
....... CepeIra. Qu.d. do Cabe-
Ie ....m o Aborto.. ,t

e ul.. o m4kQtco
e toaIe o popu'., cI.PUl...VO

ELIXIR· 914
.............,........ Aarad••
... 00IIl0 .... IleOr. Aprotad. GO

............ ao tratamento cl. SI
"US. ReUMATISMO da m••

•• od..... p.lo O. N. B. P.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ginásio '�São Luiz" QUEBRA - QUEBRA
.I!�B !1���!!��Sd�� !��8 em I tajaí
ma.ndos do Ginásio Sã� Manifeatações contra
LUIZ. recebemos. gentil O encarecimento do
convite para aseístírmos .

D;===========� as solenidades de forma- custo de Vl?� - �as
tura a realízar-se no mortes e vanos fendas
Salão do Clube Atlético
Baependí, ás 20 horas, Segundo informação,
do día 7 de dezembro em ltajaí ocorreram na

próximo. noite de quarta - feira
No mesmo dia, ás 7 graves acontecimentos. A

horas da manhã, haverá exemplo do que tem
Missa em Ação de Gra- acontecido em outras

ça, na Gapela daquele cidades, promoveu-se ali
prestigioso educandário'l uma passeata, com o sen-

.
, tido dé manitestação de

protesto contra o encare

cimento do custo de vida.
Os manifestantes apedre
jaram estabelecimentos
comerciais e a Prefeitura,
apesar desta última satar
guardada por policia ís.
No decurso da maniíes
tacão e quando a polícia

Fósforo, Cálcio, Arseníato procurava dispersar os

é Vanadato de s ó d í o manifestantes, foram fei
tos disparos de armas de
fogo, tendo em conse

quência sido mor tos dois
cidadãos, um no local do
coI1'flito e outro quando
dava entrada no hospital,
enquanto que três solda
dos do destacamento po
licial sairam gravemente
feridos, tendo sido inter
nados no hospital local,
juntamente com màis

________ dois civis.

c o R R E·I O O O
.

p O�Y O
ANO XXXIX JARAOuÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 22 DB NOVBMBRO DB 19M - NO. 2.013

Câmara Municipal ABUSO!
"Correio do Povo"

ORÇAM.ENTO PARA ·1959 ge�t�� f!fo;:�!��' ��r :�:. Avisamos aos nos-
.

tary Clube local, houve sos assinantes, anun-

Após �ivos e acalora- mentos,
�

tal qual _a da por
. �eDl a Prefeitura ciantes e leítores em

dos debates, foi aprova- UDN. Ja na sessao de MllDlC!pa� m�ndar colocar geral, que fomos obrí
do em a última sessão o terça - feira,

.

compareceu setas indicativas para fa- gados a deixar de elr
projéto de lei nO. 20, que apenas um representa�te cilitar os qll;e transitam cular ·no último sába
orça a receita e fixa a pessedista, o sr. ErICh pela nossa Cidade, prece- do, em vista do atrazo
despêsa para o ano de Batista. .

. . _

dentes do norta ou do de recebimento de pa-
1959. Várias foram as r Em a pröxíma edição Sul. pel, retido em viagem
em end a s apresentadas porll!enoriz�remos as di�- .

Ora, acontece �u� m�, devido o mau tempo
pela bancada da UDN, cussoes havidas, nas quais leq?es eeharam divertí- reinante no sul do Es
aprovadas por maioria destacou-se com notável �o .

nelas mexerem, pre- I tado, obrigando a ín-
. em la. e 2a• discussão. hrilho o vereador da [udieando-Ihes os senti-

I terrupçãodotransporte
.

UDN, Dr. Murilló Barreto dos íudicanvos, que nada até nossa cidade.
Na primeira disoussão de Azevedo, na defôsa recomenda o serviço feito

�=========
do dia 11 a bancada do das emendas e do projé em beneficio do nosso

PSD compareceu integra., to da Comissão de Pí- transito.
da por todos os seus ele- I nanças.

.
Aqui fica registrado o

abuso para que se to'
mem as providencias que
o caso exige. Vários s e n a d o r e s

acham-se díspostos -a
;;=======-= votar a leí da unificação

da previdêncía social
. Rio. (V.A.) ::- A elevação assustadora do custo TEATRO através da criação dode vida vem provocando séria inquietação em todo 'Ministerio de Presídencía

o pais, a respeito do que o ministro do Tra_!:>ol.ho Social. Informa-se, aindaacaba de entregar ao presidente da Repubhca
.,

. que o Senado aprovouuma exposição sobre medidas a serem tomadas, Hóje a noite voltará a a emenda que estabelecevisando apressar a revisão dos níseís do salário apresentar-se a Cia .: Tee- livre acesso das . empre.minimo e a contenção do aumento do custo de ví- tral Agua Verde, exibindo sas particulares para _ §allJleueaolda. Frisa o ministro julgar necessário enfrentar no eine Ideal, mais duas seguros do trabalho, ob &
tais problemas com coragem, considerando o as- grandes peças: jeto de estudos parapecto de calamidade na especulação e nos abusos

r aç-o estatal
------------.--'-------

de preços, em certos setores. dr!�af!�03d:t�ingUem - mon0l!0 IZ as.

Industria de Madeiras JANSSEN S. A.
, 2.). o Tel�fone de Ma.,

.

I Assembléia·geral ord,inária
e" Ne a . ! 'W. i .. I '8:!6 ':U::-U " ." :�e���:i�I�léme�';Oanp��= DelelHCia Bux. de PuUeia ConvocaçãoI . -

. (Sezões, Malárias, eenreção de alguns nume- Pelo presente �icam convidados os senhores
.

