
Anrendízes mecä .

nicõ torneiro.

FABRICADOS 30.535
VElcULOS NO PAIS'
A produção braSileira de

automóveis atingiu, durante
os primeiros quateo mêses do
coerente ano, 30.535 veículos
motorizados, segundo infor
mação do GElA. Assim, a mé
dia mensal é, até agora, de
7.638 unidades. Quase tôdas
as fábricas excederam a parte

I I de material necíonal exigidaFundação Diretor-Gerente: mpresso na:
pelas determinações do GElA..

( .

Artur Müller BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL SoeieJade Gráfica Annlda LrJa. Espera-se, que as dez fá-

I
bricas atualmente em fundo-

!=================:::k====================================I namento alcancem, em 1959,
Ano XL JARAGUA DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 26 de setembro da 1959 _, N°. 2054 :;:�a���?UÇãO to*al de 110.000

nordeste catarinense

Os propósitos gover- ditando que a informação A resposta deveria ter despeíto da omissão do
namentais podem ser não poderia ser leviana, sido dada dentro de 15 Prefeito, denuncia por
bons ou mäus, no senti- porque, por outro lado días, consoante o art. esta folha atingiu o seu
do de bem ou mal orten- implicaria em grave in- 194 do Regimento Inter- alvo. Tanto assim, que
tar, ou de, finalmente; júrias a uma entidade no da Câmara, sob pena no domingo último, o

Dispensavel frisar aleíar-se de seus reais de clas� com o conse de ser oonsiderado o veículo continuava a tra-
o valor da atuação objetivos, que são justa quente ãbalo moral e pedido recusado. Lamen- fegar com os bom-vivãos
de Augusto Sylvio mente os de bem servir desprestigio e mormente tavelmente e, não obs- desta terra abençoada
durante esses oito a coletividade que os quando a mesma íntor- tante os reiterados pe- de Jaraguá mas ao en
anos em nossos cír- outorgou o mandato. Não mação pa-rtiu da pessôa didos e oficios enviados vez de parar eni. frente
oulos íntelectuaís, se sabe onde enquadrar do sr. Prefeito Municipal, pela C�mara, até. hoje do botequim, .. por cau
jornal1sticos e poli- a nossa admínístração em seu gabinete, autorí- nada fOI respondído, o tela o conduziram e o
tícos ; para perpe- municipal que t.antas ve- �ade que por todos Os que le!a a crer que .as esconderam . atraz do
tuar-Ihe a sua be--, I zes parece camínhar aos títulos como responsável alegações do Prefeito estabelecimento, p a r a
néfica p as 8 a g e� traacos ó barrancos, r�- � a�sente de má fé e, sã� dolosas e.�omprova assim escapar ao vexa

pela Câmara MUDl- velando um desconheeí- tmplíoando o assunto em a írreeponssbüídede de me de ser interpelado
cípal, durante cuja mento completo da ma- apreciação em responsa- seus átos. Quem alega por populares mais es.

gestão foi alvo ue téria admínístratívs a seu bilidade por parte dos deye comprovar o seu clarecidos. E, certamente
várias moções con- cargo. Já longa data re- me�tores da mencionada gesto, sob. :gena.. de se

a omissão continuará o
gratulatórias de seus clamamos contra certos entidade, que não devem expôr ao ridículo. A fal-

que para o decoro pú
pares, é de autoria disparates no aparelho e não podem preterir ta de resposta, dá a blic� dará direito tam
do ex - ver e a d o r administrativo Municipal assunto de tal magnítu- confissão de uma le- bém de citar nomes e

Augusto. Syl!io a e o seu porta-voz. como de 'perante seus associa- viandade. plac�s, em horas e nos

entronlZaçao. da que querendo. tapar o dos, que devem ser es- Aliás, outra não tem locais em que forem
. .• . .Imagem de Oríato sol com a peneira, pro- clarecídos para poderem sido, a orientação que encontrados. Quem avisa

!lo .plenárIo, como [ornalísta soube fomentar cura deturpar o que há promover.� apuração da
se imprime a administra- amigo é. Logo ...ídéías, acalentar. o amor [araguàense a? torrão- de verdade, para c�amar r�s'ponsabI1idade �e seus
eão pública. O sr. Pre-natal, quer asslD�do com se� prôprío nome, o nosso aemanärío de dJrlg�ntes e, consíderan- feito sé faz omisso em

_----- _
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começou a projetar-se, também, como roman- pelo nosso dIret�r-geren- nhece peJ.�s Intormsçõea tampando as imorais
. císta, com 0S seus romances aqui elaborados, te, que na qualIdade de do exeeutívo, vê� de

vantagens de gozadores,
seus estudos ecológicos sôbre Jaraguá do Sul, vereador requereu e ob- lon�a. data, com evidente

que usam veículos pü
divulgados em vários jornais e revistas do t�v� aprovação da Una- p�eJ.Ulzo � abalo. da ad- blicos nas suas beberra
Brasil. Vale a pena lembrar, BI propósito, a Dlml�ade da Casa, n.o mIDl�traç�o püblíoa que gens em botequins, de
referência que seu nome mereceu pelo diretor sentIdo. que o sr, Pr�fel- s� ve aasun na e�lDen- pois do expediente, à
do Instituto de Cultura, de Lisbôa, em sua

to MUDl�lpal se ma!lIfes- �Ia deA le:nQar mao �e �----------=

conferência ·recente em São Paulo, sôbre a
tasse sobre uma lDfo�,:, ImportauCI.as do erá�lo

literatura teuto-brasileira conceituando o' es- mação. prestada a edIs para cobrIr c�mpromls
critor brasileiro AugustÖ Sylvio, com a 'sua

da antIga Câmar,,: sôbre 80 �ã.o �ssumldos pela·
obra "Às Margens do Cachoeira", entre as

uma pret�nsa di�l�a que �uDlclpalidade, que, ���
q t o mais i.rpportantss personalidades literá.

se estaria :verIfIcando s� .8Ó luta com sellas
.ua r

no ramo no mundo
. entre a ASSOCIação Rural dIfIculdades para manter

rIas, , .

