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CORREIO DO POVO
Devido -o racionamen

to da energia eletrica,
que somente podamos
usar das 22 horas em

diante até as 7 horas da
manhã, restingimos o

numero de paginas de
nosso jornal nesta edi
ção, do que pedimos
desculpas aos nossos as

sinantes.

TELEfONE NO. 39

AINDA
TABELAMENTO ...

Conlrole dos Preços
.

Prolecão do Povo
,

to bem impressionado controle dos preços ainda
com a maneira pela qual continuará em vigor pelo
os americanos aceitam o menos dois anos depois
racionamento, as subsri- de terminada 'a guerra,
ruições e a escassez de como medida de esrabili-
mão de obra" zação. •

Acrescentou que o con- Q sr. Mariano Ferraz,
trole de preços é uma me- encontra-se atualmente em

dida necessería e deve ser Chicago, onde veio parti
rigorosamente observado. ci par da 55a. Convenção
O povo deve cornpreen- Anual do Rotary Club
der os beneficios que lhe Internacional. Comparece- A 5 festejou mais um

são trazidos por esse con- ram a e�sa convenção, a- natalicio a sen h o r i t a

trole e cooperar pera que proximadamente, 40 repre-
Silvia Marquardt, fi I h a

o mesmo tenha a maior sentantes de 16 nações do sr. Roberto Marquardt
eficacia possível. centro e sul americanas. instalado com 'gabinete
"Afinal de contas", con- dentário em nossa cida-

tinuou o Sr. Ferraz, "a de.'
função Imediata do con- 1 d

Aniversariam-se a 6
gu armente convoca os d

.

t Otttrole dos preços é pro te- para o corpo expedicio-
o vigen e o snr., o

ger O povo", salientando .

b I' Schneider, sr. Waldemar
<> nano, sa emas que a IS- d Ctt d f'

que, no entanto, essa não tou-se voluntariamente e
a os a, geren e a 1-

é a unica função do con- d f t
lial da firma Manoel F.

. . esse copo az par e o da Costa em São Frau-trole dos preços, adiantou moca Alfonso Klein 'fi- cisco, sra. Lily Stahl
que "o seu maior, obieti- lho' do sr Antonio Klein
va é impedir a 'inflação e I residente nesta cidade. MÜI�r, d���. esposa �o
as consequentes e desas- sr. rno u er e a sT a.

Änuncia-se que as bai- rrosas depressões do após' 8 hés Foram registados Eleanora Spe��ler" Iílha
xaa aliadas, de 6 do cor- guerra". eU nesta semana os

do senh�r GUIl h � r m �
rente, quando foi desfe- "No Bresí!", continuou, seguintes bebés: .

. Spengler, aos qu.als, em
chado o primeiro assalto "onde chefio o serviço de ASTRID _ LIANE, filha bora tarde e � v I a mos

da "segunda frente" até o licenciamento de produtos do casal Guilherme-Alice nossos cumprImentos.
dia 20 foram. importados, bem cornd Schulz. MARLENE MAR- qntem VIU pas s a r

Brlranicos: 1.842 mortos: seu racionamento e dis- TA, filha do casal Wal- �als uI? ano de sua �-
8599 feridos: 5.151 dese- trtbuição penso que à I ter-Ana Harnack e AV- xlstenCIa,.o sr. I�naClo
parecidos. Total 15.572. REA, Iílha do casal Ger- TomazzellI, � a Jove�
Canadenses: 562 mortos; hard-Catarina Harnack. Glacyr da SIlv!l" sobrí-

1.559 feridos: 1.095 desa- 1QQ§J�@22l@2§JÍ§.§21IQ2§llQ§2jIQ§§j§9§Jf§§§l.. ,._
.

"

"_
. ._

nha do comerciante snr.

parecidos: Total 2.815.
-

�
.

',.... � C!ls!lmentn� Real i z a m Manoel F. da Costa, e

Norte-americanos: 5.082 i L O C a i s l�1 U U I} -se hoje os fi�ha do sr. Oswaldo da

mortos; 15.121 feridos; . . @ � casame n tos dos snrs, SIlva.
,

7.957 desaparecidos: Total LQJO . o� Bertoldo Bartel com a Hoje deflue a data aní-
24,160, � t' I Hoje, as 20 ho- senhorita Maria Koelle'r, versaria ?O sr: .Alberto
Mais de um quarto des- 'es lua ras terá lugar filha do sr

..
.Guilherme Maíezzollí, residindo a

sas baixas referentes aos no SALÃO B V H:R um Koeller, residente em tualment� em Çorupá.
primeiros quinze, dies de festival em beneíícío do Itapocusinho; Arn o 1 d o �manha, v:e�a. passar
batalha da Normandia re- Leprosario de Santa Ca- Giese com Elza Kickbó- mais um natalIclO. a sra.

presentam soldados trens- tarína. I fel; Vitorio Floríani com Ignes Mafezz?llI, es

víados, muitos dos queis Foi organisado um ex- Beatr.iz. Scheller, e Luiz pos� ?O sr. Julio Mafe�
ainda poderão voltar as celente programa litero- Prestíní com W a n d a zollí, instalado com loja
linhas aliadas. musical no qual tomarão Sohn. d� calçados em nossa

As baixas alemãs, no parte a orquestra "Jara- CIdade.
mesmo período são calcu- guá" e diversas senho- \�RABENS!
ladas em 70.000 inclusive rinhas da nossa socieda- I '

5 generais mortos. de. r:_���0��0�As baixas inimigas, no-, Amanhã as 14 horas rY7 i/. p/p/
tadamente no numero de prosseguirá o fes t i val ..__)(ßz?uz �ttit-te-z e ej/zOja
prisioneiros, aumentaram dedicado. especialmente � 7

