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Ao apagar das luzes Dr. Arquimedes Dantas

Prefeitos e autori
dades nomeadas
o sr. Interventor Fe

deral assinou decretos
nomeando as seguintes
autoridades:

TELEfONE N0. 39 Capitão Aldo Fernan-

des, para o cargo de

Sta. Oatarina - N. 1.302 Delegado de Ordem Po
litica e Social.
Capitão Duarte Pedra

Pires, para exercer o

cargo de chefe da casa

militar.
Tenente Paraguai Ta-.

Vem de deixar a Dele- fluencia. vares, para ajudante de

A Prefe f
gacia Auxiliar de Policia De nossa parte, felicita- ordeas.

reu:�itura icou sem a casa e o dinheiro! de Iaragué do Sul, por mos efusivamente o Dr. Julio Teixeira, para

ter sido promovido a De- 1\rquimedes Dantas pela Prefeito de Itajaí; Os

ção em crendo num decre- E quem paga cerca de legado Regional o nosso prova de confiança que mundo V. Dutra, para

to sern valor juridico al- 20.000 cruzeiros que fo- ilustre patricio Dr. Arqui- lhe foi dispensada pelo Ibírama; José Tridapalli,

gum, pois a' prefeitura rarn gastos com melhora- medes Dantas. Governo do Estado, in- para Nova Trento; Ante-

não pode transferir imo- mentes no predio, custas
Pela sua destacada atua- cumbindo-!he_ ne:5ta hora, nor Taulois de Mesquita

veis, ainda menos em le- e advogados?
ção em .nosse Comarca,

de uma mrssao ímportan- para Florianopolis, Ale-

tigio até que se ultimem A Comunidade não, tísstma qual seja a de di- xandre Coelho de Sá,
os ultimos recursos, ou a porque foi a vitima pautada pelos mais riii- rigir a Delegacia Regio- pa�a Tubarão: Fre?er�co
leviandade com que se O pagador será a Pre- dos principias de justiça, nal de Policia de Joinville. I GUIlherme Busch jumor,

joga pela porta afora o feitura, ou melhor o povo, equidade, prudencia e cor-
para Blumenau; Anasta

dinheiro do erario publico. qne é a eterna vitima das dura, grangeou S. S. as pOL ITICA cio José Pereira para
credenciais necessartas a

I,
.

,
.

leviandades dos agentes '" Camboríú; Julio Schram.
E Justo .qu.e. volte ao po-: do poder publico promoção que agora lhe G Id 1

.

A
der do pnm�tlvo don? o Mas não se 'esqueçam foi cometida pelo eminen. O

. P.artido Trabalhist,a ���:, p�;�a�ag:s�c�Oa�[�
que lhe fOI. expropriado] que a hore em que o po- te interventor Luiz Galotti. Brastlelr?, teve ? sua se-

Lourenço Bianchini, para
por um capricho, vo tem de ser ouvido no Designado para ter exer- de.n? RIo varejada rela Brusque; Antonio Phílip;
Quando isso se dér, em que inreressa ao seu bem cicio na Delegacia Regio r�.lol�� �art�ze:PJ:enp��dp�� para Sã� José.

processo regular, o resou- estar e a aplicação justa nal de Joinville uma das
ro municipal irá reaver os dos dinheiros publicos ja .rnais importantes comis- gande com a efigie do

40.000 cruzeiros que de- chegouve que a ,2 de de- sões no Estado, Iaragué
sr. Getulio Vargas.

'

positou pera esse paga- sembro ele fara o seu do Sul não ficará sern os

mente. Oprimeiro protesto. efeitos de sua benefica in-
,

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919

JARAGUÁ DO SUL - Quinta-feira, 15 de Novembro de 1945ANO XXVII

Por decreto do sr,
Presidente da Republica
foi dado o direito de vo

to aos expedicionarios
já licenciados, mesmo

., que não tenham requeri-O sr, ßrlgadetro Eduar-
d t habil o res-

do Gomes chega ao Pa- o �m e�po .

raná, a 17, falando as 10 I petIvo_
título eleitoral.

horas em Londrina, as
Votarao .em qualquer

16 horas em Ponta Grossa me�a medIant.e. apresen-
20 C itiba tacão do certíiícado.

