
Dr. Nereu
Ramos

•

Continuando suas via
gens de inspeção aos di
versos municipíos do Es
tado, o snr, Nereu Ramos,

CAIXA POSTAL, 19 TELEFONE N°. 39 interventor Federal esteve
!!!!!!'!!!'!''!!!!''!!'!'!!!'!!!'!!''!!!''!'!'!!!'!!!�!'!!!'!!!'!'!'!!!!'!!'!!'!'!!''�!!'!''!!!!!!'!''!!!!!'!!!'''!!'!!!!'!!''!!!!!!'!!!'!!''!''!'!'!!!'!!!!'!!!'!!!!''!''!'!!!!''!!!''!!!!'!''!'!!!'!!!�!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'''!!''!!'!!!'!!!!!'!!!!''!!!'!!'!'!!!'!!!�!'!!!'!!!�!!!�!'!!!'!!!''!!!'!!'!'!!!'!!!!'!!!'!!!''!!!''!!!'''!''!''!'�!''!''!'!''!''!'��'!''''!'!''!!!!!'!''!'���!!!!!'!''!'!''!''!'!!!!!!!!'!'' esta semana em Rio Ne-

Sta. Catarina N. 1.257 grinho e Canotnhas, sen-

do alvo de grandes ho-

Capitão Euclides de Capital Federal.

C Nessa Avenida somen-
O acontecimento mais segundo o comandante astro te poderão ser construi-

sensacional da semana americano, é das mais dos predios com mais de
foi sem duvida o desem- brilhantes. A Associação Brasileira 22 andares, podendo neo
barque das forças ame- Os nossos aviadores de Imprensa inscreveu em la trabalharem ou habi
ricanas na illia de Lu- já fizeram 800 sortidas seu quadro social, o ior- tar cerca de 900 mil
zon, onde está situada e destruiram 59 aviões nalísra carartnense, snr.

pessoasManila, a capital das Fi- inimigos. Cap. Euclides de Castro, .

.

-x-
lipinas. Continua confusa a sí- atualmente residente em Faleceu emMatto Gros-

O desembarque deu-se tuação em Budapest, ea- Blumenau. ..' so, vitima de colapso
em 4 pontos diferentes pital da Hungria, pois Exerc,endo. sua erivlda-

cardiaco, o general Gue
a 160 quílometros de Ma- emquanto meios alemães �e nos )Orn�:lls desde.1882, des Alcanforado, coman
nilia, justamente 3 anos dizem que estão ganhan- � ele o m�ls velho )or�a- dante daquela Regiãodepois que dali tiveram do terreno em sua oíen- hs�a catarínense e um In-

Militar, e um dos mais
que fugir as tropas do siva os russos afirmam farigavel batalhador das distintos oficiais do- nos-
General Mac Arthur, que continuam martelan- boas causas.

so exercito.
que tambem hoje co- do suas 'posições. I Ao colega, nosso abraço. O seu corpo foi trans-
manda a volta. portado de avião para o
Para se fazer uma Rio, onde foi dado à se-

ideia do que foi esse' de- I nt e.r IIIo r pultura, com as honras
sembarque, basta citar que merecia.
que [riele foram usades -x-
800 navios, que faziam Acha-se no Rio, em
um comboio de 100 qui- O Presidente Vargas visita de cordialidade, o
loriletras de extensão. acaba de praticar mais recomendou que o re- General Fulgencio Ba'
Na Belgica, onde os um ato de generosidade, gisto de firmas comer- tista, ex-presidente de

alemães mais haviam que bem exprime seu cíaís e a rubrica dos Cuba.
penetrado na sua oíen- carater de bondade. respetivos lívros contí
siva, continuam eles a A menina Albery, Ii- nuasse a ser feita nos
retroceder, diante das lhinha de 4, anos do snr. Juizos de Direito das
forças aliadas, hoje sob Francisco de Medeiros, Comarcas, por melhor
o comando do general engulíu um carroço de atender o interesse pu
Montgomery, estando a fruta que se alígou nos blico, embora seja isso
cidade de Malmedy no- bronquios. contrario a lei.
vamente em seu poder. O pai, residente em -x-
Mais ao sui, na frente Manaos, Estado do Ama- O "Diario Oficial" de

de Strassburgo, as for- sanas, onde não havia 5 do corrente, publicou
ças de von Rundstedt recursos para sua loca-, a nova lei do Imposto
continuam a fazer pres- Iísação e extração, tele- de Consumo, que traz
são.

.

grafou ao presidente Ge- grandes inovações, não
Da Italía nos chegam, t�i�, pedindo auxilio. O somente nos-regístos co-

noticias sobre a aviação Presidente Vargas man- mo de cobrança das
brasileira, cuja atuação, dou que _um avião trou- taxas.

xesse .a pequena para o Do, proximo numero

Rio, onde já chegou e em díante iremos iniciar
tirnos extrangeiros den- está em tratamento. a publicação das prín-
tro de la patria grande, -x- cipais alterações nessa
nuestra América», «os A Comissão de Estu- nova e importante lei.
homens de boa fé e de dos de Negocias Esta- =-x->
nobre coração hão de duais, resolvendo uma A Avenida Getulio

,-------..... adiantar-se e lançar as reclamação da associa- Vargas cuja construção-------------------- bases de nossa harmo- ção Comercial de Lon- continua a ser feita da
Dia Internacional e con- drina, Estado do Paraná, rá um aspeto soberbo a
tinental».
Em «Reflexões Cristãs»

F dv- -I
e «Os E�si!lamentos de

. es'a e19l Jesus» VIgIl estuda as
. .L

1ições de Cristo, salíen-
.. tando a grandeza e o al-l .

.

�

rangoni e senhora, Wal- Itid de b cance da sua doce dou- Conforme convite pu demar Rebella e senho-e o sen 1 o e u.ma o ra trina redentora. blicado em outra parte ra e Angelo Chiodini e.

.
" desta folha, no proXImo senhora.

- Francisco Marins ..,...., Mas a grande preocu- dia 21 do corrente terá 19 de Janeiro: Afonso
Em dois pontos essen- Cada hométn-nasce dían- pação de_Vigil é _votada lugar a tradicional' festa Franzener e senhora,ciais se estriba a obra te de um erial. Colherá à educação das cnanças. de São Sebastião, em Paulino Pedri e senhoriodêste grande escritor o que semeie». Par.à elas escreveu uma beneficio da .Igreja e ta Alice Pedri, Teofilo

urugaio, radicado na Ar- E assumindo, em sua série fulgurante, .
com o Salão Crist'o Rei. Richter e 'senhora, José

gentínae profunda com- vasta e humana obra, a objetivo de estimular em Foram escolhidos os Panstein e senhora.
preensão humana' e fé posição de um semeador cada uma a compreen- festeiros e noveneiros, 20 de Janeiro: Antonio
nos destinos do homem. messiânico, vai difundin- são do que é bom e do recaindo nas seguintes Schmitt e senhora, Os-Por isso tôda ela ressu- do o longo poema evan- q1}e é b_elo, pondo pessoas: mar Schmitt e senhora,da bondade e amor, vín- gélíco, pelo qual deve nesse afa o mes- Noveneiros - 18 Ja- Juliano Stinghen e senho-do a formar como que se 'pautar o homem de mo zêlo de um «jardinei- neiro: Alberto Bertolí e ra, José Schmitt e se
um sistema de humanís- nossos dias. E, cremos,

ro no cultivo das Ilores». senhora, Carlos Sbarde- nhorita Lidia Schmítt.
mo prático, ou seja, a não há nêle, a visão de São salientes nesta 0- lati e senhora, Luís Ma- Festeiros; Dr. Arturultima forma do huma- um idealista desajustado. ríentação : «Marta e Jor- Urano de Carvalho e se-nismo, como salientou como a muitos poderia ge» e «Vida Espiritual». nhora, Inocencio da SilvaLuis Villaronga, e cujo