_ local, a Prefeitura ou o a Bua situação financei-
Vai deixar-nos, portanto, êsse grande Ministério,da Agricultura. ra, requer ao sr. Presi- !!=:====

amigo, simples, .modesto e bo�, prosseguiD:do O requerimento datado d�nte, ouvido o plenário; Dentro de seu progra�a de ação, de am{!arar
em etapas superIOres, a sua brIlhante carreIra de 27 de Fevereiro de seja oficiado ao sr. Pre- e. fomentar a produção naCIOnal, em suas múltIplas
literária e jornalística. 1959, foi redigido da se- feito Municipal, para que formas e em tôdas as regiões do Pais, a Carteira

Com o seu afastamento perdemos um guinte maneira': esclareça tão grave as- de Crédito Agrícola e Industrial sempre se em-

I I· tá' It I d
.

. sunto e informe a Casa: penhou - e vivamentA se empenha - em conce-va oroso e emen o no cen rIO cu ura e nossa Senhor PresIdente: der aux1lio financeiro dlretll.enle aos produtores, pa-terra, e ganham os Diários· Associados um

novo colaborador, de méritos extraordinários, O vereador abaixo as- a) - Qual o montante ra tanto acolhendo e examinando as propostas de

um homem de cultura e de renome interna- sinado, na fórma regi-, exato da divida da As- financiamento que lhe são dirigidas, sem que isso
cional.

- mental (art. 95, § 20., sociação Rural de Jara- importe, desde logo, em qualquer despesa para os
letra "A"), atendendo ao guá do Sul para com a interessados.

Não po den d o opor-nos à decisão de que consta da ata da Prefeitura Municipal; Por constituir exigência elementar do crédito
Augusto Sylvio, resta-nos aceitar seu afasta- sessão- de 18 de Novem- b) - Si a divida se especializado, o contato direla com os proponentes

/' mento como acontecimento inevitável, e dese- bro de 1958. em que o acha consignada em é medida imprescindivel e de importância vital
jando-lhe maiores triunfos, aqui fica registrado chefe do executivo mu- quaisquer livros de con- para a concretização dos empréstimos, pois faci
o nosso pezar e os nossos fraternais abraços. nicipal informara a uma tabilidade da Prefeitura lita à Cárteira depreender e analizal', com maior

Comissão desta Casa de MUliicipal; .

. justeza, as reais necessidades e possibilidades dos
que se estaria verifican- c), - Em se tratando que a ela recorrem em busca da referida assis-

.

-

do uma divida entre a de pagamentos parcela-. tência ·financeira.
.

�
Prefeitura Municipal ou dos, quais as datas dos A8sim, excetuando os poucos casos em que se

A Fundara"'o de Jaragua� do. Sul .
Ministério da. Agricultu- Janç�mentos � respecti- possa justificar plenamente o.�ntendimento através

y .' ra e a ASSOCIação Rural vas ImportâD<!las; de procuradores, que, é lógICO, além de estarem
,

De J. B. FERNANDES de Jaraguá do Sul, numa d) - Importância es- munidos das credenciais necessárias;--devem ter
importância superior a pecifica da divida em si exata noção das atividades e planos da firma
Cr$ 300.000,00 (trezentos e juros de móra de cada solicitante, a Carteira adola eOllo nonna de condula recasar
mil cruzeiros), prove- prestação; eltender-se com. intermediários, cuja preSença não só é
nientes de aquisição de e) - .Montante even- dispensável mas de todo nociva aôs seus serviços
·tratores da União, atra- tuai de crédito da Asso- como aos interêsses dos seus clientes.
vés do mencionado Mi- ciaçlo Rural de t_1araguá Nestas condições, estando tôda a máquina
nistério e, implicando, si do Sul e origem do ci- operacional da Carteira - na Direção Geral e

procedente a informação tado crédito; nas Agências do Banco em todo o território na

prestada pelo sr. Prefei. f) - Apr�sentação de cional - à disposição dos prOdutores para acolher
to Municipal à Comissão documento ou documen- e estudar suas pretensões, comunicamos que será
de Vereadores, em gra- tos que c o m p r o vem liminarmente indeferida qUlfolquer proposta enca
ve irregularidade p�ran· achar-se a divida ainda minhada através de intermediário, tornando-se as
te 08 cofres públicos, não saldada pela Alilso- firmas responsáveis pela não observância dêste
notadamente, segundo ciaçã.o Rural de Jaraguá aviso passiveis de imediato impedimento para a8
informação de que os do Sul. operações que pret.enderem.
t�atores havia� sid9 ven· Sala de Sessões 21/2/59 Rio de Janeiro 10 de setembro de 1959dldos a terceIros, sem .' , .

que houvesse ó indispen. Eugênio Vitor Scbmoeclcel .J. Mendes de Sooza - Diretor
sável reembolso e, acre- Vereador 'unelseo do Rêgo Monteiro - Gerente

'-

Jornalista AUGUSTO SYLVIO PROPÖ·SITOS
GOVEftNf\MENTf\IS

Depoís de residir oito anos em nossa

cidade,,, vai deixar-nos nosso prezado confrade
e amigo, sr. Augusto Sylvio Prodoehl.

Tendo havido recusado por vários anos,
propostas vantajosas em graudes centros do
pais, o sr. Augusto Sylvio decidiu-se, agora,
por motivo de ponderáveis interêsses profis
sionais, aceitar a oferta dos famosos Díäríos
Associados, para assumir a direção do seu

orgão, o conceituado matutino "Jornal de
Joinville".

1.' r a t a r na Cia.
Maq. Famac.

Banco' do Brasus.Al
Agricola e Industrial IICarteira de Crédito

Houve um Conde consorte de Princesa
Que na Cabrália terra tivera porte e mando
E conhecendo e vendo tanta grandeza .