I
e as. em Ur! I. '

HOle. as 10 horas o
ELEITORES, CUIDADO!

.

Uma multidão composta de quase meio milhão de cidadãos c�ndidato da UD� deve

argentinos marchando pelas ruas de Buenos Aires em desfile em r? chegar em FlOlIdOOpO

pról da constituição e da democracia. Pouco depois deste desfile. o IIs, onde lhe estava sendo

governo argentino decretou "Estado de Sítio". (S. I. H.) prep�rada _

uma grende
mamfestaçao.

Chegou a Passes de

R
•

t S I
um jovem de 23 anos na-

Lo� Líbres, ne Argentina evIS a emana rural de Oxford, na Ingla-
a Imagem de· N. S. de

.

terra, que vive entre 'os

Luian padroeira daquele indios caraiés.

pais e que se destina á Há anos o rapaz per-

catedral de Uruguatana.j' Odeu-se nas selvas, sendo

Acompanharam a imagem cursando na Cantara dos Os jornais de Belem Pires do Rio. Interrogado recolhido por aqueles in-

os bispos de Mercedes e Comuns, em Londres, de- noticiam que as Prefeitu- sobre o assunto, depois dios. Hoje está perfeita
e do Alto Paraná, tendo clarou que não é conve-I ras do interior do Pará de ler o referido relegre- mente identificado com os

comparecido á gare o mun- niente rev-elar a Russia ja haviam gasto cerca de ma, dísse o tltular da pas- costumes do tribu, onde e

do oficial argentino. De os segredos da bomba um milhão de cruzeiros na ta da Fazenda. tratado como verdadeiro

Uruguaiana seguiu uma re- atômica, pois essa é um campanha da propaganda "O ouro que o Brasil deus vivo, devido, em

presentação eclesiastica, legado sagra-do para aca- da .candidatnra do sr. Ma- tem no Federal Banck des- parte, ao seu vigoroso fi-

chefiada por rrionsenhor 'bar com a guerra. galhães Barata. tine-se á defesa da rnoe- sico e aos seus bem alus-
Estanislau Vozski. -x- Veja-se só onde vai o da brasileira; e pare essa tados traços fisionomicos.

A imagem foi levada Nas eleições realisadas belo dinheiro do povo. defesa não podemos dis- I Robert. interpelado se

para a Catedral de Los na Hungria, venceu o par- -x- pensar o controle da im- queria voltar á civilização,
Libres. onde ficará até o tido dos pequenos pro- Em São Paulo foram portação. declarou que não deseja-
dia 8 de dezembro, quan- prietarios ,rurais. É uma req�eridas 185 falencias O governo tem cons- va deixar mais as selvas.
do serà transportada para vitórta dos catolicos que nos primeiros 9 mezes ciencia do auxilio do ca- afirmando que não ali

Uruguaiaoa devendo en- constituem a maioria de deste ano e em Porto Ale- pital estrangeiro para o mentava quaisquer ilusões

contrar-se no mei'o da sua pGpulação. Obteve gre 2. x- desenvolvimento do país, sobre o mundanismo da

ponte internacional com esse partido -600{0 da vo- Todos os partidos poli- sem esquecer a responsa- sociedade atual.

uma imagem de N. S de tação, contra 19% dos ticos da Argentina, bilidade dos seus atuai� -x-

Apareçida, que virá dej democratas socialistas e formaram uma fren- compromissos". Chegaram o Porto Ale-

São Paulo. A Padroeira 17% dos comunistas. te unica contra a ditadu- -·x- gre 50.000 sacas de açu-

Argentina serà 'entregue -x - ra que ainda impera na- Escreve o "Diario Ca- car, sendo suspenso o ra-

aos brasileiros e a pa- O snr. General Gois quele país. rioca" : A Bandeira Pirati- cionamento.