I
parecer, mas a aürma- Êste, pelo seu tom delí- adotados como leitura, e senhora, Dr. Arquíobjetivo é tornar os ho- ção segura de um pen- cada e profundo alcance em vârios paises ame-Imedes Dantas, Honorato

mens sãos, melhores, sador maduro e sereno, moral, mereceu o «Im- ricanoS':
�

Tomelin e senhora, Os-mais ditosos. Essa sur- pregoeiro de ideais mo- primatur» da Igreja. O sentIdo de profunda waldo Ewald e senhorapreendente filosofia, a ços e sãos. Algumas de ..., solidariedade humana, de e Adolfo Emmendoerfer cio as 19,30 horas e as
que já se chama Vigilis suas páginas evocam as �as o es?rItor fOI alem, amor e bondade, fazem e senhora. missas no dia da festa,
mo, vasada num estilo de Tolstoi, no periodo pOlS, deseJ�so de mos-I dessa obra u'a mensa- As novenas terão ini- as 5,30, 7 e 8,30 horas.
doce e confidencial, re6- da crise espiritual, quan- trar B;0S i�als o profun- gem de fé e esperanca, _salta principalmentc de do apenas se consagrou d� �Ign fIcado de s.ualneste mundo conturbàdo EXPEDIENTEum livro «EI Erial», já a escrever pequenas his,

mlssao .educadora, abrIU: dos nossos dias, e umvertido para quase todas tórias· edificantes. lhes du�nte dos .olhos. verdadeiro oásis de re- -

-I
as linguas vivas e ao Acha eAle que so' ha- «Edu.cayao dos .FIlhos», confortante repouso es-I d

.

tb á iI Avisamos aos nossos presa os assman esqual Amadeu Amaral verá um mundo feliz com revI. 1'10 magn ICO que piritual. Isso levou, tam- e anunciantes que a administração do "Cor-
.

chamou: «o poema da a paz, que deve ser,
deveria estar em todos bém, alguns paises ame- reio do Povo" passou a ser feita pelarazão em busca de acôr- tambem, a base da nos- os lares.

ricanos a pleitear a can-do e conciliação com a sa civilização americana, A importância dêsses didatura do escritor ao A Comnercial Ltda.,vida». Erial - escreve e mostra-se um propug- livros didáticos e infan- Prêmio Nobel de LiteraConstancio C. Vigil - nador pelos ideais de so- tis se mede bem pelo tura.
é a terra não :cultiva- lidaridade, cada vezmaio- fato de muitos -terem si- Eis um pensador cujasda, que espera dedica- res, entre os povos dês- do aprovados pelo Con- obras merecem uma
ção do homem para en- te hemisfério, dai o afir- selho Nacional de Edu- grande divulgação em
tregar-Ihe seus frutos. mar: «no podemos sen- cação da Argentina e' nossa lingua.

São Sebesfiâo

Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919

menagens.

Registo de Radios
Durante os meses de

janeiro e fevereiro deverá
ser procedido na agencia
posral-telegraflce, o regis
to dos aparelhos de radio.

Telegramas aes

soldados do Corpo
, Expedícíenaríe
A agencia-postal tele

grafica comunica. que re

cebe retegramas pera os

soldados do corpo expe
dicionario sendo ao preço
de Cr$ 11,80 cada um.

RAPAZ
Com boa educação, a

ceita-se um como apren
diz. Informações na Típ.
Avenida.

'
..

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL Sabado, 6 de Janeiro de 1945

A GUERRARivalidades
Clubistas

•

Foi vêzo ne republica velha, de tão saudo-
sa memoria para muita gen te, girar toda li vida
municipal em torno a agremiações esportivas ou

recreativas, situando-se o individuo, inexoravel
mente, no quadro de socios de uma das duas en
tidades recreativas ou esportlvas, as quaís, ao
mesmo tempo, determinavam a cor politica dos
dois partidos existentes.

Em geral esses partidos ostentavam nomes

pomposos que nada significavam a não ser a

aspiração de um em se manter no poder e a do
outro de vir a alcança} tão almciado lagar. '

Nas menores competições, esportivas, e,o
cials ou até mesmo cívicas, podia-se sem gran
de esforço, vislumbrar o carater politico que no
fundo refletia a razão de ser das propries dis-
putas.

.

Nas epocas de eleição então, nem se fala.
A luta travada as escondidas, com fingi

mentos e desculpas as mais esfarrapadas, tornava
se então aberta, e ás claras. se dava vazão aos

ímpetos contides e abafados durante tanto rernpo.
Tornarem-se celebres as rivalidades entre

alguns clubes em muitos rnunícipios brasileiros.
Com o correr dos tempos, todavia, foi-se

compreendendo a nenhuma razão de ser, nem

tampouco a obrigação de pertencer a certo clu
be o adepto desta ou daquela doutrina politica.

Quem pertencesse ao partido X tinha a li
berdade de ser ou não sacio do clube Z.

Ultimamente, entretanto, estamo, observan
do que a velha praxe está tentando voltar à fór
ma antiga. Sinal de atrazo.

Mormente numa fase como a atual -que
longe de nos entregarmos a rlvalidades politicas,
ou clubistas, em que cada um se esforça por
proporcionar maior e melhor divertimento aos
seus associados, deveríamos-nos esforçar para
ver quem mals se destaca pelo trabalho no es

forço geral que a nação em guerra está a re
clamar de todos os seus fllhos. Seria muito mals
importante e mais oportuno.

M. T.

Conslancio
C.

"CORRlIO �O POVO"
-----

Ave. Getulio Vargas • 350
Telefone N' 39 - C. 17ostol, 19

JARAGUA DO SUL
Estado de Santa Catarina

ASSINATUItA ANUAL
e-s 25,00

DIR. RESPONSAVEL
a R T U R M Ü L LER

REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

DIR. COMERCIAIS

WA.LDEMA.R GRUBBA.

LEOPOLDO REINER

com escritorio anexo a coletoria federal, e

onde poderão ser pagos as assinaturas e anun

cias, e tratados quaisquer assuntos comerciais
referentes a esta folha.

.' •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

EDITAL N. 1.765
de 6-1-45

28, pagina

E para que chegue ao conhe
cimento de todosmandei passar o
presente edital que será publicadopela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de algumimpedimento, acuse-o para os
fins legais,
ARTUR MÜLLER, Oficial

Milho

EDITAL N. 1.762 residente neste distrito emde 6-1-45 Iaragueslnho, sendo filho
Alidio Floriani e Cille legitimo de Carlos ßorch-

Lapím. ardt e Adelia Borchardt.
Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira., . �olteira,lavrador, domiciliado e re- lav�adora, domlclh�da. e

sidente neste distrito no residente neste dlstríro,
lugar Nereu Ramos, filho' em. Garíbaldi, sendo filha
legitimo de Luiz Florlaní legitima cios. lavra.dores
e de Henriqueta Voltolini AUg�5tO Klelnschrnldt e
Floriani. Mana Nagel.
Ela, brasileira,

.

solteira,
lavradora, domiciliada e
residente neste distrito em
Nereu Ramos, sendo filha
legitima de Carlos. Lapirn
e de Rosa Laplm.

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 1°, 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. 1.769
de 4-1-46

Henrique ôchulz e Lil
Iy Köpp.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e
residente neste distrito, no
lugar "Rio Cerro", sendo
filho legitimo de Augusto
ôchulz e de Peulina
ôchulz,
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e
residente neste distrito,
no lugar Rio Cerro, sen
do filha legitima de Leo
poldo Köpp e de Ida
Grosklags Köpp.

EDITAL N. 1.760
de 4-1-45

Eduardo Martins e Ma
rianna ôrolnskl.
Ele, brasileiro, solteiro,

-operarlo, domiciliado e re
sidente nesta cidade, sen
do filho natural de Isabel
Martins.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e
residente nesre distrito, e
cidade, sendo filha Iegitl-

, ma de Vicente ôroínski e
de Antonia Brich,

Helmut Haerlng e Eve
lína da Silva.
Ele brasileiro, solteiro,

pedreiro, domiciliado e re
sidente nesta cidade de
Ieragué do Sul, sendo fi
lho de Guilherme Haering
e de Ana Helena Stolberg
Haering.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e
residente nesta cidade de
Jaraguá do Sul, sendo fi
lha legitima de Euzebío
da Silva e Arminda da
Silva.

EDITAL N. 1.761
de 4-1-45.

Henrique Guede e Tun
nelda Volkmann.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re
sidente em Rio do Texto,
municipio de Blumenau,
sendo filho legitimo de
Alberto Goede e de Emi
lia Wendorff Goede.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e
residente neste distrito, no
lugar Rio Cerro, sendo
filha legitima de Ricardo
Volkmann e de Anna
Volkmann.

,

Feijão
Xarque

OFEREOE

fnDen�o R fi U U�a. I
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I t UMA DOENÇA &ftAvISIUM'"
MtJlTO ".JtlGOSA ".ARA A FA·
MÍl..IA E "AftA A "ACA. COMO
UM nOM AUXIUAI't NO TRATA·
MlmTO etasE GRANDE Ft.AClE1..0

USE o

EDITAL N. 1.764
de 8-1-45.