Quase um mundo novo e inexplorado
Contou isso à um patricio e com firmesa
Que no Sul ,um bom núcleo a ser fundàdo
Em pouco tempo seria uma beleza.
E daria um lucro bem recompensado

Bmilio Jourdan para aqui se transportara
Dando inicio assim nessa ·jornada
E da mata virgem em colonia transformara

E es�as terré2S beirando serra azul
É hoje çica.de .bem movimentada

Jara�uá do Sul

,Barra do 'Sul - Setembro' 59
I
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CORREIO DO POVO SÁBADO. !DIA 26-9-1959- !

PRECISA-SE" '11 ComuIDlft�at�e .Agll"llCO�at I �:�!�rG�bb7�:�
MOÇA OU SBNHORA

_
do R e gis t r o Civil do

sem compromisso, D'
,

d C J
�:ra25se;�i:2B ��o:� ß ftCßftlSC Promov,rí uma ClmD,aßHa- �a

-

Soja :;��:!�;���ina��;��:l. cl;de pequena família Durante .a 2a. quinzena de outubro e primeira faz saber que comparece-em Curitiba.
quínzena de novembro, o Escrit6rio .leoal da ICIRESC ram no cartório exibindo os

T r a t a r com Da.
promoverá uma Campanha de um .mês, para dívul- documentos exigidos pela lei Edital N. 4.719, de 17-969

OLGA FISOHER -

gação do Plantio da Soja em nosso Municipio. As afim de se habilitarem para Antonio Pereiral e

:��d::rarabá, desta fases principais da campanha serão as seguintes: casar-se: Maria Ana Mann
reuniões nas 8 localidades prínoípaís do município Edital N. 4.717, de 16.9.59 Ele, brasileiro, solteiro,

I�==========� com palestras especiais sõbre o assunto; distribuí- comereíärío, domiciliado
ção de cartazes a folhetos sôbre o plantio da· Soja; Ireneu Nazatto. e e residente nesta cídade,
demonatroções söbre a prática da inoculação artí- Carm�n. Pradl .

\ á rua Cel. Procópio Go-
ficial de Sementes de Soja e- outras referentes ao Ele, brasileíro, solteíro, mes de Oliveira filho de
assunto. O Escrit6rio Local da AOARESC está em lavrador, domiciliado e Maria' Bernal'di�a Leite.
entendimentos com ii Prefeitura Municipal e com a residente neste distrito, Ela brasileira solteira
Associação Rural, afim de conseguir sementes para em Rio Cêrro, filhó.�e I escriturária, doiniciliad�
os interessados. A finalidade principal da campanha José Nazatto e de Bmtlía e residente nesta cidade
é a demoastrar a importância da Soja como ali- Stingben Nazatto. á rua CeI. Procópio Go�
manto para o homem, ração para os animais e Ela, brasileira, solteira, mes, filha de Alfredo
adubação verde para. enriquecimento do Rolo. Es- proíessora, domiciliada Mann e de Mariana Mann.
pera-sé que a campanha cumpra plenamente os e residente neste distrito,
seus objetivos. á Estr. Jaraguá-Esquerdo,

_ . . . . . .
filha de Arduino Pradí

A I n o c u I a ç a o ArtIfICIal das Sementes de \ SOJa. e de Adolorata D aIr i
Pradi. "

A soja é uma leguminosa qua tem a capaci·
dade de utilizar o nitrogenio do ar e fixá-lo nos Edital N. 4.718" de 16-�-59
nödulos das suas raizes, íncorpórando-o à terra "Euridea Romualdo e
(solo). E isso ela conségue graças aos pequeninos Anatr: da Silva
séres chamados ,bactérias existentes naqueles 0'6- Ele, brasileiro, solteiro,dulos (pequenas saliencias nas raizes, formando operário, domiciliado e
como uma porção de bolinhos). Alguns selos, mui- .

tas �êzes, não permitem a formação dos nódulos,
residente nesta cidade,

o que determina então, � necessidade de se fazer �""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�!!!!!!!!!__!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!�
a inoculação artificial das sémentes. A facilidade, a efici
ência e o baixo custo da inoculação permitem que'
a mesma seja feita por qualquer lavrador interesado
no plantio de Soja. A inoculação é feita mediante
o emprêgo dos chamados "lnoculaRteS", que nada mais
são do que culturas artificiais das hactérias fixa-!
doras do nitrogênio, preparada na forma de um

,

p6 preto. Um dos mais conhecidos inoculantes, é o-

\ '

.

"

NITROGEN que é vendido em pequenos saquinhos'

S' O 'C - I A·· 1- S .de plastico transparente, de 200,.gramas, quantida
de suficiente para se inocular um saco de 60 quilos
de semenlei. Para a inoculação de sementes, pro-

"
ceder da seguinte forma: :.:.... ....... ;;;;;;;;õ;;;;;;;;;;õ;; .:

I
A sre, Ana, espôsa do a) - derramar o p6 preto.do saco "Nitrogen", '===============,=====

Ailivel'sárlos sr. Ricardo Píeske, em uma vasilha que contenha um litro de água ou

A sra. Lítícla, espôsa I leite desnatado, mexendo bem para se. obter uma Ate-nç'ão 1. Importante 1.FAZEM ANOS HOJE: do sr. Clemente ôchíochet. mistura bem uniforme;
.

"
.

. . O er. Henrique Hafe-', b) - colocar um saco de sementes sôbre umO sr. Rloardo PI,:ske, mann neste cidade. chão de ladrilhos ou d'entro de um recipiente qual-O sr. Waller Laffm, re-
_

�
aídente em Nereu Ramos.. DIA 30: quer, que esteja bem limpo e livra de p6:,
A sra. Onlle ôchmldt, _ A sra, Orüíe, espôsa c) :-- derramar a suspenção (misturar do pé

espôsa do sr. Arnoldo L. do sr. Werner Gosch. e água ou leite) sôbra aa sementes, revolvendo-as

ôchmldt, nesta cidade. A sra, Hilda, espôsa do para que tõdaa sejam reveatídas pelo p6 preto.
d) - secar á sombra (para não dificultar a

Fazem anos amanhã: sr. Silvestre ôtolnékí, em
semeação) e plantar; 100'0 em seO'uida. SementeslBarra do Rio Cerro.' y.. e e,

O sr, Arnaldo Lauren- tratadas 'não devem ser plantadas no dia seguinte,
tlno da Costa, resldente a não ser que sejam novamente inoculadas, A ino

em São Francisco do SuL culação das sementes é taDlo mais importante
O sr. Honório Olavo quanto mais pobre e arenosa fôr a terra. Em certos

Borrolini. lugares tem sido possivel dobrar a produção de
Soja com o simples trata�'ento de suas sementes
com o inoculante adequado. Para maiores informa
ções, procura o agr6nomo da ACARESC.

t"CORRflO '00 POUO
"
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ASSINA1'URA :
I\nual • • • • Cr$ 120,00
Semestral-, • _ Cr$ 70,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigõr

,BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19 '

I\Venida Mal. Deodoro,' 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina Combate as

'rregulanda
-

es das fun-
-Ó. _ _, cöes periódi-'

- "- .�-:-:r: (as das senhoras.
- - .

calmante e re-

gulador dessas funções.