droeira do Brasil aos ar- Monteiro, Ministro da -x- ninga, que partiu de São -x-

gentinos, ficando esta ul- Guerra, que se achava .,Um telegrama de Nova Paulo para explorar o al- O governo baixou um

tima na igreja de Los Li- acamado já a tres dias, York sobre o destino dos to sertão do Brasil Cen- decreto, mandando devol

bres e N. S. de Lujan na voltou a atividade, com- saldos ouro depositados traI. de acordo com infor- ver aos Partidos Politicos

Catedral de Uruguaiana, parecendo ao despacho no exterior, levou a re- mações de Leopoldina, no extintos em 195'1, o Patri-

-x em seu gabinete. portagem procurar, na tdr- Alto Araguaia, vem de monio que' aos mesmos

O snr. Churchill, dis- -x- de de ontem, o ministro encontrar Robert Houbney, pertencia.
.. ,

Nenhum adrnlnístrador
ainda praticou ato que
merecesse mais repulsa
do que a desapropriação,
por "utilidade publica",
do predio da Comunida
de Eyangelica desta cida
de. E que, todos viam

naquela violenta expro
priação, simplesmente uma

"utilidade particular" do
detentor do poder muni
cipal, pera ali localísar o

clube do qual era presi
dente.
Não concordando com

a espoliação, a Comuni
dade constituio advogado,
estando o processo agora
em gráo de recurso no

ôuprerno 'Pribunal.
O Tribunal de Apelação

já havia, condenado a

Prefeitura a pagar Cr$
40.000,00, custas e advo

gado da Comunidade.
Alem disso, com mate

rial da Prefeitura fizeram
se ali diversos melhora
mentos, o que tambem
custou alguns milhares
de cruzeiros.
Veio a campanha elei

toral e, para acalmar os

elementos da cidade que
repudiavam a medida, o

snr. Prefeito baixou o de
creto n .. 1t, publicado no

numero passado desta fo

lha, e que deixava sem

efeito o decreto de desa

propriação. Isso quando
estava pera deixar o go
verno.

Não sabemos o que
rnais admirar, si o ates

tado de ingenuidade que
se quer passar a popula-

I Luta-se contra
.

o comunismo:

Obedecendo às leis do

paiz: não discutindo os

atos da autoridade com

intuito de incitar a quem
quer que seja a ser ne

gligente nos seus deve

res; impedindo as frau

des; não se furtando ao

pagamento integral dos
tributos devido á nação;
não corrompendo pelo
suborno; não fugindo aos

cumprimentos dos deve
res impostos pela nação
e pela sociedade; não

alegando condições fal

sas; não fugindo á res

ponsabilidade dos seus

atos;, mantendo fidelida
de á palavra empenha
da; não humilhando o

seu semelhante com o

abuso de poderer5 hierar
quicos; não corrompendo
a juventude; não escan

dalizando a iIifancia; não
enlameando lares; não
furtando o consumidor;
atendendo sem hesitação
alguma, à solicitação dos
representantes da auto
ridade para acompanhá
lo; respeitando as cren

ças religiosas do proxi
mo, os ministros e os

objetos do seu culto,
cultivando o brio e. a

honra; cuidado da saude
e pre_servando a vida.

')

Para prefeito de Jara

guá do Sul, havia sido
convidado o sr. José

Gaia, coletor estadual.

que no entanto, devido
seu estado de saude não
aceitou o cargo.
Aguarda-se para cada

momento, nova designa
ção.
Enquanto isso, contra

dispositivo expresso da

lei, continua o automo-.
vel da Prefeitura a ser

vir a um partido politico
rodando pelas estradas
em propaganda.

A ARGENTINA EM MARCHA

Obti�eram. registo defi
nitivo os seguintes parti
dos:
Partido Social Demo

crático - PSD. União De
mocrarica Naciional- UDN.
Partido Republicano - PR.
Partido Popular Sindica
lista - PPS. Partido Re

presentação Popular-PRD.
Partido Comunista I- PC.
Partido Republicano Pro

gressista - 'PRP. Partido
Democratico Crlstão-Pp'C.
Partido Trabalhista Bra
stleíro - PTB. Partido li
bertador - PL. Partido

Republicano Democratico
PRD. Partido Agrario Na
cional - PAN.