Arrhur Ullmann e Hílde
Dorn.
Ele, solteiro, brasileiro,

lavrador, domiciliado re-jsidente nesre distrito, no

lugar Irapocuslnho, sendo
filho legitimo dos lavra
dores Fritz Ullman e Er
na Paul Ullmann.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e
residente neste distrito, no
lugar lrapocusinho, neste
distrito, sendo filha legiti
ma dos lavradores Er
nesto Dorn e de Augusta
Burcherdr Dorn.

REUMATISMO
I!8CR6FULAII
ESPINHAII

P1.nll"AIl
ÚLCIEItM
IICDMAlI

I'!DtIDAlI

DAIfT'ROII
MANCHAIJ

"EUlli DE NOGUEIRA"
CONH_ lfÁ H ANOS

VÁ"I>IOE_ IIU TÔo... "ARTE ,

Janeiro de 1946"

EDITAL N. 1.765
de 9-1-46.

Hugo Borchardt e Elsa
Kleinschmidt.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

Uma nova
e bela coleção de

���"!""!'!!������!!!!!!!!���!'!!!!!!!!!!'!"!'!!'!!'!!!"!��"!!'!"'!�_�"!'!'�����!!!!'!"!'�Livros Infantis, Grande' ,Empresa Americanópolis I'"acaba de receber
Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n, 9

2'. andar
Tipogralia_ Avenida

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
•••• • .essa 8IS.IIl.a 1!lIG'�II.

IIAllfEMel Erl 11t;.&gl�
Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixarotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto220 Volts, 50 ciclos.

•••RE�IJ.I BE 11181,i.BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP.servindo até 50 metros de profundidade.

Artigos IEnetrico§ nara o Rar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz eforça de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquerpedido de instalação de luz e força.

��m�>JZm�Wl���r��Posto Rubím FAUSTINO RUBINI
IJ -

. PROPRIETARIO
IRua Marechal Deodoro, 158

Oficina Autorizada ««FORD»»
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Oombustivel e Accessorios.
Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.
Carvão e Lenha para Gasogênio
Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,que será atendido por hábeis profissionais em meoânica,

fF'\le elétromecânica �

Wl���:êi������
Moveis Estofados 'Cruzeiro'

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmonisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas dejantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricaçãotapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões,
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL, ---
Exposição, vendas e escrírorio, á R. Marechal FI. Peixoto, 54/58. Fone, 45'Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L

)

�'"
'\..II

Séde em São Paulo
Rua Senador Feijó n. 205

8'. andar

Diretor-Proprietarío
DR. AFFONSO DE O. SANTOS

r
I
I Produtos da ICeM S_ A_ Blumenau

Alameda Rio Branco .- Caixa Postal, 47
�

� .

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32
Resultado do sorteio realizado em 50 de Dezembro de 1944.

Plano Magno - Mensalidade Cr.$ 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO: 2952 Nos I'. premio 932 Um imóvel no valer de:
3'. premio 466 o.s toO.OOO,OO2°. PREMIO: 1529 2', premio 529 Um imóvel no valor de:
3', premio T66 c.s 20.000,005'>. PREMIO: 0466 4'. premio 896 Um imóvel no valor de .

3'. premio 466 Cr.s 10.000,004°. PREMIO:· 98 9 6 5'. premio 1 7 6 Um imóvel 110 valor de:
3'. premio 4 6 6 Cr.S 5.000,006°. PREMIO: 5 1 7 ti Centena 932 Cr.$ 100,00 . Centena 239 e-s 50,00

I
Unidade 2 isenção da mensalidade de [aneiro prox.

O sorteio do mes de janeiro realizar-se-á no dia 27, às 16 horas,na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.----------------

Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestaçõ es de acôrdo com o re

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Set ti • fiscal federal �Affonso de O. Santos - diretor-proprietário II

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
CCCEIRAS,

IFRIEIRAS,
lj_�HAS, u_ç:.

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha tambem emsua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros, Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Terminól· termina a dôrContra Dôr de Cabeça

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vende-se
um chão de casa a

Preço de Ocasião. CORREIO DO' POVO
Telefone N. 39

A

Casa Real
defronte o

, Cine Buhr
tem sempre em estoq.uemuitas qualídades de
Sabonetes, .

Pastas dentlfrfclas, •

Talcos, etc., (!tc.,

Caixa Postal, 19 FUN D A D O E M 1919

Vermitugo suave e de pronto
• . eleito Dispensa, purgante e 'dieta!SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFORME o n. 1, 2, 3 e 4Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRAlVIINAHCORA para o seu tilhinho.E, um produto dos Laboratorios Minancora

Informações ne
,

ANO XXVI JARAOuÁ DO SUL BABADO, 13 DB Janeiro DB 1945 - sn CATARINA - N. 1.257
Tip. AVENIDA �

------------------�------�-------------Ainda o crime O «(lorreio» nos Esportesde Corupá Glória-C--X--Acarai-J�;aguá t��O��o�:';ad-iod N F I- d d Jogando domingo pas- Muita gente ao ler o ti- I para o engrandecimento
Em vez e pite e lZ

'

esgraça e or sado conforme haviamos tulo desta not a certamen-j do futebol em nossa ter-

•

predito, o Gloria da ví- te ficará em duvida. Será ra. �Povo e principalmente

Continua a empolgar poff que este caiu des-, vi8:_ vendid<? um ('�mi- zinha cidade de Ioinvllle, isto verdade, ou será brín- esportistas de Iaragué, eu

a opinião publica o hor- maiado por terra. Arras- .nhão e devia possuir o foi derrotado pela S. D. cadeíra de alguem? Não xiliai o quadro rubro nes

roroso crime praticado taram-no até um poço, produto da venda.
Acare! caros leitores, não é brin- ta campanha benemerita

por Plinio, Patricio e e o amarraram. Em se-: Nada mais. obtendo, �- pela expressive contagem cadeira, Jaraguá terá rnes- para o esporte local.

Otavio Catalan no dís- guida amarraram a se-
i mar.raram ainda a cn- de tres (3) tentos a zero mo um estadio, foi o' que ;..;;1. _

trito de Corupá, a que nhora de Potapoff e a i ancinha pelas _pernas, (O), tentos estes conquls- nos informou um dirlgen- Taça Salware

já reportamos em o nu- filha de 17 anos, arras- i para que esta �ao tossa tados por Armando, Leo- te do gremío rubro, quan- Amanhã, na praça de'

mero anterior desta to- tando-as para um quar-. soltar�s -demaís � ruo poldo e Girola. Q quadro do foi entrevistado na ma- esportes do Baependí será

lha. to.' Os vexames a que maraní com destm<? a local apresentou o seguin- nhã de rerça feira. realizada a peleja em dls-

Agora, que já foi eon- essas mulheres foram Corupá, de onde Iam te conjunto: Joãozinho, A S. D. Acaraí, em seu puta da taça ôalware. A

cluido o inquerito, e já submetidas não podem pegar a estrada da Serra. Lucindo e Heinz Victor campo, sito à estrada Ja- provável constituição dá

se acha em mãos do Dr. ser relatados neste jornal Ali, o cabo Alirio Ave- Orestes e Ball�ck Ar� regue, irá construir um equipe alví-ani I: Arno;

Juiz de Direito da co- Saciados em seus Ins- lino, que em civil, a m7ia mando Ortí Girola: Leo- pequeno esradlo, que terá Heinz e Peruzinho, Giro

marca com a represen- tintintos bestiais, os lar noite patrulhav� .3 vila, poldo � CiI�. como pavilhão principal Ia, Amauri e Nunes; QUi,

tação .d? sr
..Delegado d!ões passaram a �.arti- d7teve a Patricío que De�caram-se no, con- uma erquíbencada, fican- Ati, Cirineu, Etti e Emí

de Polícía pedindo a de- rrsar as suas VItimas VIera sondar a passa- JUD[O vencedor: Ioãozlnho, do na parte inferior ins- Iio.

cretação da prisão pre- para que dissessem on- gemo Desarmado, contou Heinz ßalock 0tti e Ci- talado o bar e vestlarío.
I

ventiva das tres feras de estava o dinheiro, que tinha mais dois com- 10." P dl t dirl nt por

humanas, podemos dar pois revirando toda a paMeiros. O sub-dele- Na preliminar jogaram nos:.o I�n�:r�edi��e q�e se Porque
m�is alguns detalhes' do casa, apenas

..
encontra- ga;do fez uma escolta, e

o Juvenil da' A. A. Bae- realize uma campanha Comprar cadernos, la

cnme.
. ra� cerca de .L.400. cru- fOI. prender os outros pendí X 20. quadro do pro-esradío, visto não ser pls, penas, canetas, etc.,

Na noíte de 24 de de- zeiros, um relogío e dOIS, cada um estava AcaraÍ. Venceu o primei- este somente para o Aca-
na Tipografia Avenida?

sembro, a familia de uma allíança, visto que, armado com um revol-
ro por 4 X 2 depois de reí, mas tambem pera to-

Adolfo Potapoff, resí- sabiam que Potapoff ha- ver e um punhal. estar perdendo por 1 a O. dos os quadros da cida- Porque ésta é a casa

dente a estrada Isabel,
de; e que este pequeno especialista neste ramo e

em Ccrupá, composta de

estadio seja para a pro- por isso pode oferecer

marido, muläer e duas O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A al·ml'7nto pageção do esporte rei vantagens em preços e

filhas, sendo uma de 11

� em todo o municipio, e qualidade.i��v��iT�fe(!���:: LOMBHIGUEIHA MINANCOßAPelas 20 horas alguembateu a porta e o. chefeda casa foi abrir. Tres
individuos, lhe encostaram os revolveres aopeito, declarando queeram da policia de Florianopolis e vinham prender ali 11 quinta-colunas.Logo Patricio Catalan,que é o mais alto e maisvelho dos salteadores,deu com o revolver na I - J O I N V I L L ßcabeça de Adolfo Pota- :...