AOßNCIAS:
em todos os Distritos e leca
Iidades doMunicipio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de: seus cola
boradores. avó, -Mãe, Filha,

Todas devem usar
ii FluíO-SEDATI�A !

Orgia da maior paDetraçlo
DO interior do Dordésta

catarin!lDse.

O sr. Wolfgang Weege,
comerciante em Barra do
Riol Cerro ..
O sr. Alberto Tomelim.
A sra. Carla. espôsa do

sr. Leopoldo Mey, resi
dente em Joinville.
O menino- IIson, filho

do sr. b.lvino Lemke, em

Rio da Luz Vilória.
A sra. Maria Dias An

gelo, nesta cidade.
.Q sr. Leopoldo Bosham

mer, em Esrr. Jaraguá 8it

DIA 28: -

O menino Almiro, filho
do sr. Alfredo Bruch, ex
colaborador ,deste sema

nário, residente . em Gua
ramirim.

DIA tO.:
O jovem Adolar Daniel

Verbinen. V I
..

.• t d
O jovem A.mau r i da

a or e. aprOV8hamen o os ovos

Cunha Jacobi. O ovo constitui um dos aliment.os mais atingos
DIA 2:

da humanidade. Os povos mais, antigos acreditavam
que o ovo sendo um alimento capaz de se trans

O sr. Pau I i n o Pedri, fÇ)rmar em vida deveria contet poderes sobrenatu
funcionário da Coletoria rais. A ciência da nutrição em nossos dias confirma
Estadual, nesta cidade. que ti ovo é, um dos mais completos alimentos da
A sra. Rosalinda, espô- natureza e que sua ingestão diária 'pode propor

sa do sr. Adolfo Bartel. cionar o fornecimento de proteínas, sais Iílinerllis
O jovem Nereu, filho e vitaminas indispensaveis à perfeita saúde .humapa.

do sr. Inácio Tomazelli, Devido sua composição o ovo nos da fôrça, auxilia
residente em Ouaramirim. no crescimento normal, fortalece os ossos e os
O jovem Irineu, filho do dentes. Evita o cansaço, a dor muscular, a palidez

sr. Herbert. Buerger. , e a fràqueza. Na prática culinária, o ovo é indispen-
.

A sra. Apolonia Rengel, sável. Preparados à parte ou em combinação com

espôsa
.

do sr. Martinho outros alimentos, 08 ovos são apetecíveis para todos.
Rengel, em Rio Cerro I.

.

Entram na composição de omeletes, maioneses. Sio
_-----_-------_------_

ainda, importantes na guarnição de di�ersos pratos.

I Contribuem também para a feitura de doceFl, bolos,

.Orgãos e Harmonios "BOHN" pUdins e as mais variadas sobremesas. Quando se

juntam as claras batidas a um caldo qualquer,
servem para clarificar.

Os ovos devem ser cozidos em temperatura
baixa, pois contem proteína que coagula com o

calor; 'Submetida a temperatura alta, a proteína
torna-S8 de uma consistência dóra e elástica.

DIA. 29:
r

A srra. Jeanerre, filha
do sr. Sérgio Thomsen,
nesta cidade.

1 - Cortar o queijo em fatias finas.
2 - Bater os ovos inteiros. '

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicos
'

HarDlonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

Demais iniormações
com o Represent�te
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná
PAULO KüBS - Cx. Postal, 39 - São Benlo do Sal

Estado de Santa Catarina

OMELETE
I

Ingredientes
'3 ovos
1 xícara de queijo em fatias
1 colher (sopa) de maizene
1 oolher (chá) de sal
1 pitada de pimenta do reino
1 1/2 colher (sopa) de banha

MODO DE FAZER

filho de Manoel Bomual
do _e de Antonia Juda
chewski.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica,' domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de: Bento da Silva
e de Adele da Silva.

E para que chegue ao co

nhecimentö de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante 1) dias. Si
alguem souber de algum jm
pedimento acuse-o para os

fins legais,
AUREA MÜLLER GRUBBA

, Oticial

ARTIGO DA SEMAN�A
da CASA REAL

ACORDEÖES 'fODESCHINI e UNIVERSAL,
de 80 à t 20 baixos, com 2 a 11 neglstros,
por preços.especiais esta semana na Casa'
Real. Portanto aproveite você também, e

'compre -seu- ACORDEÃO, por preço nunca
visto esta semana na Casa R.eal.

Ca�sas Judiciais
,

MURILLO BARRETO' oe ÄZEVEDO,
advogado, com escritório à Av. Mal. Deodoro
nO. 122, nesta cidade. comunica aos seus clien
tes em geral que medíente acôrdo de Inter
câmbio de bancas de advocacia firmado com

escritório de advocacia do dr. Hercílio Alexan
dre da Luz, em Joinville, está perfeitamente
aparelh�do para aceitar e defender causas em

rôdas as comarcas da zona norre, abrangendo
os municípios de São Francisco, Araquarí,
Joinville, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Coru
pá. Êste intercâmbio de serviços jurídicos em

quaisquer das comarcas citadas não acarretam
onus exrras de qualquer espéCie aos clientes,
evitando-lhes viagens e despesas pessodis ;

anteriormente inevitáveis. ,

Êste acôrdo d� intercâmbio entre as vá
rias cidades capacita os 'escrilórios de advo
caciamencionados a advogarem principalmente
em ações trabalhistas na Junta de Conciliação
e Julgamento a ser instalada em Joinville, de
fendendo os interesses das part�s sem neces
sidade de se locomoverem àquela' cidade.