I

O snr. General Eurico

Gaspar Dutra fez hontem
sua visita a Curitiba, on

de falou ao povo.

Os expedicio
narios votarão

Quem não retirar o

seu titulo eleitoral
até o dia 23, não po
derá votar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PAG. 2
- CORREIO DO POVO -
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F$f?iLgi&�$" liifAQ,?i#' Continuação dos requerimentos despachados
Dia 11 - X - 45

CALCADOS 1073-Sociedade Recoin Ltda .. requer licençaa

� para colocação de uma plaça de bronze, no predio
·U' que se acha instalado e. escritorio. Como requer.

I R G O I
1074-Jorge Kister, b. requer licença constr.

uma casa de madeira em 8. propriedade sita á es
trada Caminho Pequeno. Idem.

1079-Emilio Lemke II, b. requer transt. imp.terreno vendido á Arnaldo Schmitt, c.area d 82.200mt2. sito á estr. R: Carro Esq. Idem.Qa- n nQ mOlhnrOQ C I 1076-Gustavo Gaedke, b. requer transf. imp.U u üü {J Ilu {Ja (J I
terreno c. area de 8.250 mt2. sito. a estrada R.Cerro
Esq. vendido a Emílio Doege. Idem.

mal' Q haratn Q di 1080-Jose Abelino, b. requer transí. imposto.

a U u a 11 terreno adquirido do Dominio Dona Francisca, c.

I
area de 321.700 mt2, sito a estr. Tres Rs.do Norte._ •••-

1082-Emilio Melchert b, requer lic. para
FRODUTO DA ,construir

uma casa de madeira em s. propriedade,1 \ I sita a estrada Izabel. Idem.
• 1083-Arnalao Cordeiro, b. requer lio. p. esta-

I1TIDl�1ill�+1l"'nO<1]
�p rr<1]�l"dJl�!TI\§ � belecer-se com uma alfaiataria á Av. Getulio Var-R M U) ll.ll (ÇU. �� �(ÇU.ll 'ir(ÇU.M \UI 111 gas, bem como colocar a taboleta com os dizeresrr!Tl\��� 1T1l"'mO]!TI\� � f:..

I
"ALFAIATARIA MODERNA" de A. Cordeiro. re.• \ur\UlU)�J1Jl Rll (ÇlI,\Ul0) 0)0 ßlo •

10M-Arnoldo Schmitt, b. rsquer transf. imp._ CAIXA POSTAL, 11 terreno vendido a Emilio Lemke II, com a area deJARAGUÁ DO SUL
•

165.000 mt2. sito a estrada Rio da Luz. Idem.
SANTA CATARINA

�
1085-José Abelino, b. requer transf. imp. ter

rena vendido a Severino E. Demarchi, c. area de
150.000 mt2. sito a estrada Tres Rios do Norte. Id.$'@_np?b'liie.iiif2's!ii'@;;e.- 1086-Carlos Peters, b. requer transf. imposto

Continuação

Prefeitura Municipal. Sulde _Jaraguá
Balanceie da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referenle ao mês de Setembro de 1945

_C_LO�d�iga_�I�I 1r
__

i
__t_u__l_o__s .I- D_E_SP_E_Z_A_O__RÇ_A_M_E_N_T_A_R_IA ___

L Anterior I Do mês I Total

1 13
1 13 1
.1 14
.1 14 1
1 2

�1 21 1
1 21
1 3
1 30
1 30 1
1 30 2
1 30 3
1 34
1 34 1
2

2 4
2 40
2 40 1
2 5

2 54
2 54 1
2 8

2 84
2 84 1
2 84 2
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4
2 94 5
3
3 O
3 02
3 02 1
3 03
3 03 1
3 03.2
3 04
3 04 1
3 04 2
3 3

3 30
3 30 1

3 30 2

3 30 3
3 30 4
3 4
3 42
3 42 1
3 44
3 44 1
3 44 2

° Prefeito Municipal de Ieragué do
NOMEAR: -

466,60 I De acordo com o art. 15, item IV,
2.034,00 Lei n. 700, d� 28 de Outubro de 1942:

ALDA SOARES, Complementarista, para inte
rinamente exercer o cargo de professor, padrão "C"
do Quadro-Unico do Municipio, da escola mixta
"Princezô Izabel" de Pedra d'Amolar Alto.

