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". ,Uma emissora que seímpõe]
Dl D�IDI do Prl!fl!ilo ,- En�rgieil Cresce diáriamente.�. popularidade' da

illilUdl! do lídl!f dil baneildö . dil "COLON" em o nosso Município

UDH - Tansferi�as as sessões para segunda-feira à noite

Câmara Municipal \

N°. 2024

arnosler
Iriqo

Dóravante, as sessões
da Câmara Municipal te
rão lugar às segundas
feiras, às 20 horas.

Notável 'sõbre
qualquer titulo' a FPOLIS. (Do Corresp.)
influência da Rá-

- Chegou domingo últí

dio "Colon" de mo a esta Capital, pro
Joinville em todo cedente de Itajaí onde

o nosso' Municí- .Iôra alvo das maiores

pio. manlfestações de apreço,
o senador Irineu Born

Seu noticiário hausen. Nesta Capital
ás 12,30 prima foram tributadas ao

pela ímparcíalí eminente homem público
dade, agudeza de novas homenagens.
argumentos no

que é preciso
apontar a grande
figura da Radio
fonia Catarínense
que é o sr. Arno

íli!!ill!lili!lil! ii!iitl!!i!il!lil!:! Enke. Os seus

comentários prí-
mam pela probi
dade de quem
conhece os pro-

::;:tll!ll!il:! :!11111 111111111, para.cuja
mI: solução dedica

Realizou se terça fei ra
última a primeira sessão
dos trabalhos efetivos do
novo Legislativo Munici
pal, eleito em as elei
ções de outubro último.

} Em segunda discussão
foi aprovado o projéto
lei do Executivo' que
pede prorrogação 'até o

fim do mês para o pa
gamento do imposto de
Indústria e Profissões,
projéto que recebeu in
teiro apõío da bancada
da União Democrática
Nacional.

O vereador sr. Victor
Bauer encaminhou re

querimento à Mesa, in
dagando do Executivo se

a ponte na firma Weege,
Indústria e Oomércío se-

" rá coustruída '. sob res

ponsabilidade da' admi
nístração municipal ·ou

sob a responsabilidade
de particulares.

':::!"=

Em o Expedíente foram renço Gressinger e da
lidos .os vetos do Prefei- Iirma Vasel,& Cia. Ltda.
to quaís sejam: isenção
de impostos da firma
Oscar Kreíssing ; Bolsas
Escolares concedidas pe·
Ia Câmara Municipal.

O líder da bancada da
UDN, dr. Murillo Barre- E' grande a espectati
to de Azevedo interpelou va diante dos argumen
por várias vezes a Pre- tos que o líder da ban
sídêncía 'na observação cada da UDN apresenta.
e cumprimento do Re- rä na próxima segunda
gulamento Interno da feira a respeito dos ve

Câmara, reservando-se tos do Prefeito Munici
ainda o direito de apre- pal, que tanta celeuma
eíar em a próxima ses- vem' despertando em a

são os vetos do Prefeito. nossa cidade.
O requerimento do cí- ,

dadão, sr. Francisco FiS-,
==========

eher (e demals síguatá-
.

rios), pedin-do iluminação T 'd·
\

pública para a rua 29 rage 13 emde outubro foi eneamí- ..
.

nhada à Comissão res·
.

. '.

g�����n��md����Ci�::- . IBIRAMA
río municipal, sr. Lou-

As novas Regulamenta
ções dos ·Impostos Federais
de Consumo e do Sêlo

\

A nova Consolidação da Leí 9.OImpôs
to de Consumo entrará em vigõr a partir
do próximo dia 16 dtl março.

O Diário Oficial do dia 5 publica as

ORDENS DE SERVIÇO números 5, 7, 8 e 9,
respectivamente de 26 a 30 de janeiro últi
mo e de 2 de. fevereiro corrênte, tõdas elas
de grande interesse para os contribuintes,
pois que tratam do recolhimento do impôs
to descontado nas fontes, dos limites, de
remuneração para os fins de tributação dos
lucros das pessoas jurídicas e ainda tratam
sôbre os rendimentos dos servidores públi
cos cívís e militares e sôbre as deduções
dos rendimentos das pessoas Iíslcas e spu
ração do lucro real d�s pessoas jurídicas.

O ilustre politico oa

tarinense e Presidente.
da União Democrática
Nacional de Santa Cata
rina esteve segunda
feira no Palácio em vi
sita de cumprimentos ao

Governador H e ribe rto
Huelse.

tôda a sua inteligência e argúcia de alto critério.
Filho de Jaraguá do Sul, orgulhamo-nos em

ver em Arno Enke UIIi dos maiores radialistas uo
Estado de Santa Catarina, honra que vem trazen
do a Joinville, a Manchester do Estado.

. Quando da escessês de
farinha de trigo em o nos

so Estado, com repercus-
.

IBrItAMA: (Do. Ô0fotesp.) em �!:;:����::::�:;=�:�,:�r!'UiípWilU.Owd"e·,v'��:aJ!�éf���i��;��b�- Esta CIdade fOI aba- Jaraguá do Sul que o estimam e apreciam. e

lada por uma tragédia
. se houve por bem endere-

===================== çar um epêlo ao Mlnlstro
da qual foi protagonísta da Argicullura, solicitando
o estimado cidadão sr.

A nova Secreraría E t d It
providências no sentido

Olaudíonor Dutra. Se- S a Uarde ser aba�lecido o rner-
gundo sabemos, o mesmo cado catertnense dêsse

após uma .pesearía, dírí- Florianópolis -

pOd'e-1 da Fazenda _ Hercilio cereal, a fim de qu_e não

gíu-se à residência do mos adiantar que o novo Deeke; Secretaria do sofresse
A

a
.

populaçao as

'. -

1 I d
secretariado do Estado

I
Interior e Justiça • Dep. consequenctas danosas de

escnvao oca.' on e teve constituido pelo govêrno Laertes Ramos Vieira; sua falia.
um desentendimento com Reriberto Huelse será Secretaria de Viação e A ••

a sua espôsa. constituido da seguinte Obras P ú b li c a s _ Dr. ��Ie on lern o
t
.MIDls.lrú

maneira: Edgar Sá; Secretaria da.
MarIO Meneghení e!lvlou

Agricultura _ Dr. Celso a�, governador. Herlbeno

Secretaria da Seguran- Ivan Costa; Secretaria
Hulse .0 seguinte cabo.

ça Pública· Tte. Goro- do Trabalho - Dr. José grama.

nel Walmor de Aguiar de Lerner Rodrigues. Rio. 17 - Em resposte
Borges, que até então Com relação à Secre- ao telegrama 204 de V.
vinha exercendo o car taria Geral de Plano de Excia. lenho o prazer de
go de Chefe da Casa Obras e Equipamentos, informar que eutorízel em,
Militar; Secretaria da não conseguimos apurar barque de 544 toneladas
Saúde . Dep Dárío G?- até o presente momento, de trigo ergentlno para o
raJdo Sall�s; Secr,:�aria .do seu títular a ser no pôrlo de Itajaf. Saudações
da Educaçao - dr. vJCt?r meado pelo sr. Governa- (a) Mário Meneghetli,
Peluso Jor.; SecretarIa dor do Estado. " Ministro da Agricullura.

Retirando-se da casa

de seu amigo, visível
mente irritado com o

incidente, sacou de um

revólver. suiótdando-se
com um um tiro no peito.

A vitima que residia
há oito anos em lbírarna,
era muito benquisto e

relacionado, deixando
viuva e 4 filhos menores.

Quem acompanhou a campanha politica do
PSD em 19�8 deve ter' ouvido em todos os' seus

comícios que um, dos pontos altos de seu pro
grama era a mudança do horário de funciona·
mento das séssões da Câmara e, diziam em tom

/

de deboche que a UDN (então com maioria) se legenda, que o azedume de suas palavras tinha

valia das hermas boras matinais (7 horas da por objetivo enganar um povo bem intencionado,
manhã) para perpetrar os seus projetos, fugindo como já o fizeram tantas e tantas vezes.

.

'da presença de populares que eventualmente Prometeram. Juraram, E a nova Câmara se

quizessem assistir os debates das várias matérias instalou. A U.D.N., que em sua campanha se

no legislativo jaraguàense. O slogan ganhava munia de material convincente, carregando em

foros de grande importâo\lia entre os discursan- tabuletas os boletins expedidos pela Prefeitura,
tes engambeladores do pessedismo local, convic- onde demonstrava com fátos o descalabro admj·

tos que estavam de que a tirada surtiria o dese- nistrativo municipal, terminadas as elt>ições,
jado efeito entre os eleitores mal esclareeidos resolveu tambem pela mudança do horário das

sõbre os verdadeiros motivos do funcionamento sessões. Mas (ironia das ironias) quem não queria
d

-

à
. .

h d h'; mudar mais era agora o próprio PSD. Coube,as sessoes s primeIr�s oras a man a.
então, ao Dr. Murillo _ vereador pela UDN, se-

Em mangas de camisa, voz rouquenha, deR- cundado pelos companheiros Victor Bauer e

cabelados, g�sticulavam para o povo, assegu- Francisco Pavanello a apresentação desse pro
rando aos ouvintes qU{j o primeii'o 'passo a ser .je�o. Submetido à. apreciação do plenário, o PSD
dado na Câmara seria a mud&nça do horário. �m pêso se põz' contra o projeto. Não queriam
Era um pacto de honra com os eleitores. Que- mais a mudança. Bem sabem da fragilidade de
riaJl) morali.zar essa "pouca vergonhll" da UDN. sua bancada e das vergonhas que terão de aturar
O povo via 'nos per�grinos politicos p,ess�distas frente a assistência que. irá acompanhar os seus

verdade;ros salvadôres da causa pública .. Longe desmandos. Levado ó projeto à votação (JS cinco
estava� êles de pensar que o astuto argumento vereadores da UDN empatavam. com. o PSD e o

servia apenas para arrebanhar votos para a sua presidente (PTB) desempatou em favor da UDN,

fazendo-se realizar dóravante as sessões às
2as.-feiras, com início às 20 horas.