Compõem êste Serviço de Intercâmbio .de
AdvocaCia os seguintes advogados: Hercflio
.àlexandre da Luz, Ruy,-Parucker, Evi Alexan
dre Varela (em joinville) e Mário Edmundo

-

Jardim Lobo (em São Francisco do Sul).
Jaraguá do Sql, julho de 1959.

Murillo B."eto Je. AzeveJo
(advogado)

De acôrdo:
Herdlio A. J. Luz·

(advogado)

3 - Acrescentar aos poucos a maizene,
turada com o sal e a -pimenta. aos o�os.

4 - Mexer um pouco.
5 - Pôr a banha para esquentar;
6 - Despejar a mistura na frigidéira.
7 - Pôr o queijo. ,.

8 - Enrrolar o omelete.
9 - Virar de um lado pára o outrl;).
10 -- Servir quente.

mis-

ACARBSC,

SBRVIÇO DB BXTBNcrÄ.O RURAl,
-

B. L. SM JARAouA DO 8'UL

r
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� B' uma grande verdade putas desse esporte qúe
que o futebol é, em: toda se travavam no Ginásio,
parte, o . esporte do mo- entre Baependl e o pró
meato, o esporte dos su- prlo Ginäslo. Sábado re
cessos de bilheteria, o es- solvemos assistir a pele
porte das multidões. No. ja pera vermos o que ha
entanto,' ninguem, em' sã via de fato. Representan
concíêncte, poderá afirmar do, eu, nequele ocasião a

que o futebol supre a fal- crônica esportiva, posso
. ta de outros esportes' em afirmar e confirmar: em I
uma cidade. Abeoluremen- Iaragué já se pratica. o �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; õiiiiiiõiiiiiiõiiiiii__õiiiiiiõiiiiii"":'õiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiiiiiiiii:

re, o futebol é uma moda. futebol de Salão. Coube !!!'!!!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!�!!"":
lidade do esporte fCl'pre- aos abnegados Irmãos
ferida), porém o esporte, Meríetes do Ginásio São
de uma cidade estará deí- LU�.e . .eo C. A. ßaependí,

.

xando muito a desejar, se a honra do píçnelrtsrno
nesta cidade, só se pretl- do futebol de Salão em
car o Futeboll nossa terra. O Ginásio
Vejamos o caso nosso, possue elementos a altura

o nosso esporte. 17 clubes de enfrentar boas equipes.
se acham filiados à Liga No Baependi temos em

Ieregueense de Desportos, grande destaque, Chiquito,
e o que praticam? O fu- conhecedor de todas as
tebol.' regras do jogo e ótimo
Felizmente um. pequeno atléra: destacamos. ainda J.iC':' �� 'Q'� ��:' � �� � �movimento em pról de Reiner, ocupante da post- :.'f:/

G
.

"1'outras modalidades de ção de "quiper",' que

I�
C1fniea de Olhos • Ouvldos...._- lIariz e argauta �

esporte, se está alastrando constitui uma verdadeira � ,

DO .It 1. �
em laragué, Sábado úlrl- barreira; Piazera, ótimo � MO'DBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

:jmo, ,tlia 19, vimos a rea- elemento de defesa e ourros. i A melhor aparelhada em Santa Catarina � Illdede desse movimento,'
N t'

_

d
• f= Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" =1quando as canches círnen- as compe rçoes e sa- : "

.. :

redes do Ginásio São bado passado, registramos .:. - j O I N V I L B - - :.
L " Id'� tí-utz, apresentavam uma os seguíntes resu te os : :i··,,········..··,.,··.··,.,··�·· ···.··,.···..*··,.,··�··.·· ".�� ,.:.,i:
bem 'disputada partida de Preliminar: . Ginásio 7 -

Futebol de Salão. Defron- C.A. Boepeodi 4. Na par- tF===::::::==:::=-====::::::::====:::=:".:==.::::::::::::::;:�tavam-se Grêmio Esportí- tida principal os louros li ln\10> lC'q) lfeH 1Tl' � lfT�l\M � i-.Ti-.T ii :i;;;;;;õiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiii;;;;;;;;;õiiiiiiõiiiiii;;;;;;;;;;......õiiiiiiõiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__=õiiiiii_;;;;;;;;ii

\TO RuF Barbosa '(Ginásio da vitória 'couberam aos ii 1IJJ lßo 1G1l\.1l ll\\� tU 1['!Vll.8U'U,� , II
São Lutzj-e C.A".

Baepen-, baependlanos que derro- II
É A. ii 0', ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS, É A Idi. �o_r. diverses ve!-,es he- terem o Grêmio Rui Bar- � M DIf)O CIBUBGI O.

n LOM"üRIGUEIRA M.INIICOßA.vlam-nos falado das dls- bosa por 7 a 4. II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
�

:: II

li sidades de Solónia (�lem3:nha) e_POrto Alegr� I

II CIRURGIA -- SBNHORAS - PARTOS -
\

CRIANÇAS B

11-: - v', Çf/!,�Ç�_-tO!::��f, '.,

Jogos de domingo passado
. 11 ' Lt_ga prátiea �m U.s,itals Buropeus

E� 'Baf�a d6 RÍö Cê�ro: Botafógo 4,' Garibaldi O', ii Consultório e residência:
Goleadores: Renato, na fase inicial; Tarcisio, Bruno ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406
e Zlco, na fase complementar. ii .,

O Botetogo cobrou com juros a derrote que o a
CONSULTAS:

Garibaldi lhe impôs no turno do .campeonero, quan- ii Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas
do este venceu aquele, por 1 a 0., ii Pela tarde: das 14 1/2 ás, 17 1/,2 horas

'_x- II _)

.; Em" Esrrada iNova: Agua Verde 2 - Aval O. II Atende chmnados tcimbem à Noite
Goleadores ; Paiva e Fldélls, ne fase complementar. '6::::�:,====:::=:::=====:::.,::==::::::=::J1

--x-

Próxima .rodeda, Penultima do Campeonato, -�-----------

amanhã: Bm Guararntrlrrr: B.C. Avaí x S.C. Paraná.
Em Barra do Rio Cerro: Borafogo

' F,. C. x Clube
Agua Verde..