_

r@!@)®!®®!®®!®@!@)®!®(@Y@)@Y@)@!@)�®Y@)@Y@)�; Tesse, ASlßa, Bronquite, Rouquidão. Resfriados
.

e �I TODA.S AS MOILESTIA.§ DO ßPHRfUlO KfSPIß�I�RIO I@ Encontram alivio imediato com o uso do
�l@ Incomparavel @jI r�ilori11 d� nOgieo P�lot�ol� I; O PEITORALMAIS (jONDEfJIDO NO BRASIL ��@.i®@i.®_®!®�®Ã®®i®@J®@.i.®@i.®@!@@l®®J

De ordem .do senhor
Coletor, torno publico 3X2
que durante o corrente ��-----==",_......---=-...",,=�-==............mez de Janeiro, al'reca
da-se nesta Coletoria, o
imposto acima relativo
ao primeiro semestre dó
presente ,exercicio. '

Os contribuintes qUEl r�E!!l1 1;--BlIiF!:i!§r =I�não satisfizerem seus pa·

III d.
' -1-garnentos dentr'o do re- 'a eirasferido mez, poderão fa- II I

..
��ze-Io em Fevereiro com

iii
a mnlta de 20'/. II.:. para' COD stpl�Aõe�s "

Festa de São Sebastião Mat�rial Escolar 'Cermlnadß os prazos
Y

tem sempre em stok citados, serão extraidas
PA.D.ROEIRO DA PARO�UIA. LIVRARIA AVENIDA as certidões de dividas iiiHOMlftfiO - HIn 21 Df JßnflRO - HOMlnüO- �:r:�!��J���r a cobran-

� . Agro-Industrial Retorcida Lid".O rev. Padre Vigario, �O's noveneiros e f9s. ®'?@) @!'@) ®r® @!@) Ja����t�rà� ���d�aJe �: mm RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE
I

teiros da tradicioQal festa de São Sebastião, Cure seus males e poupe neiro de 1945.

!iL:"
Em Jaraguà do Sul Caixa "postal, �9

..

o milagroso padroeiro d,a paroquia, convi.- seu bom dinheiro Gom- HELEODORO BORGES
dam ö povo em geral para os festej.ús que prando na 'Escrivãonesse, dia serão realizados no patio da farm',aella Nova
-----.- ---Igreja Matriz.-.------
TOMBOLAS-RIFAS-LEILÃO DE PREN de RQBIR'fO H. HORSTD!AS-CHURRASCO-AVES ASSADASCAFE-DOCES--BEBIDAS GELADAS a que dispõe de maior

sortimento na praça e ofe-INICIO AS • HORAS-- rece seus artigos áOTA-. As prendas para a .festa poderão preços vantajosos.er entregqes a peesoas encarregadas de RUI Mal. Deodoro, 30 ,- JARAGUjl'ooebelas no domicilio, ou remetidas á--:--Casa Paroquial, até a vespera.-,-- _ ®ii) ®i.<t <iU(t

recebeu nova partida
ENGENHO RAU Lt.

Aviso aos subscritores de ações

Constr·uções ,e Artefatos
de Madeira S. A.

Artigos para presentesCanetas tinteiro, Albuns p. fotografias,Albuns p. colorir, Lapis de côres, etc.
.

Na Tip. AVENII;)A

TOIYMMI
\'!�HO CREOSOTADO
··:JILVItIRA··
;:;',j lilF:__ ...._�""\

·1 To....
�

� )

"7:} �1Il.friacl.. I Ficam convidados os snrs. subscritores. deações da sociedade anônima acima mencíonada,para a primeira assembléia geral que terá por Iíma nomeação dos tres peritos que deverão proceder a avaliação dos bens e direitos, com queparte dos subscritores pretendem realizar e integralizar o capital subscrito na formação da 80-.ciedade, bem como para discussão e aprovaçãodos estatutos sociais, cuja assembléia terá lugarno dia 20 do corrente, as 14 horas, em Rio Molhamunicipio de Jaraguá do Sul, Estado de SantaOatarína, na residencia do íncorporador.
Jaraguá do Sul, 4 de Janeiro de 1945.

FREDERICO CURT ALBERTO VASEL

i � íúonQuita
; �� Esc,ofulo••

� 'n "

I:.;)1 • C:'IV;f ue.",••
.',0 CR�:'.OSOTADO

Edital
Impos�o sI Tabacos
Derivados e Bebidas

Alcoolicas

Incorporador

-

=---.;__--t ---=-� :::-::::,..j:.�---::'" -_= -

-_.!:!::..__-:::: __ -::-_-t�1.=-- ::-' -�� t-_ -::: ---
..-::- t! �-:,1:....;:_ -

COURO CAffEWDO.
.

T�NltÕ:-('i(i\�Ri
PClR,�XCEd��IÂ' .

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
.------------------------ Jaraguá do Sul, 15 de Janeiro de 1945 4a. pagina

...,.,.
f.

TlJ)rp·!fPlltlUlrdll lMTlUlIDln° f"'1111'\'\d] � Alp de uma barbearia a estrada Rio da Luz, em vlsta I querdo. Como requer:.[ �J1�1l @. IVll �Jl_llJ@.J1 y� não desejar maís continuar neste ramo. Idem. . 7955--Max Fiedler; brasileiro, requer baixa impostoJara <OflUlct] A1t11\ �lUl.� . 79ãã- Francisco Fodi-brasileiro, requer vistoria e de industrias e Profissões, pi um carro de venda de@. @,& (ffi MlUI � J1 uma instalação senlteria em sua casa a rua Presido sorvete ambulante, por ter vendido o mesmo. Idem.R ·

t D h d' Eplteclo Pessoa, 111. Idem. 9857-Helmuth Gaerke, brasileiro, requer transferen-equerlmeD OS espae: a OS 7926-Hugo Kafh-e-hresilelro, requer licença pera ela imposto de uma bicicleta, vendida li Alfredo Zel-7898-Vitorio Tomanini-brasileiro, requer licença construir um maosoleo na sepultura de Wally Kath, feld. Idem.pera construir um mausoléo na sepultura de Maria inhumado Cemiterio Municipal de Rio da Luz. Idem. 8958-Julio Pedri, brasileiro, requer rransferencie imCarllní, ínhumada no cemiterio Municipal da séde. 7925-Guilherme Roweder·· brasileiro, requer licença posto de um carro de laxoure vendido. a AlfredoComo requer. 6-11-44. '. para construir um maosoléo na sepultura de Helmuth Stahl. Idem:
.