Comunique-se
Ass) - Ten. Leonidas C. Herbster

PREFEITO MUNICIPAL

Material de consumo
Aquisição de talonarios, livros etc.

Despezas diversas
Percentagem para a cobro da Div. Ajiva,

SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO
Pessoal variavel
Percentagem de fiscalização
SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo

Fiscal Geral - Padrão H
Fiscal distrital - Padrão E
Fiscais (2) Padr ão F á Cr$ 4.800,00

Despezas diversas
Quotas de lançamento do imp.sflnd.e Prof.

SEGURANÇA PUBLICA E ,ASSIS
TENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA POLICIAL
Pessoal fixo
Carcereiro - Padrão C
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGU-

.

RANCA PUBLICA
Despesas diversas

Serviço de inspeção de veiculas
SUBVENçÕES, CONTRIBUIçÕESE AUXILIOS . '

Despezas diversas
Ao Estado p. manutenção do Des. Policial
Ao Asilo Colonia t3. Tereza (Leprosario)

ASSISTENCIA SOCIAL
Despezas diversas

Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmac. a indigentes
Assistencia hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes
Amparo a Maternidade e infancia

EDUCAçAO PUBLICA
ADMINISTRAçÂO SUPERIOR
Material permanente

Aquisição de moveis e utensilias
Material de consumo

Material didatico em geral
Reparos +e predios escolares

Despesas diversas
Aluguel de prédios escolares
Assistencia a alunos necessitados

ENSINO PRIMARIa, SECUNDA-
RIQ E COMPLE�1ENTAR
Pessoal fixo

Vencimento de professores de escolas iso
ladas, sendo os "TITULADOS" Normalis
tas Padrão D à Cr$ 300,00 e Oornplernen
turistas Padrão-C á Cr$ 250,00 e os "NãO
TITULADOS" Padrão B a Cr$ 200,00
Gratificação a professores que regem os
cursos desdobrados sendo os"TITULADOS'
Complemedtaristas á Cr$ 83,30 e os , NãO
TITULADOS" á Cr$ 66,60
Idem a professores substitutos
Idem, idem cursos noturnos

ORGÂOS OULTURAIS
Material permanente

Aquisição de material para a biblioteca
Despezps diversas

Aquisição de livros para a hibl:oteca
Assinatura de jornais e revist.as

- contin ua -

2.993,10

106,40

2.993,10

106,40

2.789,60 703,40

4.500,00 600,00
2.730,00 420,00
7.200,00 960,00

3.493,oQ

5.1co,00
3,150,00
8.160,qo

terreno vendido a Hubert Passold. com a area de
220.000 mt2, sito a estrada Tifa Mathias. Idem.

1088-Henrique Wolf, b. requer transf. imp.terreno vendido a Conrado Pangrafz, com a area
de 198.000 mt2, sito a estrada Rib. Cacilda. Idem.

1089- Pedro Pangratz, austriaco, requer transí.
imp. de um carro de lavoura vendido a Conrado
Pangratz. Idem.

1090-Lothar Sonnenhl, b. requer transf. imp.de um automovel particular adquirido de Ernesto
Lesemann. Idem.

.1091-Leopoldo Karsten, b. repuer transf.imp.de um automovel vendido a Artur Reif. Idem. .

1093 - Artur Reif, b. requer transf'. imp. de
um automovel de aluguel vendo a L. Karsten. Id.

1094-Edmundo Emmendoerfer, bras. requertraust. imp. terreno vendido a Adolfo Emmendoer
fer, com area de 5.650 mt2. sito a estrada JaraguáAlto. Idem..