1\. UDN que não fez promessas ao povo,
que na_o procurou enganar � que.m quel' que seja,
que nao s�.valeu dessa condIção para caçar
votos, permItIU que esse mesmo povo assista as
sessões e verifique por si os homens que real
mente. querem trabalhar em beneficio do município.

Venham, senhores eleitores, assistam às
sessões da Câmara Municipal. E cuidado com o
cantar da sereia. .'

-x-

Enquanto isso, a Prefeitura Municipal cami
nha lentameilte para o cáos.. Dentre as poucas
v�r.gonhas que se perpetuam no executivo mu':'
Dlclpal, está a merecer reparos o setor do ensino
Não satisfeitos com .o� resultados eleitorais, ape�Iam para a perseg�llçao politica'do professorado,
enquanto se descUIdam de outros setores impor
tantes da educação, figurando crianças matricu
lad�s em escolas até hoje inexistentes e que
aSSJm perdem a tão necessária frequência. Só
agora quando as aulas estão em pleno funciona
mento lembra.m:se de construir a escola, porque
ante� das elelçoes, segundo prorlamal"am "não
preCisavam ,�e .esmolas" dos pais de alunos que·

(CONCLUE NA. Da. PÁOINA)

Gâmara e Ensino

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO
- n'_ $q Uh
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espôsa do sr. Camilo Dia 25:
Andreerra ; Sr. WERNER GOSCH·
- o jovem Alfredo

FAZEM ANOS HOjE: Guenther. Transcorrerá na pröxl-
ma quarta-feira o neralí-

� o sr. M. Perfeito, Dia 23:. cio do sr. Werner Gosch,
residente nesta cidade; - a sra, da. Angelina pessoa proeminente da
- o jovem Ervlno Pe- Pedri Peters, espôsa do nossa altà indústria.

dri, filho do sr. Julio Pedri. s�. AI!eu, Peters, nesla: Às inumeras felicitaçoes
I

Dia 22:
cidade,

.

.

, . que serão por certo rríbu
I - o Joyem Märlo Ha- tadas ao Ilustre entversa-

Sr. WALTER HERTEL f�mann, Iilho do .sr, Hen- ríanre, juntamos as nos-

I
Transcorre no dia de nque e da. Laura Hefe- sas, com votos de muitas

amanhã o natalício do mana; felicidades.
distinto cidadão sr, Wal-

- a sra. da. Ida Muel-
- li sra. da. H e r t a

ter Herrel, sócio da con- jler,. eMspôslla do sCr. Gu� Gosch, espôsa do sr.
ceituada Relojoaria Hertel ose ue er, em orupa. Waller Gosch;
em a nossa cidade. Dia 24: - o er. Lauro Cesar

Às Inúmeras demons _.: o er. Eugênio Wolf; Radke Braga, residente I,O'!!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!�!!'!'!"!!!!,!,!"!!!!,!,!,,!!!!,!,!,,!!!!!,,!,,,!!!,!,!,,!!O'!!!"����I

trações de estima e de - a sre. da. Etelka em Joinville.
'

apreço de que será alvo Wolf, espôsa do sr. Eu- Sr. OTACILIO RAMOS
o ilustre cidadão, "Sociais" gênio Wolf;
lunra as suas, com votos - a jovem Angele Ce-
de muitas felicidades. cilia Stinghen, filha do sr.
- a sra. de, Erinha, Albano Stinghen.

E' com grende prazer
que anunciamos o aniver
sário do sr. Otacilio Ra
mos, e transcorrer na pró
xima quarta-feire, quando
receberá os abraços não
só da grande e Dobre fa
mília do Baependl, mas

de todos os esportísras,
que o admiram por tudo
quanto fez para erguer a

pujança esportiva de nos-
I'"-"'=== iiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõii......iiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõii--.II

se rerra, �!!'!'!"!!�!!'!'!"!!!!!!!"'!'!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!�-,""-",._!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!"""""!
. Anligo colaborador de

DOSSO jornal, rendo lutado
ao lado do nosso seudo
so' chefe e amigo Artur
Müller. Otacilio Ramos
continua sendo amigo cá
de casa. IE porisso, com imensa
alegria, o cumprimentamos,
na certeza de que conn- ::i;;;;;;oiiiiõiiiiiiõiiiiiiõii=iiiiõiiiiiiõii=iiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõii_iiii!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!'!'!"!!!!!!!!!!!""""'�

nuará a servir ri, nossa
rerra com o mesmo deno-:
do 'com o qual até hoje
soube servir para honra
do seu Dome.

De ordem do Sr. Dele
gado de Polícia, comuni
co a todos os interessa
dos, que no dia 25 do
corrente mês e ano, en

ALIVIA AS contrar-se-ä nesta Dele-

CO'LIC"S gacia, a comissão exami-
fi nadora da Diretoria de

UTERINAS VeIculos e Trânsito PÚ-

y\ \ .

blico I de Florian6polis,
.

� Combate as a·fim·de fazer expedição
� ,,'rregularlda· de "CARTEIRAS DE

........._ I��' es das fun· MOTORISTAS".

. _". çöes periódi. Para os devidos fins,

Dia 26,: - � '�-:-:" cas das senhoras.
solicito o comparecimen-
to dos interessados ante-

- a srta. Darli, filha do
- -

É calmante e re· cipadamente nesta Dele-
sr. Waldemar da Costa, .

guiador dessas funções. gacia, a-fim-de fazerem
em São Francisco do Sul; as respectivas matriculas,
- as srtas. Celi e Gui- trazendo acompanhado

sela joeck; . os seguintes documentos:
Não é muito difícil perceber-se que um cãö - o sr. Hilbert Rowe, PARA MOTORISTASestá raivoso. Logo de início apresenta uma mu· em Pirabeiraba. PROFISSIONAIS: Car-

�::9:a:�:��Hcável de sua conduta habitual e do
,

Dia 27: teira de Reservista, Car-

Algumas vêzes o animal torna-se triste e mais - a jovem Eliza, filha teira de Identidade; Tí-
carinhoso que normalmente. Outras vêzes êle se do sr. Lauro Braga, alto OOOO�IUiOOiUiOOOOOO

tulo de Eleitor ou Car-

apresenta desconfiado, fingindo do próprio dono funcionário do Ministério ::;:::::::::::::::================= teira do Ministério do

e escondendo-se ,pelos cantos esduros. Gradualmen- da Agricultura; Trabálbo; Atestado de
'o .

H' Conduta,· Residência' e 4
_""""'_'__""__ te o animal torna-se irrequieto, irritável e constan- - a' srt�. a..:.rlca . erlOg _-----,----
�

I
temente exitado; age como se estivesse louco, dan, Reif,! filha da sra. da.

� � � G � t �.�. L
fotografias 3x4.

� As flôres do abocanhadas no ar como tentando apanhar AdeliIJéI Hering; PARA MOTORISTAS
� L

mOilcas ou morder coisa-s enexistentes. A respira- - a srtd. Anna Bauernie; AMADORES: Carteira

�
OLAVO BI AC

ção torna-se difícil. No princípio sente lImita fome - ti sra. da. Lilli Sehe1- de Identidade; Título de

o••s ao mundo deu a guerra, I
e sêde intensa, lo�o �epois começa a sent�r difi- ler, espôsa do sr.,. Felix CO I\lTÉ M,

Eleitor O'U Carteira do-
� A doença, amorte; as dores, culdades de engulIr alImentos e água, termmando ScheUer, em Cambe, 1 1 I .1 Ministério do Trabalho;
� Mas, pára 8legrar a terra, sem comer nem beber. Da boca escorre um!l baba -_. a .sra. da. Elsa K. EXCELENTES Atestado· de Conduta e

� Bas� haver dado as nô.res. � !3.sp�ssa e aduntante. �ate eOI_ltinuadamente se.
Dl Vie�rã, ��pôsa do sr. An·

ELEMVoITOs TOrUeOS
4 fotografias 3x4.

1 Umas, criadas com arte, � motivo apare�l'e; seu latido é çhferente do normal; toOlO Vieira.
. Jaraguá do Sul, 19 de;

I outrass.imPleSemOdeSt8S,.!
é rim uivo rouco como se o animal tivesse um os� - o sr. Paulo Fodi, em Fósforo, Cálcio, Arseniato Feverelro de 1959.