J(epatina )(. s.
'1Ía penha" que
contem extrato
I(epdtico con..

t:.nlrtztJo, no,,",
in·ttli;t" i16 .

_

Sil!!il1lil!lE_ II! !IIE __.I@B�Il!lB@II!l@B@8E!J
��.

I.
_ /i,tltJo• " FOTO PIAZERA

DBPRONTB Á PRBI!BITURA - JARAOUÁ DO SUL

I .

Foto�rafias em ,Geral - Fotocopias de Documentos -

Filmes e .Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A· pedido. atende a domicUio e tcimbem
'.

.

em lo"!al1dades viziDhas

�_I_ !iii! j ê"'�_ iii! 4, !lU .;II!'�!ii SIilII_Ui!il!IlliIIM.>

IESPORTES
Por, .esporte, não se
entende qpenas futebol

._ Por HO.FE SAIDB

: Dr. Lorival H. 'Saade'

participa aos seus amigos e, c�ientes
haver instalado seu co n su l tõ r í o no

.

Hospítal Santo Anton�o, em.Blumena�,
onde atenderá das 8 as 11, e das 14 as

.

17 horas.

j.

teilt .seínen Freunden und Klienten mit, dass
er sein Konsultoríum im 'Hospital Santo A�to

. nio, in Blumenau, eingerichtet hat. Sprechs
tunden von 8 bis 11 und von 14 bis 17 Uhr.

Dr. Fraacísc» Antonio Picclone
M:�lDICO

Cirurgia Geral de adultos' e eríançae cli-
nica Geral - Partos - Operações ......
Moléstias de Senhoras e Homens.

EspeciaJisáa em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), 'das 9,as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.

, coH. 'Ir pt Ao.
.

- 8ANr� CA�AKl[NA

,Campeonato,' de ,Amadores

Dizem, mas
não afirmam •• �

t

Botafogo e Centrol Acaraí· 2 X

Ex_c�rci_oni�ta que- Guaraní' 2
rem 'Jogar Plng-Pong

Que na preliminar do
jogo Agua Verde e Avai
havia um atléta do Avaf
com uma meià brancEI,
uma preta, calção azul,

Domingo passàdo pre- camisa tricolor e cabelos
A respeito da noticia I'

' ..

t'd
.

t t hlôram em par I a amis 0- cas an os ...
Publicada em nossa pági- -'- t

_

d:::so as represen açoes o Que o Agua Verde des-'na esportiva de :sábado Acaraí local e Guarani de '

C
_

pa�s�do, sôb.re u":la com- Brusqúe. Bsla peleja apre-
ta vez se�a ampeao, mas

petlçao de Pmg-Pmg, en· sentou um jogo bastante
é de'Ping-�Ong. .

tre· Clube _Agua _ yerde e. movimentado, agradando Que O Glroll� iJo. JogoCongregaçao Mariana" fo- em 'cheio a torcida de Batafogc e Garlbaldl. fez
mos· pro�urados por ele· ambas as equipes. AliáSI m�uit.o fogo... será. q�e êlementos hgados ao Bota- tanto o Acarai como o nao se recordava mais do
fogo e ao < Centro Bxcur- Guaraní estão em boas jogo Garibaldi e Paraná?
cionista jaraguá, dizendo condiçõ�s e um bom tu.
es!ar�m aq�elas duas agre- tebol já se 'fazia esperar
n:tlaçoes dlspo�tos a ade, quando foi anunciado este •••••• ".,

,"

rirem ao movlm.ento de "player". No final da par- Die meisten Heilmittel komPing-Pong. ASSim ludo tida o marcador aCUBava men und geMn. Bei einigenindica que teremos denlro 2 lentos para cada lado. verhaelt sich dies aber anders,
_ __; � --:,em breve um quadrangu-

. ,

sie ',ueberdauem alle w�chsel-
lar de Ping-Pong. Vamos Para o Acaral marcaram vollen Zeiten und erfreuen
aguardar o pronunciamen- Arthur e Airoso e para o sich von Jahr zu Jahr �ines .

lo de "uem de dl·reito. Guarani Saul e Valério immer groesser werdenden
'f ,. Abnehmerkreises und dies

=�======================== sind die wertvollsten Medika-
mente. Zu ihnen zaehlt "EU-
FIN", das altbewaehrte Mittel
ZU!' Behandlung des Asthma
Bronchiale besonders. zur

Prophylaxe des drôhendén
Anfalls!

"

Rechtzeitig (!) - also schon
bei den ersten Anzeichen des
Anfalls - eine T li b 1 e tt e
EUFIN! Als Vorbe�gung ge
gen Anfaelle waehi'end· der
Nacht und in den fruehen
Morgenstunden nehin'ê man-1abends vor

_

dem SChIaf�nge� .

hen 1-2 Tabletten. i '

'--- _

j

Nos terrenos de de
clividade fortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,
com ajuste ,do número
de. cabeças. de gado à
área, constitue� um dos
bons procesSos de con
trôle da erosão.' Em al
guns tipos de solo urge
que s�jam feitas sulcos
em contômo para con
trôle da enxurrada cau

sadora do. desgaste.

,
,

Conservação
do·Solo·

-

bringt 'rasche und, sichere !'lUfe bel:

_Gicht, 1
Hexenschuss" .

· • �e�ma.
: Kopf;' und

Ischias. Nervenschmerzen.
.

.

.