-

muito com a ocupação aos COLEGIAIS. I � '717 /8 �P//:;'
de Cheburgo. Aproxima- Dado o fim caritativo

r
e (/útva oL-uize ([)t-tt"?!J7e-zdemeure 5�.0'.0 alemães, do produto desta festa, é '.

como já fOI dito, cairern de se esperar que a po- J
participam aos parentes e pessoas

prisioneiros dos .aliados pulação não falte com o � amiça» o contrato- de casamento de
desde o dia "D".. seu auxilio. r

.

seus filhos AMANTJNA e FREDERICO i
uO�I��ri�o!X�!!�!�na!�������

FESTIVAL BENEFICI
ENTE
j

Com a preciosa coo-

peração. de inumeras
pessoas, vindas dessa ci- Segundo sabemos, den
dade, realizou-se, do- tro de pouco tempo, os

mingo ultimo, \
neste dis- Turunas oferecerão uma

tríto, o festival promo- revanche, nessa cidade,
vida em benificio da cuja renda apurada será,
construção do Hospital tambem, -em beneficio do Dr. Ary Pereira e Oliveira
Jesus de Nazaré, nesta hospital deste distrito, Acompanhado' de sua
vila.' com a cooperação de i- Exma. Familia, visitou
Pelo trem da tabela, numeras familias coru- este distrito, domingo ul-

T t.aíluíram para aqui, nes- penses. timo, o dr. Ary Pereíra l
"

rans p o r �
s.e dia, inumeras fam.F

.

Durante a tarde, con
e

. Oliveir�, .

meritissimo I " �
lIas, . co� procedenCla tinuou o desempenho do JUIZ de DIreIto da Co-, '

des�a clda.de, dentre as resto do programa or- marca.

q?�I,S. aut�>rldades do rou- ganizado, com o jogo do I Marcélo Massari JuniorlllClplO, r.epresentantes D. Pedro II e Indepen-do COmerCIo. e classe 0- dencio F. C., terminan-
pe:raria. do por um cavado em-
As 11 horas! foi dado t d 1 1

inicio ao jogo anUn(.Ia-
pa e ,e a .

do, entre os quadros Tu- As danças ao ar livre
runas de Jaraguá·e Leão transcorreram brilhan
de Corupá, parté do pro- tissimas até á noite, a

grama anciosamente es- nimadas pelo qonjunto
perada, pela atuação I Té-co-Téco, ultimamente
que se esperava dos jo- em evidencia entre nós.
gadores que entraram A renda dessa festa, Regressou a esta vila,
em campo, sob a espe- embóra a falta de ani- depois de curta ausen

rança de que fossem mação que se esperava, cia, em Curitiba, a se

completamente extra- com o seu compareci- nhorita Pérola Sachs,
nhos ao jogo da pelota. menta, ,de muitas fami- professora do Grupo Es-
Entretanto, as surpre- as desta vila, dado o fim colar Tereza Ramos e

zas, nesse sentido, não a que se destinava, foi belo ornamanto da nas
se fizeram esperar, com liquida, de 1.300 cruzei- sa cidade.
jogadas de cabeça, do- ras, mais ou menos.

o CHICAGO - (Inter Ame
ricana) - ,O controle dos
preços é realmente "uma
medida de guerra indis
pensavel à proteção do
povo", e não uma "pro
videncia politica", decla
rou o sr. Mariano Ferraz,
chefe do Serviço de li
cenciamento de 'Importa
ção de Coordenação Eco
nomica do Brasil, numa

entreviste concedida
.
uo

"Chicago ôun".
O sr. Ferraz, nessa en

trevista, declarou-se "mui-

Cogita-se novamente de tabelar os gene
ras de primeira necessidade, máo grado o in
sucesso do primeiro tabelamento.

E, conhecido de todos que a atual cares
tia de vida, provem da época em que foram
publicados as primeiras tabelas de preços.

Coincidência ou não, o fato é que tudo
começou a subir desde aquele tempo.

Somos em principio, contra qualquer ta
belamento, respeitando todavia, os que ado
tam opinião contrária á nossa, e sobretudo re

conhecendo o trabalho. patriotico dos que se

propõem amenisar a sorte dos pequeninos,
dos desprovidos de recursos, numa época co

rno a atual em que tudo lhes é dificil.
'Temos que o melhor tabelamento é a Ii

vre concorrência.
Estabelecida a uniformidade de preços,

acabam-se as disputas, as querélas, as picui
nhas entre os fornecedores, porque se torna
assim mais cômodo o comércio.

,
E o consumidor que vivia tirando. partido

dessas disputas não tem mais para quem a-

pelar. ,
.

Outra razão com a qual procuramos jus-
tificar a nossa opinião contrária ao tabela
mento é a seguinte: decretados os preços
máximos, os fornecedores,' falamos em tése.:
estudam os preços de todos os artigos, e pas
sam a. se dedicar, apenas, aos que dão larga
margem de lucros, desprezando os outros, os

quais, por essa razão, começam a escassear

e tendem a desaparecer.
.

Resultado disto tudo é a alta de muitos
géneros, a escassez de outros e a falta dos
demais.

. Essa a nOSSa opinião, que talvez, não se

ja certa, mas que a externamos' em sentido Iconstrutivo, ao mesmo passo que desejamos
que as novas medidas tomadas, entre astquais,
o tabelamento dos generas de primeira neces
sidade, produzam os

'

seus esperados efeitos e

venham a contribuir para que não sejamos o

brigados a passar a viver sob o regime do
"Ersatz" .

As baixas
dos Exér
citos beli-
gerantes

M. T.

· Coluna' de
,

Corupá

mimo da bola, passes e

quilibrados, etc. o que
levou a um escore de 3
a 0, favoravel aos visi
tantes, desconvencendo
o quadro local do seu

prestigio, que seria, no.

caso, ser perseguido pe
la bola e não perseguir
esta.