Há nôres por tôda parte, 80 atravessado na garganta. ltapocuzinho. e Vanadato de s ci d i oNos enterros e nas fes�s. Se prêso, teola escapar de qualquer modo, Osni Müller

I Nos jardins, nos cemitérios, mordendo os ferros ou as paredes do local onde Tonlco dos convalescentes Eserivão de Polícia·
Nos pauis. e nos pomares; se encontra encarcerado. Se solto sai tfe casa, ca' � �� Tonico dos desnutridos
Sôbre os Jazigos funér,tloB, .

h 't d
'

I Sôbre os berços e osaltares. t mm ando

sem. den,canso e sem urmo, a aelln o .e Cure seus males e poupe seu O P'l'd D d
.

. mordendo tudo que encontra: pessoas, outros aDi bom dinheiro comprando na
sal os, epaupera os,

Reinaanôrl pOisquisa sorte majl.'l e até objetos. Com algum tempo o animal
FARMAGIA NOVA

Esgotados, Magros, Mães

I Que a nôr a tudo presidia, J
'

. .

d·f' ld d 'd d· b
.

d que Criam, Crianças ,ra-
E tambéme�eite a morte, passa. � sentir 1 100 a ,es' e an. ar, so revIn. o b uma famUia para cui-
Assim como'enfeitaa vida. paralISIa das patas trazelrllS· SÕqlente e com mUlto .e ROBERTO M. 'BOBST quiticas, rece erão a to- dar duma,Chácara, si.

� Am· i· "lô ri ".� 'esfôr QO pode ainda .

se "artastár. A paralisia evolui .i que dispõe de maior sortime�. �ificação geral do. orga- t 'd O PIa It

� SOi:ir:ã�n��ses�::3:;_;B, � 'ràpidame�te�' toman.do todo o corpo, até atingir a to n��ri�r:ç�!c;��t4i�:sar,tl.
t, nismo com o· c�fm: �uito n:a�dá�oeT.

� Porque '.há 'muitàs semelhanças I
cabeça, VindO. o ammal a .morrer completamente

Rua Mal. 'beodoro 3 • Jaraguá,
� "llll1l<OflUlPlDldll n Demais informações

Entreasc�anças e as flôr�s. paralisado. .. marle se dá '4 a 7 dias ap6s o co- -.»<m & � vll na Redação' desta folha .

..._._�.....,.;;.-.._.___ mêço dos sj!ltomas. ��� ....;._ � , ....1
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Ótimas
A Mulher e o ADlör
para os Profissionais

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

-

O jornaleiro: A mulher é como o jornal: quen
do novo, destrél; quando velho, só serve pará fazer

Registro', Civil embr�hb�mboneira: A mulher é como o bombom
depende muito da embalagem.

A. modista: Ä mulher é como o carretel, se

delxa de ter linha não tnreressa mais.
A floresta: A rnulher : � como a f1ôr; quando

perde o. viço, tratam logo de substituí Ia-peles novas.

A relefonlsra ': O amor é como o releíone ; está
sempre por um fio, principalmente quando se trate
de ligação errada ou de engano.'

O trocador de ônibus:· O coração da mulher é
como êste ônibus Da hora do tráfego intenso - tem

sempre lugar pera mais um. Ex - Secretário da Pr�-
Editai N. 4.564, de 12·2-59. ,O apicultor: O amor é como a abelha. Não feitura Municipal, se hou-

Heinz Schulz e -

tem meias medidas - ou .dá mél ou dá ferroadas. ve com retidão e honesn-
Anna da Silva O farmacêutico: O ciume é a estriquinina do dade no alto cargo que

Ele, brasileiro, solteiro, amor, Em döse pequena, faz miJagres; em exesso, lhe fôra confiado pera
.lavrador, domiciliado e mata direitinho...

.

,satisfação do povo de Ja-
residente' nesre 'distrito, em raguá do

. Sul, que viu em

Alto - Garibaldi, filho de ... IR' • A �.•• � ,. Otacilio Ramos capaerde-
Ricardo ôchulz e de Elsa ,. .. v � a � de, dignidade e compre-
Leilzke Schulz. - Lá em casd� vivemos I. nha cunhada do Interior... ensão popular.
Ela, brasileira, solteira, num regime essencialmen· - Excelente... Você, Ao sr. Otdcilio Ramos,

doméstica, domiciliada. e te democrático. Cada um sem dúvida, é. o Presi- pois, os [Josso. parabens,
.

residente neSle distrito, em fern a sua pasta: minha dente...
.

com VOIOS de' muitas feli·
Alto - Garibaldi, filha de mulher é ministro da Fa- - Não, eu sou o zé- cidades jUlo aos que lhe
Manoel Severino da Silva zenda, minha sogra, é o povo; que paga as taxas säo caros.

e de Rosalia Flores. ministro dê:J Guerra, mi- e imp08tos ...

"
--�------------,----

Aurea Müller 'Grubba, Oficial
do R e gis rr o Civil do
I". 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:

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 dU! ante I 'i dias. Si
alguem soub:::r de algum im·

peàlmento acuse-o para, os
tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Como se conhece um cão raivoso

2

Excursão à' Praia
.

de ·'Piçarras"
Dia 8 de março de 1959

,

Levamos ao conhecimento dos associados
e demais simpatizantes que o "CENTRO EX
cuRsIoNIsTA JARAGUA", levará a efeito no
dia 8 de março, uma interessante excursão à
prai� de PIQARRAS, para o qual convida os
s6ciós e demais interessados.

Outrossim, cientificamos que a partida
dar-se-á às 03 horas do dia 8· de março, retor
nando no mesmo dia.

Para qualquer informação é conveniente
dirigir-se às seguintes pessoas autorizadas pela
entidade: Srs. Alfr�o Guenther, N o r b e r t o
Stassuhn e Hans Sohattner.

Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1959.
Alfredo Ouenlher - Presidente

ARTIGO DA SEMANA
CASA REAL

até 28 de
da

23
de

Fevereiro
Jogos de JANTAR, de CHÁ e CAFÉ
de Porcelana das afamadas marcas':
"REAL" - "ESTATITA" e Porcelana
i

"SCHMIDT"

Ppocupa·se

Empregada dlrlgenre par,! família residen-
te em Iolnvtlle.

-

Bôa remuneração e tratemento condigno.
Dirigir-se, por obséquio, à Rua Abdon

Bensre, 109.

Oelellcia Blx. 'd�Puliciß
AVISO

Procura-se

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ântonio Alir Dias Raitani H •.ÉDI(:;O CIBIJRGIA.O fiEngenheiro
.

Agronamo '1 I'
inclusive estavam dispostos a doar o terreno e I.. Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
oferecer outros tantos auxilios. Assim mesmo a " p. A-5 TAG E N 5', '. ,i.i sidades de Colónia (Alemanha) e POdo, Alegre ,'I.escola funcionava num quasi estábulo com eví-

_ II ii
dente prejuizo para os sensíveis orgãos dos pe- !! CIRUROIA - SENHORAS.....,.. PARTOS � CRIANÇAS E li

quenos escolares. Nova promessa se esboça para >.

e
II C:LINICA OER,41,. ii

os moradores da TUa dos Monos, sem saber sí Pastagens bôas produzem, melhores gados II u

vai ou não ser cumprida.
' consequentemente mais carne e mais leite. O pecua ii Longa prati�a em Hospitais Europeus II

rista não deve descuidar de seus pastos e, procurar ii Consultório e residência: li
- X -

.

mantê-lo, sempre que posslvel, em condições propí- II "
' , li

Em Garibaldi a coisa então está bem pior. elas pare o bom desenvolvimento de sua criação.!! ' TeL 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ii
Enquanto os pobres colonos gemem sob o pêso Há agricultores aqui em nosso municipio que têm !!, CONSULTAS: li
de vultuosos impostos, os rurículas assistem estar- em seus pastos algumas cabeças de gado e quetxern- ii II
recidos o gastar de seu dinheiro, com o' envio da se da baixa produção de leite e do emagrecimento ii Pela manhã: das 8 1/2 ás .11 horas li
motoniveladora da Prefeitura para unicamente dos animais, porém mal sabem que a cause esrä -ne !l

'

Pela tarte;: das 14 1/2 ás 1,7 1/2 horas iiaplainar 'Um terreno do vereador do PSD. O então deficiência de seus pastos, em grande parte. Aqueles, 'II AteD
..
de chamados tambe'" à Noite i.i.candidato prometeu, 80S descuidados estradas, que querem melhorar as condições de sua proprie- i..\... .

.