7905-Joãa Aludia Lima-brasileiro, rebuer licença Roweder, ínhumado no Cemiterio Municipal de Rio 79M-Bernardo Meyer & Cia.-firma brasileira, repara construir uma casa de madeira pare moradia, da Luz. Idem, idem. quer' licença construir uma casa de alvenaria de tina propriedade de OUo Hllbrecht. Idem. 7915-João Iunkes, brasileiro, requer transferencia lolos, conf. planta apresentada nos Inndos de seu7908-Augusto Zoz -brasileiro, requer rransferencía imposto terreno vendido a a Bernardo ôchrnídr, com terreno a rua Preso Epitacio Pessoa, Idem.imposto terreno adquirido do Dominio Dona Fran- aree de 30.600 m12. est. Ilha Figueira. Como requer. 9861-Walter Krursch, brasileiro, requer rransferenciacisca, com área de 272.500 mt2. estrada ltapocuzl- 7911-Maria Rosa, brasileira, requer transferencia imposto de terreno vendido a E. Wacholz, com areanho. Idem idem. imposto de terreno vendido a Augusto André Derei- de 148.750 mt2. sito a estrada Tres Rios do Norte.7909-Clemente Brunmuller-brasi!eiro, requer rrans- ra com 4.584 mt2. estrada Tres Rios do Norte. Idem. Como requer. •
ferencia imposto terreno adquirido do Domínío Dona 7915-Alvino Mielke, brasileiro, requer licença pera 9862-Guilherme Finckbeiner, alemão, requer licençaFrancisca, com area de 272.000 mt2. estrada Itepo- construir um maosoléo sepultura Frederico Mielke, pera anexar a sua in� de tamancos, uma" pequenacusinho. Como requer. inhumado cemiterio estrada Itapocuslnho. Idem. loja de calçados. Idem.7909-Jose Ersching-brasileiro, requer alvará de 7920-josé ôchuer; brasrleiro, requer baixa imposto 9871-Conrado Kriger, brasileiro, requer transferenclaHABITE-SE pera a casa sito a rua Cél, Procópio Industria e Profissões de uma barbearia por não de- imposto de uma bicicleta vendida a Rolando Horon-Gomes de Oliveira 194, nesta cidade. Como requer. selar continuar neste ramo. Idem. goso. Idem7897 -Max Fiedler-brasileiro, requer licença cons- 7921-Henrique Fuger-brasileiro, requer licença 9869--Alvino Mohr, brasileiro, requer baixa impostofruir um rnaosoleo na sepultura de Isolde, Liana, construir um xiqueiro nos fundos de seu terreno a de sua ferraria, por não mais desejar continuar nesFriede ôchroeder Vogel Fiedler, lnhumados no Ce- rua Benjamim Consrant, 95, mediante assinatura ter- te ramo. Idem, idem, idem.miterio Municipal da séde. Como requer. mo de promessa. Idem. 9870---Reinoldo ôreín, brasileiro, requer / rransferen-7895-Albano Kanzler--brasileiro, requer licença p'ra 7910-Ferdinando Sreinerr, brasileiro, requer transfe- ela imposto de uma bicicleta adquirida de Gervasíoconstruir um maosoleo na sepultura de Max Metz, rencia imposto de um terreno vendido a Guilherme Costa. Idem.inhumado no Cemiterio Municipal desta. Idem. Koepp, com 30.000 mt2 estrada Rio Cerro. 7942----Germano Geier, brasileiro, requer licença7896--Rodolfo C. Kolbach brasileiro, requer alvará 7912-Kurt Vasel, brasileiro, requer rrensferencla im- construir um meosoleo na sepultura de Artur Geier,de "hebite-se" pare sua casa sita a rua CeI. Proco- posto terreno vendido a João Vieira com 85.000 mt2 inhumado no Cemiterio Municipal de Estrada Riopio Gomes, 756. Idem. • estrada Morro do Iaragué. Como requer. da Luz. Idem, idem.7887-Benedito Bisoni-brasileiro, requer transfeien- 7916-Francisco Lenzi-e-brastleiro, requer rrensferen- 9872----Alfredo ßurzke, brasileiro, requer rransferenda imposto de um carro de lavoura, vendido a 01- ela imposto terreno adquirido de Romano Hise, com ela imposto de uma bicicleta, vendida

-

li Ericosen Irmãos. Idem. area de 60.000 mt2. á Reinildo ôchmídr sito a es- Spliter. Como requer.7888-Herbert Borscherdr=bresllelro, requer transfe- Irada Rib. Grande do Norte. Idem. 9863--Eugenio Schneider. brasileiro, requer baixa imposrencia imposto de um moinho de íubé, vendido a 7917-Frederico Lllrnann, brasileiro, requer licença to de Industrias e Protissões sobre generos alimenticios eCarlos Raduenz. Idem, idem, idem. para construir uma casa de medelra em seu terreno tatona, por ·não mais desejar continuar neste ramo Idem7889-Alberto Trlnkz-i-brasileiro, requer baixa lrnpos a estrada Itapocusinho. Idem. 9867 -- Alberto Tornelin, brasileiro, requer licença. parato de uma motocicleta Que vendeu pera fora do Mu 7922-Elza Haake-brasileira, requer licença cons- construir um maosoléo na sepultura de Amazilda L. Tonicipio. Idem, idem, idem. truir um rancho nos fundos de sua propriedade a melin, inhumada no Cemiterio Municipal de Estrada Iza-7890 -. Alvaro Stinghen-brasileiro, requer baixa im- rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira, 4M, com as bel. Idem idem, idem.posto de industria e Profissão de uma oficina de dimensões de 3 x 5. À vista da informação: indefe- 9866 _. Erico J. Schwert, brasileiro, requer. liçença consseleirõ. Idem, idem, idem. rido: Não é possivel melhoramentos em predios fora truir um maosoleo na sepultura de T uliano Schwert, inhu-7891--liilario Ferrazza-brasileiro, requer tral1sferen- do alinhamento. mado no Cemiterio Municipal de Estrada habel. Idem
..

cia imposto de uma aranha: adquirida de Harcizo 7934 Guilherme Walz, brasileiro, requer baixa im- 9865 - Otilia K. Lara, brasileira, requer licença construirFerazza. Idem, idem, idem, posto lnd. e Profissões de uma barbearia a estrada um maosoléo na sepultura de Adolto Koetzler inhumado7892-Hilôrio Ferazza-brasileiro,requer Iransfel'encia Itapocusinho, por não desejar mais continuar neste Cemiterio Municipal. Como requer.imposto de um carro de lavour<;1 adquirido de P laci- ramo. Como requer. 9864 - Clara Pett, brasileira, requer baixa imposto de umado Ferazza. Idem, idem, idem. 7935-Ervino Elert--brasileiro, requer transferencia bicicleta vendida 'Jara Serra Alta. Idfm, idem, idem.7895- Ervino Vogel-bl'asileiro, requer transferencia imposto terreno vendido li Miguel Pedro com 53728
.

Em 27-r 1-44.imposto de uma bicicleta, adquirida d� Ricardo Hasz. mt2 a estrada Ilha da Figueira. Como requer.
.

9885 - José M. Muller, brasileiro, requer licença para eíe-A vista da informaçlío como requer. 7936-Guilherme Tribess, brasileiro, requer licença tuar umã pintura intern:!. e ladrilhar a cosin_ha. de ;ma7894-Roberto Horst-brasileiro, requer transferencia para construir um maosoleo na sepultura de Max casa sito a rua CeI. Procopio Gomes de Ohvelra nestaimposto de um cárro de mola, vendido á firma W. Carlos Tribess, inhumado no Cemiterio Municipal cidade. Como requer.Weege & Cia. Ltda. Idem, idem, idem. desta cidade. Como requer. 9882-Max H. G. Muller, brasileiro, requer licença para
,

Em 7-11-44 Em 16-11-44. fazer um aumento de tijolos em sua casa sito a rua Fe-7904-Franz Dorn-Alemão, requer certidão negativa 7918-Henrique Pieske -- brasileiro, requer licença lipe Sch'l1idt, 223. Idem.
.'para obtenção de um certificado de cumprimento das construir um maosoleo na sepultura de Elizabeth 9883-Frederico F. Mulle-r-brasileiro, requer licença paradisposições decreto-lei n. 4.166, expedido pela Agen RclOthum, inhumada no Cemiterio Municipal desta demolir uma easa sito a rua Benjamin Constant. Idem

..
cia Especial da Defeza Economica. Á vista da in- cidade. Idem, idem, idem. 9879 - Augusto Wald. The. Becker, brasileiro, r�.que� 11-formação, a Contadoria e a Intendencia de Corupá 7919-Willy Ranthum. brasileiro, requer Iicenca para cença para co�struir uma casa de alvenaria de tijolos apara certificar. -7-11-44. construil' nm maosoleo na sepultura de Ernestina A. sua proJriedade a rua Benjamin Constant, tundos. Idem.Em13-11-44 Ranthum, inhumada no Cemiterio Municipal a estra- 9874- Gustavo Kuhn, brasileiro, requer licença pa.ra c::>ns-7929-Frederico Lavin-brasileiro, requer licença pa· da Rio da Luz. Como requer. truir um maoso�eo na sepultura de Altredo Knhn mhuma-l'a constl'Uir um maosoléo na sepultura de Apolonia Em 20-11-44. do no (�emiterio MuniCipal da Estrada Rio do Cerr<�. Id�m.Link, inhumada no Cemiterio Municipal, . conforme 17950 . Willy Jantsch, brasileiro, requer baixa imposto 9877-Antonio Pedri, brasileiro, requer transterencla �rninscrição na folha anexa. Como requer. Industria e Profissões sobre generos alimentiCios por posto de um carro de lavoura, vendido. a Alfredo Stahl.7928-Alberto Hinsching Jr.-brasileiro, requer trans- não mais desejar continuar neste ramo. Idem Como requer.