Por ter sido removido
para o interior de Mato
Grosso, viajou, quinta
feira ultima, para S. Pau
lo, o sr. Marcélo Massa
ri Junior, ex-escrivão da
Coletoria Federal deste
distrito.

Senhorita Pérola Sachs

(Corresp.)
�

e =NOIVAOO=
Com a senhorita Aman

tina Müller, filha do sr.

Artur Müller, oficial do
registro civil, contratou
casamento o sr. Frede
rico Ellinger, proprieta
rio da Farmacia "Sani
tas" da cidade de

.

Blu
menau.

I ,7líltOelsárt�

de Feridos
"

Na foto acima,
vemos soldados do
eiército norte-ame

I'icano quando eram

socorridos pelo ser-

,viço de saude em

'um navio hospital
que os conduzirá a

Inglaterra. Estes sol
dados embora te

nham rec�bido fe

rimentüs cumpriram
saa missão, fazendo
ruir a decantada
"Muralha do Atlan
tico". (Foto da In

ter-Americana)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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m"""""""==...............---· 1 Prefeitura Municipal de
.

Jaraguá do Sul O ��nuino. Pe�t.Febres M::��:iut::�;:;ral fdilíll d;[;ri��rrl!nriíl1��s������1�;:���III CUR41\:I-SE RAPIDAMENTE COM -

III. e empregado sem-I� , .. 8 t
.

B d E t
- pre com reconhe-

i� "Capsulas Antisezonicas III O equrrn e a� .a s açao tidas e incontesta-
Iii M inancora" I h Rodovlarla veis vantagens

, :,: 1"'1' De ordem do sr. Prefeito Municipal de Ieraguã Eu, abaixo assinado, attes.1'1 .,. do Sul, torno publico pera conhecimento dos ínre-Em Todas as Boas. Farmacias 1'1 d d 20 d J Ih d to, a bem da humanidade,Oravlano Uber e The- '1"'"1' resse os que até ia e u o proximo vin ouro,
que tenho um tilho que so.

resa Maria Ferrazza. É d t d L b tori MINANCORA
- as 14 horas, esta Prefeitura receberá propostas para f'

.

d d:,: um pro u o os a ora OrIOS 1',"1 a exploração do serviço de botequim e bar da esta-
na a bmals b'te 4 a?t?s, eEle, brasileiro, solteiro, 1'1 -

dovi d t id d uma ronc I e asma rca, e'Iavrador, nasceu em Iara- :� - Joinville - Sta. Catarina -

1:':'1' çao ro oviana es a CI a e.
'l íoi

.

di I t d I
I� As propostas deverão vir acompanhadas dos

0\ ra '1lhca men e

dc?rapEolTPeOI)guá do Sul, aos quatro '. maravi _ oso reme 10 -

de Março do
.

ano de mil, , .. ;=n=;=;!�;!=m!!!!;!�n=;!=Il�m;E!iII!�;!=lm documentos �balxo e�um_erados :
. . . RAL DE ANG'rcO PELO- .

novecentos e dezeseís, do- . . .

'

21.)) prova dde qu�taç�o corni o serviço mllltar: .

TENSE - Sena dos Tapes _

miciliado e residente nes- distrlto �m. ItapocuslOh?, EDITAL N. 1.374 '. prova e quitação esco ar;
OA UlM osé D

'

te distrito em Retorcida, r
sendo filho de Ant.of!1O Henrique Drazer e A- 3.) certidão negativas pelas quais os concurren-

J Q J A CRUZ.

sendo filho legitimo dos Gonçalyes de :,,\rauJo, e dele Marquardt.ó res provem não estarem em debito pare com a Fa,- Atteste 'por ser verdade, elavradores Camilo Uber e dei Mana de Frelt�s Gon-
Ele, brasileiro, solteiro, zenda4:)

- Federal, E�t.adua' e MudniciPadl; .

E
a bem da humanidade sofre-de Herminia S. Uber. Ela, ça ves

.. . lavrador, nascido em Blu-
. . prova que nao mantem eman a com o s- dora, que o Peitoral de -n-brasileira, solteira, dornes- Ela, brasileira, solteira,

menau nesre Estado aos 6
tado ou Municipio; gico Pelotense é um espe-tica, nasceu em Jaraguá lavra?ora nasceu e� Ja- de Fevereiro do ano de 5.) prova da capacidade financeira QO concur- cilicu poderoso no seu ge-do Sul, aos dezeseís de ragua do Sul em vl.nte e renre pera se desobrigar do serviço proposto d'-'

d d I 1921, domiciliado e resi- O t d t
nero para a cura e tosses.Março do ano de mil sete e agost.o e rm n. 0.- s concurren es evem apresentar as proposas· broncl

.dente nesre distrito no lu- d d d d constipações e ronchttes, e
novecentos e vinte, dorní- ,,:ecentos e vI_nte, dorntel-

gar Estrada Itapocú Han-
em uas vias, a primeira as quaes evi amente se-

como tal tenho sempre em-ciliada e residente neste h?d� e residente �este sa sendo filho Iecirimo
lada.

pregado o Peitoral de Angidistrito em Retorcida, sen- distrito .em Itapoc�slllh.o, de' Auzusro Dräae; e de
As propostas não devem conter vicíos

.
de

co Pelot ense nas enterrnid»-do filha leztrima do In- sendo filha de Ioão SII- e e
.

qualquer natureza que possam suscitar duvidas, tais. d d dó Ida Maas es as pessoas e minhadustriel Narclzo Ferrazza vestre da Silva e de Tar- , como emendas. razures, entrelinhas, etc. Ih d ' .