-
u

linhas de onibus e toda a série de benfeitorias dade devem melhorar as suas pastagens, fazendo �:::======:::::::::=:::=:::=::::::=::::::=::::::=::::::=:::::::::::::::7
para aquela localidade' e esses mesmos eleitores pastos artificiais, produzindo uma rica alimentação.
vêm, agora, com seus próprios olhos que a coisa
é bem diferente. Primeiro- as exigências do' sr. As pastagens artificiais estão divididas em

vereador que gasta o dinheiro público, o dinheiro PROVISÓRIAS, que são as que ficam somente um

pago em impostos, para sua satisfação e os eleí- determinado tempo no terreno, e PERMANENTES,
tores que se lixem. Que se lixem em todos os as que permanecem pare sempre, quando cuidada�-.

sentidos. Até no ensino. 'Imaginem 08 Iettores até
onde vai a 'vesga perseguição do sr. Prefeito,
juntamente com o seu compadresco. Em Garibaldi,
no ano passado, existia uma escola municipal que
se destacara entre as demais, graças a eficiência
de uma professora benquista em toda a região,
fazendo [ús a· um prêmio por ter alcançado com

sacrUicio da própria saúde de uma aprovação de

100% de seus alunos. Era capaz. Todos gostavam
dela. Sabia lecionar. Sabia ensinar aos pequenos
escolares. E, eis o que acontece. A Prefeitura
sem mais considerações, à despeito do prêmio
dado à professora destitui a mestre escola e

nomeia em seu lugar um semi-analfabeto, tão
sómente para satisfazer a curriola sedenta de

vingança' política. Tira-se o que há de formado,
o q!Íe há d� experiente para entregar-sé .a um Entre as pastagens permanentes citamos: Gr3-
valor negatívo, a um elemento que _mal rablsc� o .me Mísstcneíra, os Trevos Capim Kíkuye, Grama
seu prõprío nome. E quem sofre sao os prôprlos Tapete Grame Forquilha e muitas outras
escolares, os pais que. vêm os seus filhos s�' '.

-

afundar na burrice, que perdem inutilmente o seu Para �e fazer u.na pastagem p.ermanente ; d�ve'ltempo, que nada aprendem. E, o que mais nos se ter o CUIdado de escolher muito bem o terreno .l:::ll'i)lll,.o.(i�-�,�,

�����:::.1"admira é a ação passíva de um inspetor escolar, para que se possa ter um pasto adequado e de bom
" '

que casualmente tambem é inspetor estadual, que proveito. Os terrenos nas encostas, com multa de- Dr. Reinoldo Murara
,

assiste a tudo indiferentemente. Parece-nos mes- clividade não se prestam pare tal fim uma vêz que

II II �
mo que respoitde pela inspetoria para salvar no

I
as águas das chuvas lavam a superfície da rerre ADYOGADO }

seu orçamento mais alguns "cobres". Encostado levando os elementos férteis e enfraquecendo

as� 1ao PDC para receber o beneplacido do govêrno plantas, também os lerrenos em baixadas e multo '

estadual, em Jaraguá se encosta ao PSD para se úmidos e de difícel drenagem. Terras planas ou com
Escrit6rio ao, lado da Prefeitura

tornar elemento conivente com esse estado de pouca declividade, as encostadas em mangueiras são JARAGUÁ DO SUL �cousas. Nem esboça -uma defesa em' pról da 'de- bôas. Para unia pastagem se desenvolver a contento ',..._��. --:._.r.:::I"'--�

,

cência, maculando o professorado probo em sua as terras devem ser bem férteis, ao conrrérío de -----��"'.,---�

honra.
'

que rnuiros pensam que qualquer s610 se presta pera
Concordando com a nomeação de um protes- plantar capim. ...-------I.I-----------�

sor analfabeto, está êle concordando com a im
p]antação da 'burrice em nosso município, enquanto
êle, inspetor, se dedica ao fascinante negócio de
picaretagem, vendendo lotes em maravilhosas
praias barriga verdes. Tanto é o seu .desinteresse
que até hoje, a escola (estadual) de Vila Chartres
está para desabar em Itapocuzinho, sem que hou
vesse pedido p r o v i d ê n c i a s no sentido de se

reconstruir o estabelecimento.

E tem mais, muito mais. Por hoje, entretanto,
chega. Que o Estado passe' os olhos na folha de
serviço d� um funcionário, em cuja iIíspetoria,
como responsável pela inspetoria municipal, se

perpetuam átos· tão vergonhosos. E, quanto ao

professor nomeado, já que a Prefeitura é suspeita
e interessada, seja êle convocado pela Câmara No pr6ximo artigo daremos informes mais
Municipal para prestar junto das bancadas, o ,complelos sôbre o preparo do terreno, correção,
indispenSável exame de suficiência. Provar-se-á, adubação, semeação, planrio, épocas adequadas e as

estão, a capacidade e por-se·á às claras o que principais culturas para formar 'uma bôa pastagem.
o Prefeito procura fazer no escuro. Salvar-se·á,
ademais, o bom nome do ensino em Jaraguá do ßul. ----------.,.------

• • 'IOnOll'IO
I M � DIA S I DE, ORH

--------�------------�

aômara . e Ensino _��a Agricol�11
(CONCLUSÃO DA 1 a .. PÁOINA)

Dr. Waldemiro Mázurechen
CASA. DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704·

(antiga residência' de Emanuel Eh]�rs)
Clínica geral médico - cirurgia. de adultos, e crianças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e, Ultra-curtas
, Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

- Ráios Intra.vermelhos e azuis,

,

As pastagens provis6rias ainda podem ser di
vididas em culturas de inverno e primavera, e em

culturas de verão e outono, Como culturas de inver
no podemos citar o AZEVÉM, CEVADA, AVEIA,
etc. As de verão podemos citar o CAPIM DO SU
DÄO e outras.

As pastagens artificiais provis6rias servem pa
ra o pastoreio do gado em épocas que a pastegern
permanente é deficiente quer pela queima na geada
ou pela sêca excessiva no verão.

Dr. Francisco Antonio Píceíeae
:�:D[�DÍCO

Oírurgia Geral de adultos e' crianças Cli-
nica. Geral - Partos' - Operações -
Moléstias . de Senhoras :

e Homens.
Especialis&a em doenças de crianças

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

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

II CORUPA_ - 8AN�A CA�A:R.II[l·VA

As culturas como o Azevém, Aveta, etc. formam
ótima alimentação de inverno suprindo setlsferórle
mente e são bastante cultivadas pera êsse fim entre
os criadores.

O preparo-. do terreno também requer trabalho
cuidadoso e bem feito, deve·se. arar, mesmo até duas
vêzes, gradear, enfim deixar o terreno bem desterroa
do e uniforme.

NA FALTA DE
APPeTITE

, �

A' correção do s610 deve ser feiti;l sempre que
êle fôr ácido, por meio de céllcáreo. A adubação
também é importanle .não devendo faltar o estrume
e os sáis de fósforo (superfosfato).

,

As pastagens arlificiai::. podem ser semeadas ou

pléln:adas. 'São semeadas a lanço ou pOt meio de
semeadeiras e plantadas por meio de mudas. Algu·
mas sememes de grama são d� difícil germinação o

que requer então sejam elas plantadas.
Magresa
Ca.nçaço
PaUidel
Fraqueza .

É iloldi.peDSa."
o u,o do

EVI SINSVAL

MILHOES1'{....:::::::::::::::::::;:::::::::::':::=::::::=:::::;::: ..':::::::::::=::;==:::::::=:::::;=--=::;�

II ]]))Jr� meQL' AneX2UDldre �tsa li
li II

II Diplomad� na A�emanha e no Rio deiJaneiro !i
II .j
ii IARAGUÃ DO SUL _ SANTA CATARINA li
ii. I!

li Rua A�gefo Piazera, 144 - Telefone, õ14 II
II Consultas: Das 10 ás 12 e das 15 às 11 horas ii
u ::

\�:::::::::::::::::::::::::=::::::::;=�;:::::::::::::::::::::::::::::::=::::=:::;::::::::::.=:.:JJ

oe PESSOAS lbl USAOO COlt
BOM 8ESULTADO O PGPULtI

DEPURATIVO .

Frutiferas e

Ornamentais

ELIXIR 914
a SIfÍJS ATACA .' • 188A11S•.

FOTO PIAZERA
'DBPRONrB Á PREPBITURA

.

- JA,RAOUÁ DO SUL

Foto�rafias em O�ral _:_ ,fotoc.opias de Documentos _

filmes e Ma!erlal foto - Aparelhos e Acessórios

'A �edido, atende a domicilio e tamoem
em lot;:alidades 'YiziDhas

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir08, Maci
eiras, Jabotica
beiras, 'etc. Ro
seiras, .Dah1ias,
Camé1ias, Co·
niferas, Pahriei
ras, etc., etc.

o Fa....... BaQo. o Coraça...
.-....ao. oe Pulm�. e P...
PIM. Dores .... O...............

t,:=::::::::::::::.::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::=:::==:::=::::::=--===::::::;:. ....... Ce8ueIrao Queda do Cabe-
i.:

-

..:,

'11.:11 Caminl1ões. F.N.M,. .Alfa Romeo.· "1'11'" �::..::o=:co .

DKW
...... • popUlar depuraUvo

ii
.

- aulomovels peruas e Jeeps II --LIXIR 914" ß �

li sub·agente em Jaraguá do Súl II ' rpAlsmo, Alrada-'
II VICTOR HANSEN li-

'

como utR Ilc6r. Aprovado co.

i! Rua, Procópio Gomes de Oliveira" 1.049 1111, MO euxtllar.o tratem.mo da S'"

:I'i . .' 'PlUS. ftEUUA1'ISMO da me..