.

ferencia imposto de um terreno adquirido de Carlos 79M-Otilia K. Lara, brasileira, requer licença para 9876-AltOIlSO Dallmann, brasileiro, requer transíereGclaPrust, com area de 10.000 mt2, sito a estrada Izabe!. remover os restos mortaes de seu finado pae A. imposto de um terreno adquirido de Walter e Alex DallComo rrquer. Koetzler, do Cemiterio da Comunidade Evangelica mann, com area de 94.774 mt2. sito a estrada Rio da7931-João Knetschick - brasileiro, requer imp�sto para o Cemiterio Municipal da séde. Idem. Luz Como requer.
.

de um terreno vendido á Walter Brososky, com area 7939-Albrecht KnolI, brasileiro, requer licença cons- 9873-Rosinha Vosgerau, brasileira, requer licença parade 101.000 mt2 á estrada Izabel. Como requer. truir uma casa de madeira tipo chalet a estrada Ja- ladrilhar o piso e impermealizar. .a5 paJedes até a aItu:a7927--Eugenio Schneider- -brasileiro, requer transfz- raguá, zona rural. Idem. de 1,50 mt2. pintar a� mesmas com cO!: clara nu �redlorencia imposto de uma casa sito a rua 15 de No- 7945-Leopoldo Janssen, brasileiro, requer transfe- n. 13 r sito a rua Mal. Deodoro, nesta Cidade. Idem. Idem.vembro adquirida de Antonio Gomes Rosa. Idem. rencia imposto de um terreno vendido á Bermiro da 9890-Germano Riemann, brasileiro, requer trans-7930-Henrique Volkmann-brasileiro, requer baixa Silva com 552 mt2 a estradà Jaraguã fundos. Idem. ferencia imposto terreno com 62.500 mt2. sito e�imposto de Industrias e Profissões sobre generos 7945-Eva Rau, brasileira, requer transferencia im- trada Oaminho do Morro, adquiridO de José Tel-alimenticios, fabrica de banha e açougue, pOl' não psoto terreno vendido a Artur Planinscheck com xeira Filho. Como requer.mais desejar continuar neste ramo. Idem. 1.240 mt2. a estrada Jaraguá, fundos. Idem. 9888-Julio Hass, brasileiro, requer .licenç� para7938-Va. João Doubrawa-brasileira, requer certifi- 7941-Alvino Hoffmann,'. brasileiro, requer licença es- mandar construir uma casa de madeIra para mocar ao pé do requerimento que a casa sito a rua trada Jaraguá. Idem. radia pm sua propriedade sito a estrada babel.Marechal Deodoro da Fonseca n, 9 si está condena- 7944-Vergilio Piccolli, brasileiro, requer transferen- Como requer.da por esta Prefeitura. Como requer. A Prefeitura cia imposto terreno vendido a Helga Heinzier com 9889-Ariur Homburg. brasileiro, requer transfenão se opõe a colocação de ladrilhos, a que a refe- 13.500 mt2 �strada Vila Nova. Idem. rencia imposto de um terreno adquirida de Mariarente procura escapar a mais de dois anos. 7946-Candido 'Zanghelini, brasileiro, requer transfe- Hauck, COl'1 área de 62.500 mt2. sito a estrada do7914-Geronimo Trentini-brasileiro, requer licença rencia imposto terreno adquirido de Camilo Uber Oaminho do Morro. Idem, idem, idem.para construir um tanque na altura de 25 centimetros com area de 426.000 ml2 estradd Terezinha. Idem. -

DA PREFEITURA MUNICIPALpara represar agua do Ribeirão Funil, que atravessa 7947-:-0fto Kreiss. brasileiro, requer transfere�cia I SECRETARIi DO SUL, 30-11-44.sua propriedade sito a estrada Itapocú-Hansa para imposto terreno vendido a João O. Zacko com âl'ea I DE JARAGUfins de industria e movimentar um dinamo. Idem. de 2.776 mt2 estrada Jaraguá esquerdo. Idem. .

LUIZ GOMES-Secretario7932 - Will i Walz-brasileiro requer transferencia im- 7953--Emilio Gorisch, brasileiro, requer transferencia _posto de um terreno vendido á Alma Baggenstoss, imposto .terreno vendido a João Tre�tin'i com areacom área de 10.020 mt2 sito a '!strada Itapocusinho. de 125100 mt2 estrada Ribeirão Grande. Idem.Como requer. . 7949-Rodolfo G. Kolbach, brdsileiro, requer baixa7924-Guiiherme Radünz-brasileiro, requer transfe- imposto de ema bicicleta, em virtude de transferirrencia imposto de uma casa á rua CéI. Emilio Jour- sua residencia para o estado do Paraná. Idem.dan, para seu filho Victor Radünz. Como requer. 7952-Margarida Mathias, brasileira, requer trans fe-7925-Edgar Barg-brasileiro, requer baixa imposto rencia imposto terreno vendido a Artur Hansen, com
..................................................._ .._ _ _ m _. área de 2.000 mt2 sito a estrada' Garibaldi. Idem.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::!:::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7948--Alexandre Zacko, brasileiro, requer transferen-

cia imposto de um terreno vendido a Ofto Kreiss,
com area de 5.016 mt2 sito a estrada JaraguJ es

querdo. Como requer.
Escritorio: Mal. IDecdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 Em 25-11-44.

9859-Silvino Stinghen, brasileiro, requer transferen-
cia imposto terreno adquirido de Joaquim Piazera,�!��ili!i!g!!r:!!�ffiffi:,ªffiffimilill�ffir:!r�!��EH!���!!!!if:!!!!!g!ir:!!!ffii�;�!H�g�H�gg!ili��g!!� com lIrea de 60.000 mt2' sito a estrada Jaraguá Es-

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

De ordem do sr. Pre
fHito Municipal torno pu
blico que durante o cor
rente mê:_;: de laneiro, ar
remIda-se na Tesouraria
da Preft'itura Municipal
de .Jaraguâ do Sul e na

Intendencia de Corupá,
imposto Licença s/Bicicletas,

PREFEITURA MUNICI
PAL DE ,JARAGUÁ DO

SUL

Automoveis, Moto e Carros.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20']. s�
bre o imposto no prImeI
ro mês, sendo então fei
ta a cobrançajudicialmen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá
do Sul, 2 de laneiro de
1945·

F.VOSGERAU
Tesoureiro

EDITAL

Re.sidencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO PO�V�O� J�a�r�a�gu�á�d�o�S�u�I,�1�3�d�e�Ja�n=ei�ro�d�e�19=4��5
� _

���r:�r:P:��::�����:::��::�����I:ML:::r::8:::��� r O' Prec�ito do I �!��r�oa fir��eltJd:qU��:- Escola de Aprendizes Marinheiros - 1 Ola mesma que teve vonta-
F d d fllh de de dar em alguem---INSCRIÇÃO PARA MATRICULA ---- azen o C? o um

fora do lar, mas paraamIgo. isso a coragem lhe fal-O pai que espanca a tou, para vingar-se em
criança, que sente raiva casa no seu filho. Comdo filho, que que solta isso muitas vezes, faz
injurias chegando ao do filho um inimigo.ponto de, alarmar a vi- "Conquiste um otimo
zinhança, é um indivi- amigo no seu filho, eduduo desiquilibrado, que cando com firmeza edesabafa em casa as amizade, mas nunca o
amarguras e decepções espancando ou maltra
que sofre na rua. Quase tando." - Por SNES.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.daragu. do Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa 10 - End. Tel � IN C O})

--------------------11Matriz: I T A J A Í I CALÇADOSFILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,

I G
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do

'

Peixe, Sã" Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.

R' O
SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas. --- .