.

de Araulo. Ela, brasileira, solteira, Os documentos dos itens 1 a 5 devem ser a- casa, co en o sempre ou-
e de Dorothea ôtinghen glll� domestica, nascida em Ja- d I mo resultado. E C01110 tribu-Ferrazza, ' Iaragué do Sul

'd � I 2 d presenta os num enve ope e a proposta noutro enve-
to ao mérito do Peitoral de1-7-44' ragua o oui, aos 2 e lope, tomando o primeiro a letra "A", e o segundoJaneiro do ano de mil no- a letra 'B" arnbos rubricados, fechados e lacrados. A "gico Pelotense passo o

vecéntos e dezóiro, domi- As firmas, quer das propostas, quer dos demals presente, que assino satistei-
'1' d id t t to. Pelotas.CI Ia a e resi en e nes e documentos exigidos, devem ser reconhecidas pelodistrito, no lugar Estrade tabelião.

e Hilda ltapocú-Hansa, sendo fi- Os envelopes serão abertos no dia 20 de Julholha' legitima de Theodoro do corrente exercicio, as 15 horas no Gabinete doMarquardt e de Augusta Prefeito, em presença dos proponentes, ou de seusP. Marquardt; representantes.Jaraguá do Sul À prefeitura concede-se o direito pe recusar to-5-7 -44 das as propostas', caso nenhuma delas satisfaça aos
interesses da mesma.

Quaisquer outros esclarecimentos, os interessa
dos poderão obter nésta Secretaria na hora do expe
diente.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, S. Catarina, e� 21 de Junho de 1944.

Luiz Gomes - SECRETARIO

Róupas feitas, chapéos,
gravatas, - sedas, case-

miras etc. etc. CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.00Q:ooo,oo.

C ß t
'

I h' A G Ê N C I A

Jaraguá do Sul BSß n onlO OulUS .laraguã do Sul
4-1-44 - Sempre Novidades -

Rua CeI. E. Jourdan, 115 _ CaIxa, 10 _ End. Tel. «.1 N C O»

Matriz: I T A J A Í

H��lstro Li�il
Artur Müller, Oficial do Re

gisto Civil do 10• Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.

.

Estado de Santa Catarina, Brasil,
Faz saber que compareceram

no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se
habilitarem para casar-se.

,

Edital N. 1370

Iaragué do Sul
50-6-44

EDITAL N. 1371 EDITAL N. 1373
I
Helrnurh Lehn

Grützmacher.
Ele, brasileiro, solteiro.

lavrador, nasceu em Blu
rr:enau em vinte de setem
bro de mil novecentos e

dezesete, dom'kiliado e re

sidente no municipio de
Blumenau em Rio do Tes
to, sendo filho legitimo
de Augusto Lehn e de
Berta Maas.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu neste
distrito' em treze de se

tembro de mil novecen
tos e treze, domiciliada e

residente neste distrito em

Rio Serro, sendo filha le
gitima de Alberto Grutz
macher e de Ana Horn
burg

Anton Waldrich e Geci
lia Bardin.
Ele. brasileiro, solteiro

lavrador, nasceu em BJu
menau' em dez de outu
bro de mil novecentos e

dezenove, domiciliado e

residente neste distrito em

Jaraguá Esquerdo, sendo
filho legitimo de Ferdi
nand Waldrich e de Aper
lonia P. Waldrich.
Eid, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em Ja
raguá do Sul em dezeno
ve de agosto de. mil no
vecentos e vinte e dois,
domiciliada . e residente
neste distrito em Barra do
Rio Serro, sendo filha le
gitima de José Bardin e
de Elisabeta M. Bardin.

jaraguá do �ul
30-6-44

E para que chegue ao conhe
cimento de todqsmandei passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de algum
impedimento, acuse-o para os
fins legais.
ARTUR MÜLLER, Oficial

EDITAL N. 1372

João Gonçalves de A-
raujo e Maria Silvestre da .. pro.cure

Si�I�'; brasileiro, solteiro, HOTEL TROCADERO
lavrador, nasceu em Jara- AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEI�ÕESguá dó Sul, em dois de ASSI;:IO . MORALIDADE
novembro de mil nove- HOTEL - BAR - RESTAURANTE
centps e dezesete domi� .

ciliado e residente neste RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185
'�------------------------,------------------'

EM JOINVILLE

. Fabrica de Moveis EstoCados
"/CRUZEIRO"

Procure transformar �m��� 'seu lar nulp maravilhoso
e elegante mundo, cheio � �� �. de enclmtos, beleza e

elegância, I.Jsando os 8'§ � maravilhosos e modernos
mobiliários estofados,. tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar,. cópas e cosinhas, etc., da
Fabrica de Móveis flRUZEltlO,

fabricados em Jaraguá do Sul'

Loja e escritório. à rua' Marechal Floriano Peixoto nrs.
Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca. 136

FONE45

54-58

tem sempre em stok
LIVRARIA AVENIDA

JOAQUIM KRAEMER

Contirmo estes attestados
Dr. E. L. Ferr... lra de Arauj�
(Firma recunl>ecida).

Licença N. 5 r I de 26 de
Março de 1906
Deposito geral: LabO'ratorio
Peitoral de Angico pelot�nse
Pelotas - Rio G. do Sul
Vende-se em toda a Parte

Material Escolar

Ban'co IndlJstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

É UMA DOENÇA .ftAV!SSINA
MUITO "lI:ftIGOSA "AftA A FA
MíLIA li: "AftA A ÍtAÇA. COMO
U .... BO .... AUXILIAft NO TRATA.
MENTO DtSSE .ftANDE l"LAaELO

usa .0

FILIAIS EM: Blumenau, Bru�que, florianopohs, Joinville,
Lages e Riu do �ul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe. Sã(, Francisco, Tubarão,- Porto Ullião e Canoinbas.
SUB-ÀGENCIAS EM: Indaial, Hamollia, São Joaquim e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Cencordia, Gaspar, .Taió Urussallga e

Ar<iranguá. EM INSTALAÇÃO: Orleaus, Salto Grande, e
.