Erkäl ungskrankheiten
TogaI löst die Hamslur� und. bewfrf<t die Aussclleidung der schAd
liehen Krankheitsstoffe. K�ne.: {unangeney.meo- 1'1_e1u:ner.scheinungen.
Einfache An"'�n.g ""d. Dosier<Jng ia Form VOll, Toa6'et:ten. Welt

I 'über 7000 Aerzte· ·b�st-ãtiger\kdi.e bervo_gende. s(lfHtrerzstill'ende ,und
heilende Wir!i:ung, vIm. T�g8t!. !IIeb.men ste _dabeI> v.ert'raIleßllVolt TQllall

'., Ê

. �,,..,._"Magresa
"

Cançaço
Pallidez
fraqueza .... .

...

;i�\'
iadiapeasa•.a

'.

'�r
o tiOO do

, , In 0·0 L II O

..I_· D,_E_OR......H_.t_.:,__1IiIIii1
Dr.. 'farnando H. ·lpringm�nn

CIRURGIA DO ESTÓMAOÓ
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHOR�S -.

Diagnóstico Pracoce .do Cancer nas senhoras -

-t
'

Consultório - Âv. Mal. Deodoro,1014.
Das 9·12 e das 15-18. horas. - Fone, 384.

Vermiíugo suave e de pronto '.

efeito. Dispensa purgante e dreta I
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

- ME o n. 1, 2, ; e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua próprial
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

, remédios, \

Compre boje mesmo uma' LOMBBIIUElBA
.

MIKAKCORA para o seu filhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

JOINVI�LE -

!

Dr. Waldemiro MazurecheD.
(:;.&8.& DE SA.UDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel, Ehlers)
Clíni�a geral médico - cirurgia de adultos' e crianças
- Pártol' -, Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuÍs.

Dr. Murillo Bando da' Azavado
I ADVOOADO I

: Bscritório no prédiO "A Comercial Ltda"
Rua' Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

. ';'. /araguá dQ,_ Sul'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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II Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 I
li

ii ,JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina

IIAVISO
O Vigário da Paróquia Aub-agentes da F.N.M, - Alfa Romeu II,

de Corupá avisa o povo - Jeeps - Peruas':' Automóveis DKW - II
em geral que a 'extração . ii
da Tômbola em Beneíí- T r.a t O r e s d e e s t e 1 r a e P neu, ii
cio �a,1greja Matriz' será lL ,.,__� ... .»

\ 'realIzado dia 25 de ou-
�"..- ...--"--- ......------- ......------"- ----.....

TRÁGICO DESASTRE OOM UM APAREL}IO DA •••• EM tubro. "

SÃO PAULO - VITIMADOS 16 �ASSAGEIROS E QUATRO Ass;: Pe. Vicenle Schmidl,S.C.J;
TRIPULANTES - SAIRA DE ,SÃO PAULO PARA "O :RIO ��o o ...�� De Adhemar -de Barros
SÃO PAULO"':' Eram aos jornalistas que ape- fumegavam, . completa- Cure s�us males e pouee seu

G
'

t d B '

Ao.

precisamente t8,49 horas sar de seu nome encon- mente ' írreeonheeíveís.]
bom dInheiro compranöo n. es o e, enemerencla

de ,q!l_arta.;feira .q�,alldo trarse na �ista dos mor- -Fo�am .retirados ainda I FARMACIA NOVA .

,

'

, .

-,

'

o aVIa0 Sca�dla, da tos do aeídente com o hOJe.:, ,

•• BOBEBTO M" HOBST AUTORIZOU A IDA DA MENO_R PARA
VASP, de preííxo PP-SQZ, aparelho da VASP, à ül- Tripulantes mortos

I
,_ • , SER OPERADA NA OAPITAIJ PAULISTA

levantou vôo no aereo- tima hora deixou êle de a que dlspoe de maior sortlmen.-
Porto de Congonhas com viaJ'ar no avião fatídico RIO 24 - Dezenas de to na pr�ça e oferece �eua arti-

Consoante, estamos se- na capital paulista. Ao'
"

.""
.

,

b
'

. ' gos a preços vantaJosos
destíno ao RIO, levando cedendo sua passagem ombeíros e soldados da ,guramente informados, que estamos informados
quatro tripulantes e de- ao industrial Ch a r I e 8 Fôrça Pública de '�ãO Rua Mal. Deodoro 3, . jaragua

os pais da menor Eliane. ainda, os pais de Eliane
zeseís paasageíros, tendo MurraY. ,O .sr. Murray, Paulo, além de autorfda- �--"'<!� o' mo t o r i s t a • Herbert estão se apresentando
sido antes visto,riadO pe- que residia no Rio, era des, est�o. no local o.nde

I
Piseher e senhora Dona para a viagem e nös de

los empregados da VASP, um dos diretores da Fír- se precipitou o a T I ã o Campanha de Maria da Graça Fischer, A NOTICIA desejamos-
não tendo sido encontra- ma Propac. Como se .sa- "1S�andia" da VASP, de- Educação Florestal Jaraguá do Sul, esgota- lhes feliz viagem e boa
do nenhum defeito téo- be, vinte pessoas, sendo p�IS de ter levantado O Serviço Florestal dos todos os recursos da sorte, para que, com a

nico, Um minuto após a dezesseis pessageríos e voo ,do aeroporto,.de atenderá a todos os medicina catarínense, e graça da Deus, sua fi-
decolagem, quando ,80- quatro tripulantes, per- Cong,?nha� com de�tlDo interessados em assun- em face de conselhos de lhinha marque encontro
brevoava a mata do deram a vida quando um ao RIO. Sao os seguintes tos relaoionados com abalizados médicos de definitivo com a saúde, na
bairro de -Iabaqua ea, avíão tipo Scandia, de os mortos:_ comanda�te ��;:����:ént�a�o c�� Joinville, Blumenau e Paulicéía. Na oportuni-
inexplicàvelmente um fabricação sueca, caiu Ren�rt Cll:nha,. CO":PI�Ô- sultas, c o m o p ar a Florian6polis, de que so- dade ainda, em que pra-
dos motores explodiu, em São Paulo, 'logo de- to' Nllt<?� Siqueira, radio- obtenção de mudas e mente em São Paulo po- zeirosamente registramos
ocasionando um incêndio pois de decolar do ae- telegrafista Joao Lacer- sementes. deriam encontrar reeur- mais êsse gesto de solí-
a bordo, cujas chamas reporto de Oongonhas, da e