• Impaludismo [OS variados. A V I S O acionistas desta sociedade para a assembléia geral
ordinária, a realizar-se ·no día 6 de dezembro de.

� CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - as � �oras a tarde grande Por determtneçäo da 1958. as' 9 horas da manhã, no escritório da firma
. . .

I
mannee com a apresenta- Delegacia da Ordem Po- nesta cidade, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

. "Capsulas Antlsesonlcas çäo das pe_ças em re�rise. lüíce e Social de floria- ORDEM DO DIA:

I
'

M.•
" .' corá" I p,·o_rtanto nao �erca

..
rn par

..
a nópolis, prevista no err. 1°. Aprovação do balanço e contas do exer-nan . hOle e amanha. em matt- 16 do decreto-lei ,n:· 619 cicio de 1958

I
Em Todas" a, Boas Farmácias I née estes e�petáculos de 31 de março de 1942! 2°. Eleição' da nova diretoria

.

.

de teatro do Clne Ideal, alterado pelo decreto-lei 30. Eleição do conselho fiscal

.

É um produto dos

La,
boratórios MINANCORA

I
pela Cia. Teatral Agua 1633 de �O de dezembro 4°. Assuntos de Interesse social.

- Verde. 70% da renda se- .de 1956. lntlmo Iodos os
.

- JoinviUe r: Sta. Catarina - rá revertida em benefici? proprietários d� hoteis. Jaraguá do Sul, 5 de novembro de 1958.
.

da nova Malriz de JaraO'ua b b t '1] nsõ JoIo BATISTA RUDOLP . diretor gerentewlili!ildl!!ll!i!!!!$l!!i!!l!!!!ll!!'liIIl�'i"f'im:.;n a ·i i .Iii-" f 4!J • ares, o eqUl S, pe es,
"W·ALDO RU,DOLP _ sub. gerente

'

--__ casa de cômodos e eSla- ""

belecl'mentos c'ongener'es c,-_ _ _ .. _ --;:;... _ =_.._._ _- __
..)

(
_ _._.._._--_ ..__ __ _....•.__ _--_ ,.\

para co�parece!em
.

nes!a ii 1l'l\ lO) .

JET[» mrIHI rrr � lTYlClMT A i-.Y�Y iiDelegaCIa, ate o dia i! lUIll\\ ll\\1l \l..J .lli\ B\ LU 1f'!VllßU.'U.� i!30·11 58, afim de registwr 'II o
li

os seus eSfabelecimemos, H MÉDICO CIBURGI..l.O II
·bem como de todo seu, ii ii
pessoal perante a DOPS., ii Formado peJas Faculdades de Medicina das Univer- .

para o ailo de 1959. 05 ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Ah'gre
estabelecimentos ainda niio ii

CIRUROIA - SBNHORAS _ PARTOS - CRIANÇAS B
registrados, os proprietá- ii CLINICA QERALrios deverão se apresen- II
tdrem com 3 foto Õ X 4. li Louga pratica em Hospitais Europeus
Os infralores ficam suo li Consultório e residência:

jeitos. a multa de Cr$. . . li Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 40� !.tl50,00 a Cr$ 500,00, além ii
d

.

I' d ii CONSULTAS: iias penas' que a el e-
li IIterminar. ii Pela manhã: das 8 1/2 ás lt horas-'

.
ii

JarêJguá do Sul, 6 de, It Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas liNovembro de t 958. ii '

-

ii

José IziC#oro Cop; f! Atende chamados tambem à "Noite .11
Delegado de Polícia �\

.__� ...__... ._._. ._ _._.,...,_;�._----_._--_._--_..._._-._._ ...._-_._...__ _._... .....-

Crisa da fome, Problema Nacional

I Prorrogadôo' prazo para uso dOSDOVOS
Modêlos de Livros e .Impressos Fisc�is

O Governador do Estado de
Sanla ·Catarina, usando da atribui
ção que ·Ihe faculla a !nciso I, do
art. 52, da Conslituição E�tadual, e

Considerando a necessidâde de
prorrogar o prazo para utilização
dos, novos modêlos de livros e im

pressos fi,scai&, instituidos pelo De·
creio n. 573, -de 3 de Junho de 1958.

DBCRETA:

26 de setembro de 1958, referentes
à utilização dos novos rnodêlos de
livros e impresso� fiscais, instituidos
pelo .decrelo n. 573, de 3 de junho

.

de 1958.
Art. 2°. - O presente decreto

enlra em vigor na data de· sua pu
blicação, revogadas àS· disposições
em conlrário.

Palácio do Govêrno, em floria
nópolis, 31 de outubro de 1958.

HERIBERTO HÜLSE
Governador

Art. 1°. - Ficam prorrogados,
até 31 de dezembro de 1958, os pra
zos previstos no decreto n. 696, de

CONTÉM

Previdencia
Social

EXCELENT&S
ELEMV,WTOs TONIcas

,

Tomco ,dos convalescentes
Toníco dos desnutridos

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

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

•

D
COITlIA casrA,
QUEDA DOS CI·

lUGS f DEMAIS

AfECÇOfS DO �

COURO CABELUIJO.
TÖNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

�=================a,
�A R A F E R I DA S, !

ECZEMAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPI·N HAS, ETC.

Lavando com Sabão / (Marca Registrada)

.Virgem Especialidade
da ClAo WIEIlJEl IN]))[J§1rIRK!lL· ]onmrvxBe \

o ideal para cozinha; lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.
s�ßÃ���RCf",.

. EspECIALIDADE '

•

I•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