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Pafz, como

cob.ranças, descontos e caução de titulas de expor
tação e outras operações d e credito; passes para
as principais praças do Paiz., mediante taxas modicas.
AB0NA EM qCORRENTES OS SEGUINTES J U�OS

J � I [i I tllll:mffl]; l;f!1
It. SiFILIS 8. APRESENTA &08

•

INÚMEftA. "ORMAS. TAIS COMO,

ftEUMATIS...

ESCR6FULA8
ESPINHU

FISTULA8

ÚLelEft_

II:CZEMAII

FIEltiDA.

DAltTltO.

MANCHU

.. ELIXIR DE NOGUEIRA II
CONHECIDO HÁ 55 ANOS

VENDF.-SE EM TÔO" fl"ARTE

A disposição sem aviso, com retiradae livres para
quaisquer importancias . 2oj-o

Com aviso previo (retiradas diarias
.

até
.

1.00Q,01l)
Dépositos Populares Limitados (afé 10

mil cruzeiros) depositos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a
.

partir de 5,00 4 01.0
Prazo fixo de 6 m�ses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias 'no
BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

............................................................

............................................................ f

Cure seus males e poupe
3 % seu bom dinheiro com-

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal, Deodoro, 3ß • JARAGUAH O R A R I O: - Das 9;30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00 ...� _ .
.............................. -_ .

Suas compras não 'estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

I
sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUrOS MEDEIROS são bons.

Produtos da ICeM S. A..; Blumenau
Oontra Dôr de Cabeça Terminól- termina a dôr

I Alameda Rio Branco .- Oaixa Postal, 47 I-�---_.�------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Muni'cipal de Jaraquá
Requeriftllentos Despachados

Dia 15/6/1944 �410-Paulo Krueger - Brasileiro, requer trans-

_ 7555-Alfr�do Lehnert-brasileiro, requer cons-
ferencia de um terreno vendido á Herdwig Borchardr

truçao de um xíqueíro a rua Quintino de Bocaíuva
d estrada Bompland, com área de 25.000 n{t2 Idem'

(fundos), n. 154 assinado termo de promessa. A vis- idem, idem. '

'

ta da informação como requer. �411-Johann Daniel - Brasileiro, requer trens-
7558 _ Bernardo Grubba-brasileiro naturalisado

ferencla de um terreno adquirido de Emilio Piazera

requer hebite-se pera duas casas sita nos fundos d� com área de 175.000 m12, á estrada Pedra D'Amolar:
Rua Preso E. Pessôa. Idem, idem. Idem, idem, idem.

7406-Henrique Piazera-brasileiro requer trens- _

7412-Carlos Rutsatz - Brasileiro, requer cons-

ferericia de um terreno a Rua Marechal Deodoro da truçao de um mausuléo na sepultura de Tecla Rur

Fonseca fundos, para Frederico Barrel, com área de setz, ínhumada no Cirniterio Municipal de Corupa,
26.658 mt2. Idem, idem. Nasceu, 14-11 ,1951. Faleceu, 5-2-1944. Idem, idem,

7399 - Marcelo Demarcki - brasileiro; requer
idem.

'

transferencle de um terreno com área de 49.474 mi2. 75.47-Arnoldo Hass-Brasileiro, requer Alvará

pare Walter e Alex Dallrnann a estrada Rio da Luz, I de. H�bltese s/. casa a �ua CéL Procopio Gomes de

Idem, idem, idem. '
Oliveire N. 227. Idem, Idem, idem, '

7400--Elias Brugnago-brasileiro, requer trans- �251-Pa�lino Natal Bonin - Brasileiro, requer O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di-

ferencia de-um terreno adquirido de leni Nunes Ma- A.lvara de Habire-se em s/ casa a Rua CeI. Proco- reito da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

fra Fo. com área de 107,850 m12. a estrada Vila pio Gomes de Oliveira, n. 215. Idem, idem, idem. Sant.a Catarina, Brasil, na forma lei etc.

Nova. .

7292- Emmerich Ruysam-Hungaro, requer Ha- Faz Saber aos que o presente edital de leilão,

7401-Augusto Be.idack _ Alemão, requer baixa bi ré-se para uma sala do prédio' n. 215 de proprie- com o prazo de dez (10) dias virem ou delÄ conhe

de imposto de sua otíçíne, a estrada Itapocú-Hansa: dade do Sr. J. 9�tscher. Idem,. idem. cimento tiverem, que, findo esse prazo, há de ser

Idem, idem, idem. 7591-Patncla Braz - Brasileiro, requer cons- arrematado por quem mais der e maior lance ofe-

7415-Germano Gasehe _ Brasileiro, requer baixa trução. de um mausuléo na sepultura de Manoél M. recer, no dia 12 de Julho proximo vindouro, as 10

imposto pare 20. semestre, negociar com ferragens e �raz, mhuma?o no Ci�iterio Municipal desta. Fale- horas da manhã, o bem penhorado a Carlos Rich

salchtcheríe, em si estabelecimento em Itapocusínho. �Ido, 15-1-18/8. Falecido. 17-5-1945. Idem, idem, ter, na ação executiva fiscal que lhe inove a Fa-

Idem, idem, idem. Idem. zenda Estadoal, -a saber:

. �407-Rodolfo Manske-Brasileiro, requer trens- _

7590- Bertoldo Behli�g:Brasileiro, requer cons- Um terreno sito nesta comarca, no lugar de-

íerencia de imposto de uma bicicleta vendida á Eu- truçao de uma casa de rnadelra para moredie em si nominado Ribeirão Cacilda, com as confrontacões

rico Kreurzch, Idem, idem, idem. terreno a estrada Ano Bom. Idem, idem, idem. de direito, e a area de 20.000 metros quadrados,