! Fone, 223 II·' ... orl,e ....' 'pelo 0, N S. P.
\\:----_._--_.__ .__._--------._..._--- ....__ij.-----...._-_.- ..._-- ... - ..._---_ ..._._-_...__...==--...,

J·i'".· 4.�� •••••� .;���.
�7 ..

"" , •••••••••••••• , •••••••••••••••:' ••••••••••••••�
� Clfnica de Olhos ,.. Ouvidos - lVa�iz e Garganta iI
É

.

DO· 11••• 111 iJ
i MODERNA E PRIMoRosAMeNTB INSTALADA,'- �l
:' A melhor aparelhada em Si;lnta Catarina :J
i 'Rua Abdon Batista (Defronte' a "A NOTICIA" ��,: - JOINVILE - :

_ . .
:::"'!to, ,.. "

••

'�......__.,;;;;;;;;;;;;;;;t. \i:..._·······,:�··.··:;..··,··.·e:··-;e··.··.····,.··.··.····tt··..··.·�·�········· ••••� ••�I,:...� � - "��••••••••. !.

::>eçam Catálo
go lIusf'rado

Leopoldo Seidel

Corupij,
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DÉBITO
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(PORTSETZUNG) Senhores Acionistas: .

Nach seinem Fortgang
zog Yakimof mit einem
tiefen Zeufzer seinen Geh
rock aus, holte den Besen
und begann ungeschickt
auszukehr-en,
"Welche Beschäftigung

fuer einen díplçmíerten
Agronomeó!" murmelte er,
Da klopfte es an der

Türe. Auf das "Herein 1"
des neuen Hausdieners
erschien ein Individuum,
das nach dem Redakteur
fragte

"151 ausgegangen, wird
aber bald wieder hier sein",
beschied ihn Yakimof.
"Gut! Dann warte ich",

sag t e das Individuum,
setzte sich auf einen Stuhl
neben dem Schreibtisch
und fuhr fort: "L je b e r

Freund, Sie haben eine

merkwürdige Manier, den
Besen zu führen 1"
"Ich bin es nicht ge-

wohnt".
"Das sieht man".
"Ich habe 'studiert".
'IWOZU das?" versetzte

der Besucher mit Achsel
zucken. "Was nützen1hnen
Studien? Sehen Sie sich
die Chefs unserer grossen
Firmen an, die Herausge
ber. der. Zeitungen, Vor
steher 'wissensch&fllicher
Institute, haben. die stu

diert.? Nein. Was, man
braucht. sind nicht ôtudíen,
sondern Selbstvertrauen
und Energie. Da8 schrei
ben Sie sich gefmlligst
hinter die Ohren. Sehen
Sie mich an!" fuhr der

Sprecher fort, indem er

aufstand. "Mit fünfzehn
Jahren war ich Laufbursche
bei einer Bank und ent

schlossen, ein Vermoegen
zu machen, mit siebzehn
Jahren spekulierte ich mit

eigenem Geld,und verdien
te fünf Contos im ersten

Monat - die ich im zweí
ten wieder verlor. Dann
fabrizierte ich Raketen -

bis meine Filbrik in die
Luft flog, war Schiffs
kommandant bei einer
nationalen Linie - bis
mein Kasten auffuhr. Dann Os algarismos constantes dos mencionados

verdiente und verlor ich documentos evidenciam os resultados obtidos no

wieder- Geld mit der Fa. exercício de 19?8 e a situa9ão exa�a em que se

brikation von echten Indle- encontr!l a. Sociedade, possuindo asstm, o� Senho

nerwaffen, wurde Direktor ��s ACloDlstas todos C;>S da.dos necessärios para
eines Gymnasiums,' Lift- Julgarem os atos d� Dl�e�orla que, m�smo aSSIm,

bursehe in einem grossen permanece à sua dísposíção para. quaisquer esola-

Hotel, Missionar, Schreier reetmantos que ac�ar�m necessárIOs.. .

in Wahlversammlungen für �embr�mos ainda que deve ser eleito o n?�o
Ruy Barbosa P o I i z e.í _ Conselho Fiscal e seus suplentes para o exeroicro

d I d S'· f I
.

h de 1959
eiega o, ne e WIC ser J' á S I 3 d J

.

d 1959 o Bala-nço Geral, encerrado em 31 de dezembro
Regierungsingenieur und aragu do u, em e aneiro e, .

de 1958 A Demoustração da Oonta «Lucros e

EisenbahnfiskaI, Konzee- ass. Dietrich H. W, Hulenuessler Diretor Presidente Perdas>, o Relatório da Diretoria, os Livros da

sionär. für Automaten �uf BALANQO GERAL DA INDÚSTRIAS REUNIDAS Contabilidade, Registros e dem.ais, docume�t<?sder EIsenbahn, Kommis- J RAGUÁ S A" d 31 d di b comprovantes, referentes ao mencionado exercioro
íonãr für Annoncen auf A . ,encerra o em e ezem ro

f'
.

'f' d idã f
.

SI
. d 1958 maneerro, eertí toaram-se a exatí ao e per alta

den Wolken" dann fabrl- e .

ordem motivo porque os recomenda à aprovação
zierte ich

J wasserdichtes A T I V O da As�embléia Geral Ordinäría.
Löschpapier und wurde FilO
schltessltch Journalist". Imóveis
"Llnd halfen Sie damit Reavaliação do Ativo

GIHckT' forsch!e Ya�imof. Máquinas e Instalações
Nem, als ôneíelwlchser Moveis Utens.' Laboratö

habe ich mich weit besser, rio e 'Análise�
gestanden. Seit drei Mo- 'Veículos
naten bin .Ich ohne ôrel- Tratores
lung. Macht aber nichts.
Den MUI verliere ich nicht".
"Sie haben Energie, das

muss ich sagen".
"DonoerweHer! Ein

Amerikaner, . der e t was
erreichen will. erreicht es

a u c h 1 In Ermangelung
einer besseren Stellung
werde ich mich jetzt mit
Ihrem Posten als Hausdie-
ner begnügen". .

"Wie' Mit meiner Stel
lung l" rief bestürzt der
Hausdiener.
"Natürlich' Sie gehen

doch fort? Nicht wahr?" PAS § I V O
"Ganz im -G�genteil, ich Ião Exiglvelbin ja eben erst gekom- Oapital -em Ações 4950.000,00

men. Hier ist nur noch eine Fundo de Reserva Legal 794.823,50
RedakteursteIlung frei". Fundo de Reserva Especial 1.096841,10

. "Gut! So nehme ich die
Fundo p/Devedores Duvid. 777.087,50

.

an", versetzte das lndlvt- Fundo de Depreciação 4.961.067,9012.579.820,00
===�======== duum gelassen.

"Wie? Erst wollen Sie EXigi,el
Hausknecht und dann Re- Oredores em O/Correntes 8.287.156,90
dakreur werden?"

r .

Letras Descontadas 95007.00 8.382.163,90
"Ja doch. Was macht -

denn das?" -, I
Contas de Compensaçao

"Verstehen Sie denn V�lores Segu.rados
etwas von der Landwirt- TItul�s OauC1�:mad�s
schaft?"

_ Oaução da Diretoria

"Keine Idee! Ist auch Dividendo N. 15. Div. não procuro
ganz überflüssig. Pah!" Percentagens
, "Wenn Sie der Direktor
nun aber nach Zeugnissen
und Referenzen frägt?
"Das lassen Sie meine

Sorge seio".·

"Der Direktor ist aber
sehr wenig umgmnglich,
sehr reizbar�" er verträgt
nicht die geringste Kritik",
m e i o t e kopfschuertelnd
Yaldmof.

NIVEA- OREME
\
HILFT DER HAUT,
SIOH SELBST ZU

HELFEN
Nivea-Creme-unterschei

der sich von jeder anderen
.Crerne, der ganzen Welt
durch ihren G e h a I t an

Eucerit. Eucerj.t ist die
Substanz, die den Zellen
und Z e II se k r e t e'n der

menschlichen Haut innigst
verwándt ist. Da in unse

rem Klima die Haut wert

volle Stoffe abgibt und

verliert, braul.ht Ihre Haut
Nivea. Das in Nivea-Cre·
me enthaltene E u c e r i t

verhindert Austrocknen,
Sproedigkeit . und vorzei

tige Faltenbildung:
Nivea-Creme dIent als

Tages und Nacht-Creme.
Nivea ist' unuebertroffen
als Unterlage fuer Puder

und Rouge und als Reini

gungs Creme. Nivea-Cre
me ist das Beste gegen

, jede Hautreizung bei Klein
kindern. Nivea ist aus

europaeischen Rohstoffen
nach ganz besonderem
Verfahren hergestellt.

401.305,10
2.315077,50

í'635106.0012,373.707,40 OOLUNA AGR OOLA

Há certas coisas que a gente deve ouvir bas-
tante para assim aprender bem. Não faz mal, por
tanto, repetir que uma terra pobre, se abandonada,
pode tornar mais pobre ainda o seu dono. Uma
terra pobre, porém, não é uma terra perdida. Ela

83.404,30 pode ser recuperada e ficar rica de novo se lhe
fôr restituída, pela adubação, aquilo que lhe foi
retirada pelo uso excessivo.