_
aeromoça M a r i a re�::nt�:lh::::Jt�cla� sos no sentido de ópera- dariedade humana do

atíngíramo outro motor, com destino ao Rio de Améha Gonçalves, além "Acordo Florestal". rem sua filhinha ne onze ilustre Prefeito de São
causando a explosão dos Janeiro. Hoje, seguiràm dos t6 passageiros. meses, portadora de bron- Paulo, r e ver e n ela m os

tanques de gasolína ,e a para o Rio os corpos quíatasír congênita (caso também à Bua digníssima
imediata queda do avião, dos passageiros que, re- F==::::::�==;==::::::==:::�::::::::::::::==::::::==:::::::::::=:::::::::::� rarissimo), em face do I senhora Dona Leonor
em meio ao mato denso. sídíam na Capital da:j O B ii alto' custo de u-ma inter- Mendes de Barros, dama
O incêndio atingiu' as República. Êste foi o se- ii Dr.' rlando>, ernard ino II, venção de tal envergadura, .de excelsas virtudes, que
árvores no local, onde o gundo acidente com avião II I! acham' se impossibilitados se empenhou .bondosa-
aparelho foi despedaçar- Scandia no Brasil. O prí- II Cirurqião-Dentista II de efetivarem a medida mente, inspirando o no-

se. Imediatamente um ocorreu nos últimos díaa '1_ Raios X' _ Infra Vermelho _ Ultra Violeta II suge�i��',�lland� �iv,eram bre gesto de seu marído.
senhor que assistiu a do ano passado. 11 .;_,. Pr 6 t e s e

.

_ Olíníea _ C i r u r g i a -:-
li a fehz Ideia de dirigir um

, explosão telefonou para ' . ii II apêlo ao eminente Bra-
a Radiopatrulha, eomu- Retirada dos cadáveres fi

-
-

li sileíro Dr. Adhemar �e
nicando o que ocorrera, S. PAULO, 24 _ Oon- ii Ho r á r i o: na cidade todos os dias (menos n Barros. Procuram entao
sendo então, mandadas tinuam os trabalhos ví- ,I,J segunda - feira) !! o Presidente do P. S. P.
ao local dezenas

_

de via- sando a retirada dos!: Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas H local, Dr, Príamo do
turas do Corpo de Bom- cadáveres de sob a tu- ;.:;::::::::::::=::::::==:::=::::=::::::=::::::====:::=::::::=:::::::..,=::.� Amaral, que sempre man-

'beiros, carros policiais e selagem do avião da ti; '';''lIIiIEIll5iiiI!iI5!iiaIIl; o:: =;; =-u' ri Eil teve asmelhores relações
ambulâncias do Pronto VASP incendiado ontem.' I

-

I
de amizade com seu ilustre

Socorro, com médicos" Populares afirmaram ao Fe'b'res (Sezões, Malárias, Chefe" e pediram-lhe que
enfermeiras e material delegado Paulo Marcon- Impaludismo I intercedesse junto a êle,
'cirúrgico, As causas do des que viram, quando "

Maleitas, Tremedeira Daí um telegrama expli-
acidente estã� 8en�0 o apa�elho se precipita.. ,_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -. I cativ� solicitando a int,er'
!lpuradas em lDquérIto va,. Viram três pes�oal!l "C

_

. o I ve�çao para a pequenma
lDstaurado pela VASP e se Jogarem ao ar, caIndo apsulas AntlseSOnlcas ElIane, que encontrou

pelo.Ministério,
da Aero- numa ribanceira q�e foi

I,
-

MIonancora" . I éco, .pois qUe o Dr. Adheo
náutica. vasculhado no dia de mar de Barros acaba de

A "lt:.1 h d i: hoje. Quando vasculhava ,

'

,Em Todas ,as' Boas Farmácias I teleg-rafar ao Dr. Príamo'
u 6ma ora � xou a parte da fuzelagtlm do

'

_ do Amaral, autorizando
de embarcar avião um jenente da Ae- I Ê um produto dos Laboratórios MINANCORA

I
a ida da pequena para IS, PAULO,24 - O sr. ronáutica deparou com _

' ,ser operada por eminente
J. da Silveira declarou dois éorpos que ainda I - Joinville - Sta, Catarina - cirurgião, custeado a: ope-

;�iaIi!l!!!!!!E"""""'�-:�Ii!iI!!l=-= ração pelo Dr. Adhemar,
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II ConfianAa e' Presteza li I II O Bras,'l pr'ec,'sa der Y, II:: C Itó I C f H k) II
ii A que melhor lhe atende li i� onsu r o: Rua Marechal Florian_o, 54"(Defronte � on eitaria arnac, li você para a conserva-

I! e pelos menores preços'
'

li li JARAGUÁ 00 SUL (Telef. 220) ,!l ção de suas lIoresl8S,
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,
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o. Avião .Bxplcdíu DO Ar,
Perecendo ,Vinte Pessees

. �

IMUDAS,I' I, '

Frutiferas e

Ornamentais
J

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
j{iseiros, Maci
eiras, ' jabotica
beiras, etc. Ro
,seiras,

-

DahJias.
, Camélias, Co-
niferas, Palmei
ras, etc., etc,

::>eçam Catálo
go lIusrrado

Leopoldo

seJ'.el', Corupà
/

,Ib----
'

�================.a�
CO.JRA CISPA.
ODfDA DOS CI

InDS f DEMAIS

InCçOES 80 ..

COURO'CABELUI[O. ','
i

rÖNICO CAPILAR

POR EXCHÉNCIA

LavandO� 'com Sabão -(lkrca Bep,n:adl)

Vifge� ...E:speclalidade
da eXA. WlÊJllEl, HN]l)U�I�HA]L

'

..
, 'Joinville

I
,

.

>

,

o ideal para jcozinha, lavande:r-ia ê lavadeira., portanto nãQ deve, faltar em casa alguma.I

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMACÖES,
C'OCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

�================�(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