7480-Luiz Feiler-Austriaco, requer transferen- _
7574-Getr4des Stefan-Brasileiro, requer Cons- avaliaria em cr.$ 400,00:

cia de um terrenoyendido á Carlos Buchle & Irmãos truçao de um rnausuléo ne sepultura de Waltrudes
. .Cujo bem constante do auto de avaliação e

alemão, com área de 50.000 mt2. a estrada S. João: ôrefan, inhumada no Cemíterio Municipal de Corupá edl�aJs de folhas dos autos da referida ação exe-

Idem, idem, idem.
. Nasceu, 25-10-55. Faleceu. 14-1-44. Idem, idem, idem. cutiva, será levado a publico leilão de venda e ar-

7409-Rodolfo Degalke _ Brasileiro, requer trens- �555-Bertoldo Hefter-Brasileiro, requer trens- rematação em hasta publica para pagamento dos

ferencia de um terreno vendido á Artur Degalke com
ferencia de um terreno com área de 164.472 mt2. impostos devidos á Fazenda Estadoal. Assim será

área de 115.100 mt2. a estrada Rio Paula. idem, yendid? á Carlos ôrrelow, a estrada Ano Bom. Idem, o referido bom arrematado por quem mais der e

idem idem Idem, Idem. maior lance oferecer, no dia, hora e lugar acima
, .

7576-Holdina Fritsch-Brasileiro, requer rrans- mencionados, podendo o mesmo ser examinado

ferencia de um terreno á João Batista Pigato e Leo- por quem irrter-esse tiver, no lugar Ribeirão, Cacil
!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!;m!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;\;;;;;;;;;;m;;;m;;m;!;mm;;; nardo Meiner a estrada Pedra DAmolar com área da, onde se acha Iocalisado dito bem. E para que

de 1.149.000 mt2. A viste da informação como requer. chegue a noticia ao conhecimento de todos, se

7577-Afonso Bayer-Brasileiro, requer transfe- passou o presente edital que será afixado ás por
rencia de um terreno adquerido de Jorge e Luiz tas do Forum e publicado pelo jornal local "Cor

Denk, com área de 200.000 mt2. a estrada Rio Novo. reio rio Povo". Dado e passado nesta cidade de

Idem, idem, idem. Jaraguá do Sul, aos vinte e oito dias do mês de
Junho do ano de mil novecentos e quarenta e qua
tro. -- Eu Ney Franco o subscrevi. (assinado) Ary
Pereira Oliveira - Juiz de Direito". Está confor
me o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 28 de Junho de '1944

O Escrivão - NEY FRANCO

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di- :::!.}�"."."�".".""·.".""'''·'''v".".''.'',:,;,,,.,,.''i·,'',·�:':''',,'' �::::
reite da OOf!larca de .Jaraguá do Sul, Estado de

-IE Iill e § rr ([)) lSanta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc Ir tP � � mM d}) IDl IDl
Faz Saber aos que o presente edital de leilão, � 01 u Ulll (Ql I

com o prazo de dez (10) dias virem Oll dele co

nhecimento tiverem, que findo esse prazo, ha de
ser arrematado. por quem mais der e maior lance
of6recel�, no pr'Oximo dia' 12 de julho vindouro, as

11 horas, o bem penhorado a Tomaz dH Gois, na

ação executiva fiscal que lhe move a Fazend-a Mu
nicipal, a saber:

Um terreno sito nesta comarca,' com as se

guintes confrontações: frente, com um piearlão e

terras' de Carlos Utpadel. fundos com terras de Au

·gusto Behling e as de Marcos Rosa, com a area

!!le 15.0qO metros quadrados, que foi, avaliado em

cr$ 800.00.
Cujo I hem constante do auto. de avaliação e

editais de folhas dos autos da referida ação Axe-
.

cutiva, será levado em' publico leilão de venda e

arrematação em hast;l publica, para pagamento
dos inlpostos devidos á Fazenda Municipal. ,Assim
sera o referido bem .arrematado por. quem mais
der e m·aior· lance oferecer, 110 dia, hora e lugar
acima mencionados. podendo o alesmo ser exami'
narlo por quem interesse tiver, 119 lugar Morro do

Jaraguá, onde se acha localisado dito bem E pa
ra que chegue a noticia ao conhecimento do todos,
se passou o presente edital que será afixado no

lugar de costume ás portas do Forum, e publica
do Pêlo jornal �Correio do Povo", que se editá
nesta cidade. Dado e passado nesta c.idade de Ja
raguá do Sul, aos. vinte e oito dias do mês de Ju
nho de mil novecentos e quarenta e qu�tro. Eu,
Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) �ry
Pereira Oliveira - Juiz de Direito - Está conforme
o original, do que dou fé

Jarâgúá da Sul, 28 ?e Junho de 1944

-PIT.DLIIR
11111[111

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Edital de Leilão

2x1 O Esçrivão - NEY FRANCO

do Sul

Secretaria da Prefeitura Municipal
do Sul,' 15-6-44. '

�e Iareguä

AJI))(())lf IBIIEimt §CIBIlUlTZlE

LUIZ GOMES .. Secretario

RUA RIO BRANCO-, 964 - JARAGui DO SUL

FAB�ICA DE MÓVEIS EM GERAL

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ
::::)-1 •••••••••••••••••••• e ••••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {f::::

BLENORRAGIA e males das
VIAS URINÁRIAS, RI NS E BEXIGA

Fique; logo bom...

�'_-
I

Um tratamento poderoso das moléstias das vias uriná- !:.�
rias (ambos os sexos) e das doenças dos Rins e Bexiga, '

é re lizado eficazmente pelo OXYL, que por meio de �
. �

sais extremamente solúveis age diretamente na uretra.4·�..