Muitas são as formas de adubação. Uma de�
las é a adubação verde, que consiste em cultivar
determinadas plantas e, depois, inoorporâ-Ias ao.

33931.963,20 solo; ainda imaturas. para enriquecê-lo principal-
mente de matéria orgânica e de elementos nutriti
vos. As plantas preferidas para essa adubação, in
dicadas também pela facilidade de cultivo, são as

leguminosas, devido à capacidade que possuem de
retirar o nitrogênio (elemento nutritivo indíspen
sävel ao enriquecimento do solo) do ar e fixá lo
nos nódulos de suas raízes.
Vários beneficios podem ser obtidos pela aduba-

ção verde: enriquecimento do solo, especialmente
de nitrogênio; aumento do teor de matéria orgâni
ca do solo. tornando-o mais fofo, poroso e fácil de
ser trabalhado; auxílio eficiente no combate à
erosão.6990000,00

Em solos muitos pobres, a adubação verde4,120.067,30
I b' í f40.000.001L150,067,30 ser comp etada por uma adu ação minera osto-

potässica. Atssim o solo se enriquece dos três ele-
e

.

I
mentos nutritivos principais: nitrogênio, fósforo e

_!,;S19.9.!!QQ potássio.
3:3.931.963.20

Em conformidade com os dispositívos legais
e estatutários, temos o prazer de submeter' à sua

apreciação e deliberação o nosso Balanço Geral,
encerra,do em 31 de dezembro de 1958, acompa
nhado da Demonstração da Oonta de <Lucros e

Perdas» e do .cparecer do Oonselho Físcal>.

2 050.393,20
1.650.000.00
5,321 825,60

Realizá,el
Mereadorias e M a te r i a s

Primas
Almoxarifado
Seguros a Vencer
Títulos a Receber
Devedores em O/Oorrentes

1.80L507,OO
66.750.00
157,192,40

7.843.787,20
455.547.6010.324.784,20

, Disponl,el
Oaixa

Contas de Compensação
Contratos de Seguro
Bancos O/Caução
Ações em Caução

6.990.000,00
4.120 067,30

40000,00 11 150067.30

Jaragu·á do Sul, em 31 de dezembro de 1958.

ass. Dietrich H. W. Hulepuessler Dir. Presidente
ass. R01Iollo F. Hulenuessler Dir. Geren te
ass. Hllde Hulenuessler Diretor Oomercial

Gaarda·litrros GROSO 533

DEMONSTRAQÃO DA OONTA DE cLUOROS E
PERDASlil EM 31 DE DEZEMBRO DE 1958.,

CRÉDITO
13,964.832,30

4750,00

A Despesas de Fabricação 6,778.052;30
A Desp. de Administração

e Venda 2.408 602,40
A Impostos e Taxas 1.559.747,40
A Seguros 130,833,70
A Fundo de Depreciações . 982.706,90
A Fundo p/Devedores Duv. 730.137,60
A Fundo de Reserva Legal 162.593,00
A Fundo de Reserva Esp. 622.909,00
A Dívídendo N. is, ---22,..4....0_00-.,0_0....._.....;.__

la 969.582.30 13,969.582.30

Jaraguâ do Sul, em 31 .de Dezembro de 1958.
. � ,

ass. Dietrich H. W. Hulenuessler Diretor Presidente
ass. Rodollo F. Hulenuessler 'Diretor Gerente
ass. HUde Hulenuessler Diretor Oomercial

Guarda-livros OROSO 533

PAREOER DO CONSELHO FISOAL
Os infra-assinados, membros do Oonselho

Fiscal da firma Indústrias Reunidas Jaraguä S. A .•

depois de terem lido e examinado" minuciosamente,

Jaraguá do Sul, em 3 de Janeiro de 1959.

ass. Eqgênio Juergens
ass. Virgílio Rubini
ass. Oswaldo Heusi

füeü rieo O 1010 pobrl!

Óepois de duas sema- sim, comprometer o pro·
nas de trabalho, especia- gresso do ensino, baixan
listas de ensino de 18 do·lhe definilivamente o

países, reunidos no Bu· níveL"
reau :nternacionôl do Tra- Aquêles especialistas
balho, em Genebra, de- haviam sido encarregados
nunciaram o perigo dê pelo BIT de estudar os
uma iminente "desvalori- probl'emas sociais e eco

zação da _educação sob nômicos que interessam
tôdas as suas formas." ao pessoal docente e os

princípios que servem de
base para a determinação
da remuneração de pro;
fessores.
"Na maioria dos países

"Muitos países - de
clararam os especialislas
- parecem preocupar-se
muito mais com a quan-
tidade do que tom a qua- -- afirmam os especialis
lidade. Além disso, os tas --:- as dificuldades que
cbamados expedientes se notam são d�vidas es

temporários correm o ris· sencialmente à insuficiên
co de tornar-se

caracrerís-,
cia d� recursos finónceiros

ticas permanentes do sis- destinados ao ensino."
tema de educação e, as- (Notas e Noticias da DIU)

Apotheke "Scbulz"
JARAGuA DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO SABADO DIA 21-2-1959,

Associação; Rural·de Jaraguá do Sul Cârna'r,a M,uni€ipal 'Botá:rog�.Futebo.l· ,?lube
,

, "

' Ata da sessão de 25 de .novembro de 1958 Assembléia Geral Ordinãria
.

Exercfcio de 1958 ",' '

,
'

_

Aos vinte e cinco dlas do mês de novembro CON VO C A çA O
Balanço realizado em 31 de Dez. de 1958 do ano de mil novecentos e cincoenta e oiro, pelas A Diretoria do Botafogo F� C. convida todos

A T I V O sete horas, na Sala de Sessões, Edifício da Prefei- os seus sócios, para a Assembléia Geral Ordíná-
12.300,00 rura Municipal de Jaraguá do Sul, reunlrem-se os ria, à realízar-se em 22 de Fevereiro do corrente
2 235,50 vereadores srs.: João Lúcio da Costa, Francisco ano, às 9,30 horas, em sua séde social, Barra do
80.737,00 Modrock, Mário Nícollnl, João José Bertoli, Durval Rio Cerro, com a seguinte ordem do día:
74.160,00 Marcatto, Erich Batista. Presidência: João Lúcio da 1. -e-e- Refórma e Aprovação dos Estatutos da
639.970,40 Costa; Secretaria: Francisco Modrock e João José sociedade. ' -,

359.687,00 ßertolí, êste.designado pela Presidência ne ausência 2. - Eleição do Conselho Delíberatívo e seus
42.62600 do 1°. secretário eferívo, sr. Augusto Sylvio ProdoehI. respectivos suplentes.'32.750:20 Lida e posta em discussão a ata da sessão anterior, 3. - Assuntos díversos. ,

,

13.24440 foi a mesma aprovada sem emendas. EXPEDIENTE: AVISO - a) Encerrada a Assembléia Geral
50.450'00 Oficio n. 180 do Executivo Municipal encaminhando Ordinária, deverá em seguida reunír- se o novo

9725:00 balancete do mês da ôerembro; of. n. 174 do Exe- Conselho Delíberatívo, para proceder a eleição
--1-3-1-7-8-8-5-5-0 cutivo Municipal dêste Legislativo: of. n. J76 rarn- dos membros .que comporão a nova Diretoria, bem. . , bém do Executivo Municipal. Lidas cópias dos 'otl- assim do Conselho Fiscal.

.

cios expedidos dêste Legislativo de 34J a 350. Com b) Não havendo número legal na hora acíma
·1.317.885,5Q a palavre o vereador sr. Durval Marcarro, referindo- indicada para a Assembléia Geral Ordinária, esta

se a questão da comissão deslgnade pera entender- realízar.ae-à em segunda. convocação, no mesmo

Demoustracão dá RECEITA e DESPESA se com o er. Prefeito Municipal a respeito da situa- día às 10 horas. .

em 31-12-58 ' çäo do funcionário sr, Lourenço Gresslnger, e sôbre Jaraguá do Sul (Barra do Rio Cerro), 11 de
cujos enrendlmentos sé manifestara em a última li evereiro de 1959.

.

sessão o vereador sr. Barreto de Azevedo, disse que
'

.

'RICARDO O. HRUSCHKA
2.430,001 voltarid ao assunto oportunamente. Quanto ao caso

. Presidente do Betatogo Futebol Clube35.080,00 do aludido funcionário, disse, o Executivo assim
64,261,00' agia, não por perseguição potftica, mas sim em sal-
10.232,00. vaguarda de seus direitos. porquanto que como po-
1.660,00 deria o sr. Prefeilo Municipal, prosseguiu, pagar os

118.466,00 vencimentos de um funcionário que está servindo a

134.932,00 urna entidade não pertencente a Prefeitura. ORDEM
2.554,20 DO DIA: Lido o parecer da Comissão de Legisla-
10305.00 ção e Justiça, referente ao projeto de lei n. 22. que Edital de Convocação

679 920,60 o�loriza a permuta de uma área de. t�rr� com Pran-
'Pelo presente ficam convidados os Senhores

CISCO. <!oulart e sua mulher. A Presldencl� �sclare=e' Acionistas desta Sociedade para a Assenibléia Geral
Despesas Gerais 129.279,00 que oeixe de submeter o .parecer a voreçao por nao

Ordinária, a realizar-se no dia 25 de .abril do cor-
Financiamento Corupá 926,00 se encontrar presente dOIS terços dos vereadores de

t Séd S
.