=====ESCRITORIOS EM: Cencordia, Gaspar, Tai6 Urussanga eAraranguá. EM INSTALAÇÃ.O: Orleans, Salto Grande, e
Rio Negrinho

Faz todas as operações bancarias no Paiz, comocobranças, descontos e caução de titulas de exportação e outras operações d e credito; passes paraas principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
ABONA EM qCORRENTES OS SEGUINTES JUROS

\ A disposição, sem aviso, com retiradas livres paraquaisquer importancias '20/0Com aviso .previo (retiradas diarias até
1.000,00) 8 %

Deposites Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) depositos iniciais a
partir de 20,00 subsequentes a
partir de 5,00, 4 %

Prazo fixo de 6 meses
_ 5 010,Prazo fixo de 1 ano

.. 6 % IOs juros são pagos ou capitalizados semestralmenteA economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias 110

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAHTA CATARINA S. A

Estão abertas na Escola de Aprendizes Marinhei
ros dêste Estado, a parti!" de 2 do corrente, até28 de Fevereiro, as inscrições para a matricula.Todas as informações podem ser obtidas na Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
--Sul, e na intendencia Distrital de Corupá.--
"Secretaría Municipal de Jaraguá do Sul, 9 de
-�-- - - - -Janeiro de 1945.-- LUIZ GOMES

Secretario

Banco -Indllstria e Çomercio
de Santa Catarina S. A. C Iheirol Antes de casar, presen

teie a sua noiva com oava e I rO. utilíssimo e prático livro
de DONA BENTA, e bendirá para sempre, os beneficios que daílhe advirão para a felicidade do seu futuro lar. '

Vende-se na Tip. Avenida

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

..
'

... '" '" '". . .....

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIÄ.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA OATARINA

�I- Caixa Postal, 11 -I

Sabados: Das 9 ás 11,00

H O R A R 10: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 �OO�OOOOOOOOOOOO��
CASA BYLAARDT

Edital de' Citacão
o Dou'tor Ary Pereira Oliv�ira Juizde Direi 'to da comarca de Jaraguá do Sul,Es'tado de San'ta Catarina� Brasil� naforma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital, virem,ou dele conhecimento tiverem, ou tnreressar possa,que estando se procedendo- o arrolomento dosbens deixados por falecimento de Paul AlfredLudwig Philipp, e tendo feita a declaração deherdeiros, na qual consta Otto Philipp, como ausente, pelo presente cita e chama ao dito OTTO ��OOOO�OO�OOOOPHILIPP, para comparecer ou se fazer represen- '

,
tar neste juizo, dentro de trinta dias, para falar --

_aos ternos do dito arrolamento, sob as penas dalei. E para que chegue a noticia ao conhecimento P R O C U R Edo mesmo, se passou o presente edital, que seráafixado as portas do Forum, no lugar de costumee publicado pelo jornal "CORREIO DO POVO"que se edita nesta cidade. Dado e passado nestacidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguádo Sul, aos oito días do mes de Janeiro do anode mil novecentos e quarenta e cinco.Eu, Ney Franco, Escrivão o subscrevi, (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito". Esta conforme o original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de 1945.

Escri vão NEY FRANCO
Conserta-se radios de qualquer
marca, máquinas de costura, e
aparelhos elétricos em geral.

r�.�1
JARAGUA DO SUL· Av. Getulio Vargas, 184

�AdolfH.Schultze 00 ::::�.r......�..
· ....����·��.... •.. �....... ·��.�::::RUA R'O .RANCO, 964 - IARAGUÁ DO �EIE r llll te § t @ ]L te § § m 2lllllllllFORNEOE MOBILIARlOS 00

COMPLETOS, da ESTILO MODERNO

I' IPARA: ESORITORIO, SALA, E '

,

DORMITORIO.

I
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183Caixas Registradoras marea «RECOlD!>

.

JARAGUÁ���I�� �::::�._:":'..� � '(;> X"••_:;< _:':' ��."i'."':'::::::l}

3x1

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

5a. pagina.

r:::':�:'��;i�:�;Ji�:;��;��::=11li um negocio de Secos e Molhados� iiii Bebidas e Conservas por ata.cado, i�li com va.s na e boa client.ela. sito em 111.'1. o'timo pon'to. Concedem-se boas e

:.:1.vantajosas condições.

!L:,::::::,�,:!!��::�":��,:,:"J·

RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MODERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE
TODOS OS PREÇOS

�om�an�ia �a�ional rr� ���llm� I�iran�a
AGENTES LO�AI§

A. Comercial Ltda.
IARAouA DO SUL

-

-

CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA DO ii
DR. SADALLA AMIN "

CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
ESTADOS DE SANTA CA.TARINA E PARANÁ 11

«nUA GERONYMO COELHO,42» (ANTIGO HOTEL WEIS �i
- doinville -

'

11
Tinta e Goma "Goiana"

SÄO AS MELHORES
(orgulho da industria nacional)

. Na Tip. Avenida

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROOADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇOES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDB DE TAUNAY N. 185

deixar seu aparelho de radio em
perfeito estado de funcionamento,
na melhor e mais aperfeiçoada

OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS
de Paulo 8eenke

Ji'ERRABIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SeOAS ROTATIVAS PAR,A AR,ADOS

Praça
Comunico á minha distinta :fregueziii. e
ao comercio em geral J que a. partir de
P. de Janeiro de 1945, a minha firma

gi rará. sob a denominação de

Carl H. f. -Juette
em subs'tituiçãodaantigaHEINRICH JUET
TE conforme aL teração em 'todos os meus

regis'tros.
Jaraguà do Sul� 20/12/44.

�z/X&ßelle ·

Aparelhos .
de Gasogenio

Levo ao conhecimento dos interessa
dos, que acabo de montar uma bem aparelhada oficina para construção e reforma
de APARELHOS DE GASOGENIO, na anti
ga oficina mecânica do Sr. Julio Piazera.

JOÃO WIEST

Agradecim.ento
Profundamente consternados comunicamos
aos nossos parentes, amigos e conhecidos,ofalecimento de meu estimado esposo e

nosso querido pai,

Germano Vogel
que o bom Deus chamou -a si no dia 7

corrente, com 'a idade de 68 anos.
Agradecemos de coração a todos que acom
panharam seus ultimos momentos, e o en
terro, os que enviaram flores e especialmente ao rev. Pastor Schneider pelas con
soladoras palavras proferidas no enterra-
mento.------------------

Jaraguá do Sul, ,9 de Janeiro de 1945.
Vva. Agnés Vogel e Filhos

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN O A O O E M 1919

STA CATARINA

Telefone N. 39

Baependí X Seléto

ClinicB �e OI�os, Ouui�os, nariz, fi�rUHntB '

----------------------------------------_--------------------------------------,------.

N. 1.257

Dr. Arl'nínio Tavares
Professor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis
Ex.Chefe dos serviços clinicos e cirurgicos do especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David SansOn, no Rio de Janeiro.

EX.I,�terno, por concurso,
da Assistencia Pública do ·Rio de Janeiro

Iformado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

I3L U ME NAU STA. CATARINA
Associação Atlética Baependí Nolicias LocaisCONVITE

Amanhã finalmente se que, encerrado o torneio,
realízard o terceiro encon- serão tomadas pelos dls
tro entre os primeiros putanres.
quadros da A. A. Baepen É sabido que, na ta.
di e Seleto, disputa, o Baependí ven-

O entusiasmo em torno ceu de 5 a O; na segunda
dêsse jogo, ao que se per- verificou-se o empate su

cebe, é muito maior que pra indicado. Na terceira,
o 'reinante por ocasião da e de amanhã, vencendo o

Precisa-se de uma que última pugna em Guara Baependí, estarä liquidado
'saiba eosinher. mirim e de que resultou o assunto. Mas, perdendo,
Tratar na residencia do um honroso empate de 'i muita coisa poderá acon-

Fizeram anos dia 7 do Dr. Luiz de Souza, a 1. tecer! ...
corrente, os snrs. Leepol- R. Benjamin Consranr.tõõ Para maior animação da Aguardemos, pois, o en-
do Mahnke industrial nes , .___ peleja de amanhã, a Iabri- contro e, em seguida, po-
ta praça e o sr. Alberto

M I ca de chocolate "ôalwa- derernos proclamar, com

Zimmermann, residente. atrieu a de Apren- re'', além da taça ofereci- toda a exatidão. quem
em Guaramirim. da, enviou rnais diversas apresentou a melhor "pon-
A 8 do corrente come- diz Marinheiro garrafas de charnpagne re de lança" ...

morou o seu naralicle e
sara. Merta Maes Nicol- Está' aberta até 28 de
luzzi, esposa do sr. Eleno fevereiro, a inscrição dos nheiros.
Nicolluzzí. candidatos à matricula A Prefeitura Munici-

Impasto SI·nd.·cal A data de 9 do corren- como aprendiz marinhei- pal fornece qualquer ou
te assinalou a passagem ro.· tro detalhe que os can-