Não ofende o estômago. auxilia a extinção dos corrj- /.

mentos agudos ou crônicos em ambos os sexos, evitan-
do todas as consequências, como dores nas pernas, tor·
nozelos inchados, perda do vigor. r umatismo, pontadas,
tonteiras, olhos empapuçados, incontinência na urina, acidês. ardência. per
turbações na bexiga. Não encontrando nas Farmácias e Drogarias escreva

ao Depositário. Caixa Postal1874 - São Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRÁGEAS AO DIA

*OXVL*

��m�all�la �a�tollal a� ���uro� I�iran�a
AGENTES LOOAIS'

Com-epcial Ltda.
JARÀGUÁ DO SUL

É' proibida a entrada
noturna em minha pro
priedade pelo portão, ou

por qualquer parte que
seja, sem minha autoriza

ção.'
Não me responsabili

zando pelo que possa
acontecer. - Ribeirão Ca
valia - Colori'ndo Mathedi.

DO MAIS SIMPLES AO MAIS
FINO ACABAMENTO

Fornece tambem cadeiras tipo
c:c:Z i p P e r e r»

�I""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Edital de 'Leilão

Aviso

2x1

'ELETRO-OFICINA

CONTRA C�SPA.
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO UBELUDO.
TÖ"Úi:;:P"CAF\ILA-f
po�)���tÉN�I;.

Enrolamentos de Motores
e Dinamos

Consêrto _ de Radios em geral
Rua CORONEL. PROCOPIO GOMES N. 856

.

Comercial Ltda.'
Escritório de advogacia, contabilidade, e serviços

, comerciais em geral
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

.

Rua Marechal Deodoro n. 136 - Caixa Postal, 19

A Praça
Levamos ao conhecimento dos nossos presa

dos clientes que transferimos nosso escritórib para

p_redio n. 156 d.a Rua Marechal Oeodoro (onde fun
ciona a coletoria federal), no qual o nosso sacio sr.

Sergio Thomsen, esta: á diariariamente a disposição
dos que nos honrarem com quaisquer encargos.

Jaraguá do Sul, l' de Julho de í944
COMERCIAL LTDA.

Advocacia em Geral-Cível, Comercial, Crimi
nal, Inventários, Contrátos; Defesâs Fiscais Cobran.
ças, Naturalisações, Defesas e Orientação nas Leis
Trabalhistas e Sociais.

•

Escrituração Mercantil - Contabilidôde Abertu
ra de Escritas e Organisação de Sociedade� inclu
sive as Anonimas, Balanços, Peritagens, informa
ções sobre Pro�essos Fiscais, Imvostos, etc.

Registo de Firmäs-Patenfes de Registo e Mar
cas de Fabricas no Dep. Industria e Comercio.

Impos!o Sobre a Renda - - Analises.. e Requeri-
mentos.

'

Seguros - Incendio, Transportes. Acidentes de
Trabalho, Acidentes Pessoais, Processos, perante a

Agencia Especial de Defesa Economica.
Assistencia Judiciaria a cargo do advogado

Dr. Paulo Medeiros.
Guarda-lJivros-Rodolfo G. Emmendoerfer, reg.

n. 2.187.

Contador-Sergio, Thomsen, reg n. 4.337

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SABADO, 8 DE Julho DE 1944JARAGUÁ DO SULANO XXVI
\

OUo Alfredo Wulff, Ar
noldo Schulz, Artur Ce
ser Fruet, Francisco Hoff
mann, Basilio Floriani,
Rafael Freíberg, Bruno
ßorcherdt, Beno Raduenz,

_ José Waltrick. Alberto
Morangoní, Mexirnlllauo

I

Deverão comparecer Bagglo, Alexandre .Enke,
com urgencla a esta Iun- Francisco Dias, João Lou
ta os seguintes reservis- renço di! Silva, Ervino
tas: Wilhem Keíser, Alfre- ôchuerze, Herbert Nitz,
do Mahs, João Erschlug. Leopoldo Veloso, Pedro
Henrique Selke, Teobaldo Dias, Roseno Anantes,
Schneider, Luis Leone, Pedro Herger Filho, He- do Oechsler, Carlos Stern,José ,Roberti, Henrique leodoro T. de Souza, Ger- Paulo Kanzler e JoãoWolf.. Bernardo ßeger, mano Geraldo Willi Wulff, Francisco Borges.Oswaldo Steinert, João Germano Koglin, ôebal- -- Os srs. Frederico.·BierSchogo, Alcebiades Abe- e Helmuth Briese' deve-lerdo Verbinenn, Paulo räo apresentar a esta Iun-Huebner, Gíovachlno AI- �®Y@)@í@@Y@@í@� ra uma certidão de seu
vise, Eduardo !jugo Cer- nascimento.
los Berner, Walter Vögel, I

Y" P k "'1
- O sr José KaulíngConstantino Rosa, se- lota ar er � deverá comparecer a Juntabastião Siqueira, Ricardo ii pare receber seu cerflfica-

Kernehen. Hermes Roters, do de isenção definitiva
José Dias, Emilio Thilles, na TipogI'afia A\';'nida do Serviço Militar.

o

Alvim Hanlsch, Otaviano Iaragué o do Sul, 5 de
Llber, Oswaldo Bloedorn, "'(;;'\!rn'\ ..i rn'!!rn'\(;;'\!rn'\l\ lulho de 1944.
O ��,;;:;".���/.tavlo Felipe, José Lino

•
_Klein, Ricardo Rahn, Hen

rique Raduenz, Guilherme
Haufe, Perfeito Dal Ri,
Pedro Afonso Moreira, Ri
cardo Müller, Oscar Bruch,
Mario Frederico Fre.izel
Afonso Feiler, Crlsrino
João Arge, Alfredo Lar
sen, 'Edmundo Ricardo
Julio Fischer, Jacob Mok
wa, Ervin Manske, Olim
pio Pamplona,

o

Leopoldo

JUNTA DO
ALISTAMENTO

MILITAR
- Jaraguá do Sul

FRACOS E AN�MICOS I
Tom.ml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I.preplt _ .....:
To••••
Re.friaclo.
Bronauit••
Escrofulo,.
Convalescença.