I 1 10 h f'�

d L
.

O
�.

d M
...

N O ren e ano, em sua, e ooiar, pe as '

oras, a Im
Pôsto Agro-Pecuário João Cleophas 139.727,00 acor o co� a ei rgamca os UDlClpIOS. a, .r- de deliberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia:
V

. - Patri
.

I 409.98860 dem do Ola usou da palavra o vereador sr, MariO lo) A
-

d B I d-
'

ariaçao a mnoma ._ Nicolini, consulrando a Presídêncle se o funcionário .". provaçao o a anço e contas o exer

"

679.920,60
I Lourenço Gressinger participa ou não do quadro dosl Cl�IO ,de .1�58. .

ALB�NO KANZLeR - ��esldente _ funcionários municipais, usufruindo desta maneira' H � Eleição do Oo�selho Fiscal." '.
BUGENIO Yl:r.oR �CHMOCKE!L - Sec�etárlO dos direitos que lhe cabem como funcionário Escle- IH ) Assuntos de I,nte.resse. �a Sociedade..
LOUReNço GRBSSINGER - Tesoureiro

,rece a Presidência, que eferlvarnenre o sr. Lourenço .

AVISO: Acham se a disposição dos Srs. AClo-
OSWALDO BORGES - Oontador OROSC 03�6 Gressinger pertence ao quadro de funcionalismo nístas, em nossa Séde, à Av. Mal. Deodoro n. �20DEC 26.387

municipal, havendo sido designado pera atender o (fundos), os d�cumentos a que se refere o artigo
PARECER DO CONSELHO FISCAL expedlenre da Associação Rural, por ato expresso

99, do Deo. LeI. 11.2627 .de 26 de,setembro de 1940.

dêste Legislativo. Nada mais havendo a tratar o sr. Jaraguá do Sul, 15 de Janeiro de 1959.
Presldenré declarou encerrada a sessão convocando Leopoldo Joiio Grubba - 'Dir. Presidente
o srs. vereadores para a próxima terça-feira dia 2, ----- ,__�___,__

com a seguinte Ordem do Dia: Trabalho das Co
missões, Não compareceram a presente" sessão os 'Paulo
vereadores srs. Pidélis Wolf, Augusto Sylvio Pro .

doehl, MuriJIo Barrero de Azevedo, José Pasqualini, LAVOURA,
Raimundo Emrnendoerfer; Jacó-Assú - Municfpio de Guaramirim - Sanll Calarina

Sala de ôessões, em 25 de novembro de 1958.
João L, da Cosia, Auguslo S. Prodoehl,' Francisco Modrock.

Capitalização
Bancos
M6veis & Utensílios
Contas Oorrentes
Im6veis
Financiamento Séde
Financiamento Oorupá
Financiamento Retorcida
Caixa ,

,

Pôsto Agro-Pecuário João Olsophas
Acôrdo Florestal

PASSIVO
.

Variação Patrimonial
---

RECEITA:

Seguros
Anuidades
Subvenções
Juros e descontos
J6ias
Festival Dia do Colono
Financiamento séde
Financiamento Retorcida
Acôrdo Florestal

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Leopoldo JJoão Gr1UlllJ)�a §óÁo
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DESPESA:

Os abaixo assinados, membros efetivos do
Conselho Fiscal da Associação Rural de Jaraguá
do Sul, ap6s verificação minuciosa das contas da
Diretoria, da conta Receita e Despesa, e . .Balanço
Geral, encerrado em 31 de Dezembro de 1958, são
de parecer que os ätos praticados pela admínístra
ção devem ser' aprovados pela assembléia geral
ordinária a se realizar proximamente.

Jaraguá do Sul, 10 de Janeir.o de 1959.

LOQRENÇO ERSOHING
INGO MEYER
MÁRIO NICOLINI '

Orgãos e Harmonios uBOHN" I

Wagner S. A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Assembléi� Geral Ordinária
Conv.idamos os senhores acionistas para a

assembléia geral ordinária que terá lugar na séde
social em Jacü-ássü, Município devGuaramtrtm, às
14 horas do día 4 de Março do corrente ano, a fim

-

de deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:
1;) Leitura, discussão e aprovação do relat6rio

da diretoria, balanço geral, contas referentes ao
exercício de 1958 e parecer do conselho fiscal.

2.) Eleição dos membros do conselho fisoal
e seus suplentes para o exercício de 1959.

AVISO
Acham-seà disposição dos senhores acionistas,

no escrit6rio da Sociedade, o� ducut;l1entos de que
trata o art. 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26 de
Setembro de 1940.

Jacú-Assú, 15 de Janeiro de 1959.
AFONSO WAGNER - Diretor Co'mercial

° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIßA MINANCDRA
Vermiiugo sua,'e e de pronto Ideito Dispensa purgante e dIeta!

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

'

Proteja a saúde de seus tilhos e a :,ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

temédios
Compre bOJe mesmo uma 10MBBlGUEmA

MINANCOBA para o seu tilhinh().
f. um produto dos Laboratórios Minancora

-� JOINVILLE-

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavei

Preços modicas
Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogos Gratis

Demais intormações
com o Representante
Geral para osEstado�

de S. Catarina e Paraná

I
PAULO KOBS - ex. Postal, 39 - São Benlo ,dO ,SUlEstado de Santa Catarina
-, �

Malharia IRVEIrE� SIA.
EDITAL DE CONVOCAÇAO·

'São convocadas os senhores acionistas a se

(f...::::::::::.:=::::::::.:::::.:::::::::=-;:::....::::::=:::::::::::::::;õ;;:::::::::::::::::::::::'::\) íi:��!�:� ':: ������I:à� ��:t �r��ÍlaârJ�' d�u���::ii •• It •• e I • UI e _ III·· II to s/ nO., nésta cidade de Guaramirim, às quinze
II ' II horas (15) do dia R de março pr6ximo vindouro,
ii JARAGUÁ DO SUL -

,jll afim de deliberarem sobre a seguinte
ii j ORDEM -DO DIA:
ii Medicamentos e Perfumarias II 1 L

.

ilil Simbolo de Honestidade I!!,
0. - eltura, exame, discussã'o, e aprovaçã.o

_ das contas referentes ao exercicio deII Confiança e Presteza I! 9I' II 1 58, notadamente relat6rio da diretoria,ii A que melhor lhe atende li balanço geral encerrado em 31 de de'I! '

e pelos menores preços
-_ ,,_., li zembro de 1958, conta de Lucros e

-.::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::�=::.��::::::::::::::::::====::::::::::::::V ' ,Perdas A parecer do conselho fiscal.
20• - Eleição do Oonselho Fiacal.
3°. - Assuntos de interesse da sociedade.

Guaramirim, 21 cie janeiro de 1959.
ODILON VIVELA VBIOA '

ALTAMIIW vlveLA VBIGA
Dire tor-gerente Diretor-técnico

AVISO: Acham se à disvosição lios senhores
acionistas, no escrit6rio désta bociedade, à Rua 28
de Agosto s/ nO., nésta cidade, os documentos a
que alude o artigo 99, letras a, b, c, do Decreto.
lei n°. 2.627, de 26 d,e setembro de 1949.

Guaramirim, 21 de janeiro de' 1959.

,,'
iMf\.GRQS,

� '�
';i. FRACOS :,(�

.;�

'VlNAOIO'l'
,� ind1eado

DOI eaeoa' de
fraqueza. pali
d.,., magreza e
fastio.
Em eua f6r'

mula e D tr IHlt

Vanada\o de
lI6dio. 'Ucitina, Glicerof08fatot,
Pepe1oa, DOZ clt, Cola, é.t.c. de

- ação pronta e eficaz nos caS08

de fraqueza e neuralltenias Vana-
41iól 6 indicado para home� mu

,

,Iherea e orianças, sendo eua 16r.
,

mula licenCiada peJa Sa4de 'Pu�
blica.

Dr I MUfillo Barreto de Azevedo
) ADVOOADO I

Escritórjo no prédio "A Comerci,al LIda"
Rua M�rechal Deodoro da Fonsec� N°.122

'

lal'liguá dó' Sul

I
,

ODILON VEL,BLA VeiGA
Diretor-geren te

ALTAMIRO' VILEL"It' VeGA

Diretor-télcni�o -.
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CORREIO 00 POVO Políticos
corruptosA.NO XXXIX - JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 21 DB PBVBRBIRO DB 1959

Não vêem os mais categorizados represen
tantes, da República, nem tampouco os partidos
que os apoiam, os graves acontecimentos, que,
com alarmante frequência, continuam a registrar
se por todo o país, especialmente nas regiões
onde os "coroneís" de ontem foram substituídos
pela gente endinheirada de hoje, que prossegue
na "fabricação" de eleições. Não vêem, receiam
interferir, quem sabe se para não ferir Interesses
de Oorrelígíonáríos.

o Marechal Lott
vai aos Estados Unidos

Eugênio Vitor Scbmöc/cel
Diretor-Gerente

Aos nossos Assinantes:
Pedimos a todos 08 nossos prezados

assinantes, ainda em atrazo com o paga
mento de suas assinaturas, a fineza de nos

enviarem com urgência, os seus débitos, a

fim de evitar a suspensão do fornecimento
do nosso jornal.