No corrente mes deverá ser pago o imposto do aniversario natalício Poderão inscrever-se didatos pedirem, inclu-
sindical que é feito na seguinte base: da senhorira Asta ôuneit. os jovens de 16 anos siee modelos de reque-
Capital até CrS 10.000,00 Cr$ 30,00 Hontern festejou mais até 19 incompletos, de- _rI_·m_e_n_t_o_s_. m_e_s_. �-

::' �� ��iS ��:: ��'.���:�: ilt,� 1��:�::::::: f:�:�: �:;:'fo d�t:li�i�, s�u aj��:; X:�d3e al::�i���O,c:[:�� �����!�!!!!!���!!�!��!E��������!�!!!;!!!!mm!!!!!;;mm!!!m!�m!�!!!!!!mm!!!mm:!m!mmlm!!!!�m�
"" " "" 100,000,00" 250.000,00" 250,00 Arcadio, filho do snr. Ro- tado de vacina, íotogra- Dr. Alvaro Batalha _ Ivjr:iÉD][�O
"" " "" 251.000,00" 500.000,00 " 300,00 dolfo Fischer, e aplicado fia e autorísação do res-
"" " "" 50(1.000,00" 1.000.000,00" 500,00 2. artista do Ginasio Pa- ponS�Vtel, devendo ter os

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E
1000 000 00 5 000 000 00 f 000 00 ranaense. segum es indices de al-"" " "" "

" .., " . ,
ORI NÇAS DOENÇAS INTERNAS E TROPIOAIS

"" " "" 5.000.000 00" 10.000.000,00 ,,3.000,00 A efeméride de hoje tura e peso em relação A,' .

,

'

Superior a ,. 10.000.000,00 , " 5.000,00 assinala a passagem da á idade: 16 anos 1,52 m. DOENÇAS DA PELE.

Prescrevem os artigos 586, '587, e 607, da Con- data natalicia dos snrs. 43 Kg; 17 anos 1,54 m. - Eletricidade Médica-
solídação das Leis do Trabalho, o seguinte: Francisco Verdi Lenzi e 46 Kg e, 18 .

anos - 1,56 Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvallocauterio
Art. 586-0 imposto sindical devido pelos em- Jacob Buck, residentes 49 Kg.

pregadores, empregados e agentes ou trabalhado- nesta praça, As escolas sediadas Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
res, autonomos e pejos profissionais liberais se- A data de hoje assina- em Angra dos Reis, Sal- - R A lOS X-
rá recolhido,' nos mêses fixados no present� ca- la li passagem da data vador, Recife e Fortale- Diretol' �Iédieo do JIospital "São Jesé "

pítulo, ao Banco do Brasil, ou nas localidades nata!�c.ia d.a robusta rneni- s� destínarn-se á form3;- __ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

onde não houver agencia ou filial desse estabele- na Lilie, fllhin.ha do CaSal) çao
dos futuros man.

, ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;,::,::;;;::,::,;;;;;,1:;;;;;;;;;;;cimento bancário, aos estabelecimentos bancários Luiz F. Zarrar-Ory Zarter, I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::........................ . .

nacionais indicados pela autoridade regional do. residentes em Curiliba. =5 •
=

'DM·
.

t
.

d T b Ih I No día 15 passaré a :... " r-. _-nus erro o ra a o, ndustría e Comercio, aos u --

quais de acordo com as instruções que lhes foram data natalicia do senher
expedidas, depositarão no Banco do Brasil medi- Tito Espezirn, escrivão da
ante guia as importancias arrecadadas. Coletoria Federal nesta

§ 1.-Em se tratando de empregador, agentes cldcde e no dia 16 o snr,

ou trabalhadores autonomos, ou profissionais líbe- José M. Mueller.
rais, o recolhimento será feito diretamente pelo Faz anos no dia 17 do
contribuinte. correnre a menina Arnazll-
§ 6.-0 comprovante de deposito de imposto da, filha do sr. João Lu

sindical efetuado na forma deste capitulo,' será cio da Costa.
remetido aos respectivos sindicatos ou orgãos a
que couber, na conformidade das instruções ex
pedidas pelo ministro do Trabalho, Industria e
Comercio.
Art. 587-0 recolhimento do imposto sindical

dos empregadores efetuar-se-á no mes de Janei
ro de cada ano, ou, para aqueles que venham
a estabelecer-se apos aquele mes, na ocasião em
que requeiram ás repartições o registro ou a li
cença para o seu funcionamento, e será feito, di
retamente na conformidade do artigo anterior.
Art. 608-As repartições federais, estaduais ou

municipais não concederão registos ou licenças
para funcionamento ou renovação de atividades
aos estabelecimentos de empregadores e aos es
critorios ou congeneres dos agentes ou trabalha
dores au'onomos e profissionais liberais nem con
cederão alvarás de licença ou localisação, sem
que sejam exibidas as provas de quitação do im
posto sindical, na forma do artigo anterior.
Está autorizado a receber o imposto em Jara

guá do Sul, o Banco Industria e Comercio de
Santa Catarina.

Falecímento
No dia 7 do corrente

faleceu em Itapocusinho o

abastado ravrador Germa
no Vogel, de tradicional
familia naquele local.
A enlutada familia apre

sentamos nossos pesames.

EMPREGADA

ANO XXVI JARAGuÁ DO SUL - SABADO, 15 DE Janeiro- DE 1945

Aniversarios

A diretoria da Associação Atlérica Baependí tem
o prazer de convidar tadas as senhoritas que fazem
parte do quadro social pare urna reunião que terá
lugar amanhã, domingo, dia 14 do corrente, és 10
horas, na séde (altos do Bilhar Tuff).
Serão tratados assuntos de grande Importeneta e

que se relacionem com o desenvolvimento e movi
mentação do Departamento Feminino da Associacão
Atlética Baependi.

Iaragué do Sul, 15 de Janeiro de 1945.

ANGELO PIAZERA-2°. Secretario

Nascimentos
-o lar do sr. Waldemar
da Costa, residente em
São Francisco, foi enri
quecido com o nascimen
to de seu primogenito que
tomou o norne de lIdernar.
--O casal Paula Mey de
ôouza-Dr. Luiz de Souza,
registou em data de 7 do
corrente o nascimento de
séu filhinho Fernando Mey
de Souza.

........................1 ..

Dr. Wal�e,miro Mazureehen
e.SA 81 .a'.1

Rua Mal. Ftoriano n, 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos 'Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Acidente'
Quando assistia a um

carregamento de madeires
teve um acidente e fratu
rou urna perna, o senher
Manoel F. da Costa. pre
sidente da S/A. que traz
o seu norne.
Ao sr. Costa desejamos

pronto restabelecimento.

Empregada
Precíza-se de uma arru

madeira.
Informar na residencia

do sr, Mario Tavares.
Rua Cel. Procopio Go-

,··;·.··.1··}
,

;········1·,·..·.•"

;

I
1

B�R . aATARInEnSE
Oferece aos seus amigos e fregueses --
--------- . grande sortimento em:

PRESUNTOS, ETC.

,._:.....

':'."::':-'
".", ,,;.,,- _. ,"'.

_" _: .. >_ '!.'. ','_- c._, ._. _ ,'�':�

FRIOS .; SALSICHAS

SEMPRE NOVIDADES
SORVETE·Moranguinhos com Nata

Chocolate Gelado, Etc.

MUILlIIIIIIIIIIIIUUIIIlIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIlIIIIUIUHtlltllUllIIll1lnlJllUllllUUllll1lHllIllIllJlllllllUHllUlUUKIUlllI1I1II1IIIIUll ........IIIlIlIUJIUIIJIIHI/Ullllnlll.nIlIlIlIIIIHKuIIlINUrUl1rm

-D e c I a r a c ã 0-
,

Eu abaixo assinado, João Denk, declaro que não
--me responsabilizo a pagar qualquer conta que--

_

---façam em meu nome as duas filhas, SOFIA e--;:-
---PAULINA DENK, estando neste momento---

ausente de minha casa.

Estrada Garajuva-Corupá, 9-1-45.
2xl

LAVANDO-SE OOM O SABÃO
........................................................I �

Bandeira Nacional
Acha-se uma a venda--Inform. na Tip. Avenida

João Denk

Sacos de papel
de todos os tamanhos

VENDE-SE NA TlP. AVENIDA

da elA. WETZEL INDUST·RIAL - Joinvile (Marca Registrada)

"Virgem Espeaialidade"
RECOMENDfi-SE TfiNTO PfiRfi ROUPfi f/Df1, COMO PfiRfi COMUM.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