V J r,ao CREOSOTADO
F UM fiERADOR DE SAÚDe.
- ------.-----�

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

cial do Registo Civil do
Distrito de Corupá Muni
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL N. 768

Alexandre ôremmerío
hann -e Erica Kannenberg.
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e' residente
nesre distrito, com vinte e

• dois anos de idade, nas
cido roeste distrito em

quatro de setembro de
mil novecenros e vinte e

um, filho legitimo de Orto
.

- 'Stammerjohann e Wanda
Horstmann. domicillados
e residentes neste distrito.
Ela, solteira, de profissão
domestica, domiciliada e

residente nesre distrito
com dezenove anos de
idade, nascida em Iara
gué do Sul, neste Estado,
em dezoito de Ianeíro de
mil novecentos e vinte e

. cinco, filha legitime de
Oito Kannenberg e Ana
Kannenberg. domiciliados
e residentes nesre distrito.
Corupá, 26 de junho de

1944.

EDITAL N. 769

Bernardo Pollmann e El
vira Fritsch.

Telefone N. 39

STA. CATARINA N. 1.231

Ele, solteiro, ferreiro.
domiciliado e residente
neste distrito, com vinte e

três anos de idade; nasci
do em Indaial, neste Es
tado, em quinze de setem
bro de mil novecentos e

vinte, filho legitimo de
Eduardo Pellmann e E
mllía Pollmann, domici
liados e residentes neste Idistrito. Ela, solteira, de -------------_--
profissão domestica, do
miciliada e residente nes
te distrito, com dezeno
ve anos de idade, nasci
da em [aragué do Sul,
em dezenove de julho de
mil novecentos e vinte e

quatro, filha legínma de
�udolpho Frirsch e Leoní
da Hort, domiciliados e

residentes neste distrito.
Coruá, 28 de junho .de

1944.

Apresentaram G� dOCLl
mentes exigidos pela lei.
Si alguem souber de al

gum impedimento oponha-
o na forma da lei
Lavro o presente para

ser afixado no lugar do
costume.

WALDEMAR.LUZ
Escrivão

� .

Grandioso sortimento
de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber
Tipografia Avenida.
Avenida Getulio Var

gas, 350.

.................................. , .

..............................................................

Artigos pura pre
sentes só na

Casa Real
defronte o Oine Buhr
- Verifiquem a Esposição -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PARA FERIDAS,
E' C Z E MAS I

INFLAMAÇÕES.
COCEiRAS,
FRIEI,RAS,
ESPINHAS, ETC.

Porque
Comprar cadernos, Ia

pis, penas, canetas, etc.,
na Tipografia Avenida?
Porque éste é a casa

especialista neste ramo e

por Fisso pode oferecer
vantagens em preços e

qualidade.

Dr. Wal�emirol Mazurec�en
e.'A 81 lAUBE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
-, Partos. . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterizaçäo

. Raios Intra-vermelhos e. azuts.

r . INDUSTRIA DE OALÇADOS
GOSOH IRMAOH b. A .

Jl\Rl\GUL.\ -fl\NTl\ Cl\Tl\RINL\j

"C.l\LCL\DO.J.:
,

, .� \.
,

,�\\�O V/RCl:;.J �DA� �
(�WrTIn INDUSTRIAL
JOINVILLE

o SABÃO

"Virgem

A .matança de . gado
para xarque

da elA. WETZEL INDUSTRIAL

A matança de gado para xarque durante a sa
fra encerrada dia 5 no estado do Rio Grande do
Sul, foi de cerca e 312 mil cabeças, quasi toda
ela destinada ao consumo do norte do paíz.

-,

Clinica �e OI�os, Ouui�os,' nnriz, finrunnlu
Dr. Arlninio Tavares

Vrofessor Coledratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis

I
Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

. Hospital de Caridade de Florlan6polls.
Assistente do professor David Sansan. n.o Rio de Janeiro.

Ex·lnterno, por concurso. da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade dó Rio de Janeiro
B LU M E.NAUSTA. _CATARINA

------------------------_.-----------------

Dr. Lúcio Corrêa
ADVOGADO

Patrocina causas dé natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
o bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da

comarca de residencia.

Residência: J O I N V I L L E - Rua Dito Boehm N. 210 - Fone 333.

Joinvile

�������!�-!������������
H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GiRGANTA DO II

L�N':'D;;!�!L:!NO��C��OS ii
II ESTADOS DE SANTA .CATARINA E PARANÁ Hii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS !!

!! • .Joinville - �!
:: ::

Não comprem! MALHAS, MEI�S PYJAS

MAS, CUECAS, LOUÇA
E BRINQUEDOS

sem primeiro verificar ös preços destes o

artigos na casa

Erico Bruhns JorOUUB �O Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTlAS DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, ßisturi Eletrico. Galvauocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos o

-RAIOSX-
Dh'etor Médico do Hospital .. São Jesé"

I - ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -
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ICASA' BYLAARDT
O Paraiso .das SEDAS e

TEOIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
encontrará o maior Sortimento na

C A S A BYLAARDT
RUA DO PRINClPE - J O I N V I L E

PADRÕES �XCLU�IVOS - ESTAMPARIA WO�
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS

Especínlldcde"
(Marca Regis trada ) S�'õÄ�yIRCfAt•••

Esp ECIALI DADE
NÃO DEVE FALTAR EM OASA ALGUMAI
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