'

Emprêsa Jornalística "Correio do Povo" LIda.

Segundo informações O embarque do Mare-
procedentes do Rio de ehal Lott não está mar

Janeiro, o M a r e c h a I cado ainda, sabendo-se,
Henrique Teixeira Lott entretanto, que êle via
aceitou o convite que jará acompanhado de
recebeu do G o v ê r n o dois oficiais do gabinete.
Norte,Americano para

.

visitar as organizações Responderá pela Pasta
do Exército dos Estados da Guerra, - segundo
Unidos. Para tanto o informações da imprensa
presidente JK já autorí- carioca, - o general
zou o títular da pastá da Florindo de Lima Bray
Guerra a ausentar se do I uer, Chefe do Estado
país, com essa Iínalídade. Maior do Exército.

Mas o homem da rua, esse vê e sabe que
muitos individuos conseguem eleger se, não por
apresentarem credenciais de honorabilidade, de
capacidade ou de tacto politico, mas, pura e sim
'plesmente, porque, em cada pleito, esbanjam for
tunas e compram os votos a golpes de milhões.
Os responsáveis pelos destinos da Nação parecem

.

,
tudo ignorar. mas o povo não esquece. E, a cada

ffill!!lE!ilEi!iiiiliiil'1!III!llI!!iili!lllIE!lHIlEiiiEi"iiIIE511i =m.; liiiE'!ll!iII'E!lIIElli injustiça maís flagrante, reage. Protesta pública e

_ .

I
violentamente, como acaba de se verificar em

Febres -

(Sezoes, M.alârlas, Salvador, onde a multidão exigiu a anulação de
.., . �mpaludismo. um projéto que os vereadores daquela cidade se

MaleItas. Tremedeira preparavam' para votar, e nos têrmos do qual
- CURAM-SE RAPfDAMENTE COM - eram distribuidos 116 altos cargos a diversos dos

"C
'

A tO
.

I
seus amigos. Na cidade de Agua Branca (Piauí),apsulas n ISeSOnlCaS os cangaceiros aterrorizaram a multidão na altura

Minancora" em que deviam tomar posse os novos eleitos. E
, ..
em Lagoa Santa (Minas Gerais), onde se verifica-

Em Todas as Boas Farmáeias m Ta a eleição de um prefeito que tinha um proceg-
.: ,

_.. so no tríbunal por desvio de dinheiros públicos,
um produto dos Laboratorlos MINANCORA

I novo escândalo estalou. O

prefeit.o que ora termí-
.. -

", , ., nou o seu mandato não deu conta de 12 milhões
III - .loinville - �ta. Catarma -

de cruzeiros confiados á sua guarda.
ii;:==H�::i!!!!!:==m=ai'm�====i=HE5;a�!��t;�;===i!i _f"

Quando indivíduos distinguidos pelo sufrágio
popular dão tão má conta das tarefas oficiais que
desempenham e tentam 'ainda retugíarse em imu

_".M nidades, que podem fazer es eleitores, senão exi
gir, por suas pröprías mãos, o que as autoridades
competentes por covardia ou cumplicidade parti
dária, não ousam reívíndícar ? Não restam dúvidas
que para. tudo, há limites: e a paciência do povo
tem sido tão longamente ludibriada que, na ver

dade, se esgotou. E assim procura, quase desvaí-
�IIJI"'•• radamente, fazer a, justiça que as autoridades re

ceiam. Não é, acaso, praticável exigir o apura,�MI�,"�IIlIIPJI mento das responsabilidades dos que roubam o
erário público, e bem assim daqueles que lhe es-

.

tendem a capa protetora do poder? '

Aborreceu-se, -

e não quiz mais

em

Impresstonanre suicídio

registrou o plantão de
Zona Sul" em São Paulo,
as primeiras horas da.
manhã do dia 18 p. p,

O eletricista Mario Ghlro,
de 57 anos, viúvo resi
dente na rua Onze, prédio
sern número, no Jardim S

-

F-GSão Luiz postando se na
E IOMAGO, I ADO E INTESTINOS

ponte do Rio Pinheiro,
próximo a parada João
Dias, na avenida do mes

mo nome, distrito de Santo
Amaro, esperou pela apro
ximação da composição
de passageiros da 0501'0'1cabana de prefixo UV-4,
que tínha como maquinista "1iiiI1IiIiI"�IIiIIiIIIiIIiII"
José Garcia. A chegada
da composição. o eletri
cista atirou-se a SUd frente, �----_._---=

de uma altura de uns cinco Pas s a n d o pelo local,
metros. O tresloucado ho- Outro que se vai elementos da. polícia nze-
mem, apanhado em cheio, ram a apreensão do pevl-
teve morte imediata. Depois Notícias' procedenres lhêo, devendo sere� Chã-
das formalidades de praxe, do Rio,' informam que mados p�la�. autoridades
o cadáver de Mario Ghiro o tenente reformado da os proprteranos de uma

foi levado pera o necro- Marinha.' Eduardo Júlio farrnacíe, localizada na

tério do Gabinete Médico Orto, all�ou-se da torre quela praça, onde estava

Legal. A polfcia não en- ,do �ospltal Central da a lixeira, a fim de que
,...- ---;conrrou elementos para

I
Marinhe, tendo morte

I
esclareçam aquem cabe a

esclarecer os motivos do imediata. Seu corpo Ii- responsabilidade de ler

tresloucado gesto do ele-I cou �m frangalhos. jogado a bandeira n�cio
tricista. nel no monturo de detritcs..

Proporcionam bem-este gerar,
facilitam a digestão, descon
gestionam o fígado, ,regulari-

zam as funções do �-
'

Oue há
'Curitiba
Cerca das 23 horas da

noite do dia 18 p. p., for
mou-se um aglomerado
de populares em torno de
uma lata de .Hxo na Praça

. Tiradentes, onde se ,en
centrava jogada uma ben
deira nacional.

Mas a repetição dos incidentes, a frequência
com que a justiça com que a justiça popular está
agindo no sentido de punir os corruptos e os la
drões, desvenda claramente o outro reverso da
medalha: já não são os burlões que estão em
causa - mas o regime! E' o regime que está
apodrecendo nas suas bases. Vereadores e depu
tados estaduais, representantes do povo no palá
cio Tiradentes ou no Senado, para falarmos ape
nas destes, juraram defender, é certo, a Repúbli
ca: mas' de que modo a estão prestigiando, ao
oferecerem o seu silêncio aos indignos que assal
tarn os dinheiros da Nação! Afinal, este sílênclo
não significa senão a cumplicidade,

Não pode ninguém citar incidentes e catolo
gá-Ios de ocasionais nem de isolados. Trata-se, na
realidade, de um verdadeiro movimento, é certo
que descontrolado, mas já tão repetido que se
tornou demasiado perigoso para a estabilidade' do
regime. O� polítícos que se encontram na raíz
dos incidentes demonstraram que são demasiado
corruptos para poderem recorrer á proteção Reja
de quem fôr. Há que puni-los severamente, antes
que o movimento se alargue a ponto de se tornar
irreversível e colocar em, perigo as instituições
democráticas que adotamos e que todos brasilei
ros digno desse nome anseiam por' aperfeiçoar.

(Transcrito).

Conservação
do Solo

J(epatina. )f. S.
da penha, que
contem extrato
J(epáfico eon

ctlnlr.atl�,'.nol'J!!o
m:ll,11�"lI tU

/J!.nçôes tio.
ligatlo.

Nos terrenos de de
clividade fortes as pas
tagens. quándo explora
das convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, consütuem um dos
bons proeessos de eon
trôle da erosão. Em al
.guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contôrno para eon

trôle da enxurrada eau-

t__:ora do desgaste.
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Coósullórlo: Rua Marechal Deodoro, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) II
jARAGUA DO SUL n

\�::::====:==::;..::=::::::==:::::::::=:::::::::===:::==========-.:..-=========:::=====:::ii

�==================��
COITRA CaSPA.
QUEDI DOS CI

BElOS E DEMAIS

AnCeOu DO ,.

COURO EABRUDl

PARA FERIDAS,
E C z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F

.

R I E I R A 5"
ESP I N H.A 5, ETC.

TONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA ,NUN.eR EXISTIU,IGURL
•

Lavando com Sabão (tlarca Beglsttada)

,Virgem.Especialidade
, Ola . Cl�o WEllEl llNDl(J§][llAl'" JOllIDlvll'He

I ,.

I
o ideal para cozinha, lavanderia. e lava�eira,. portanto. não d(!ve faltar em casa' alguma.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