1095-Viútor Gaulke, bras. requer transf. irnp.terreno edificado com uma casa velha de encharnel
n. 382, situada a rua Abdon Batista. Idem.

1098-José Ersching, b, requer licença parademolir a sua casa de madeira n. 206, situada na
rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira. Idem.

15 - X - 45
1087- -Maria Bechara, b. requer licença paramandar executar um conserto geral como: retelha

men to, reparos noe assoalhos, portas, j anelas, re
vestimentos nas paredes, pintura interna e externa
a "salpicação". Como requer.

18 - X - 45

1043-Joãq Lescoviez, b. requer lic. construir
um maosoleo na sepultura de Aguida Papp, inhu
mada no cemiterio municipal, sito no lagar Trin-
dade. Idem.

(_

1049-Karl Heínble, alemão, requer licença
para construir um maosoleo na sepultura de José
Soares, inhumado no cerniterio municipal desta ci
dade. Idem.

1075 - Alfredo Buettgen, bras. requer licençaconstruir um maosoleo na sepultúra de Augusto
Buettgen, inhumado no cemiterio sito a estrada
Rio Gerro. Idem.

,

lo78-Antonio Karasiack, bras. requér licençaconstruir um maosoleo na . sepultura de Matheus I

Karasiack, inhumado no cemiterio municipal. sito
a estrada Francisco de Paula. Idem.

1087-Bruno Kuster, bras. requer lic, cons
truir um maosoleo na sepultura de Hermann Kus
ter, inhumado no cemiterio municipal desta cidade
Idem, idem.

.

1079-Luiz Schuster, b. requer lic�nça i
oons-:

truír um maosoleo na sepultura de Maria Schuster
ínhumado no cemiterio municipal desta cidade. Id ..

1081- Karl Heinzle, alemão, requer licença:
para construir um maosoleo na sepultura de Bru-;
no Giese, inhumado no cemiterio sito a estrada
Rio Cerro. Idem.

1088 - Deodoro Coelho Vieira, b. requer transf.:
imp. s. barbearia vendida à Erico Kamchen, sito a
estrada Retorcida. Idem.

1092-Pedro Julião Inacio Ir. bras. requer lic)
construir um maosoleo na sepultura de Ana Sofia I

Herbs Julião, inhumada no cemiterio municipal, des-.
ta cidade. Idem.

1096-João Bailoni, bras. naturalizado, requer.
licença construir um maosoleo na sepultura de Wi�·\lhelmina Ortt Theilacker, fuhumada no cemiterio rnu-"
nicipal desta cidade. Idem.

1099-Tufi Schmichuff, b. requer licença para .

executar diversos reparos externos, ua sua casa é,
rua Mal. Deodoro da Fonseca. - Digo quais os re

paros que deseja fazer. Em 18 - X - 45.
1100- Oswaldo Marquardt, b. requer -licença,

construir um telheiro para deposito nos fundos de
sua propriedade, á Rua CeI. Procopio Gomes de .

Oliveira n. 285. Como requer.
t tot=-Gustevo R.

-

E. Becker, bras. requer lic ..

demolir a sua casa de madeira e construir no mes-,
mo lugar uma de alvenaria de tijolos na sua propri- .

edade a rua Benjamim Constant (zona urbana). Idem.

1102-Carlos Koppmann, alemão, requer licença
construir uma casa de madeíre na 'sua propriedade,
a estrada Iaraguä Esquerdo. Idem, idem.

1104-Semiro Nicolodelli, bras. requer licença'
para estabelecer-se com uma marcenaria em Rio do
Cerro. Idem

11 aD-CarIas Koppmann, alemão, requer licen
ça construir uma cása de madeira em sua proprie-
dnde á estrada [araguà Esquerdo. Idem. -

.

- continua -

Decreto �e 10 de noYem�ro de 1945
Sul resolve:

do Decreto-

2.250,00 30000 2.550,00

2.250,00 300,00 2.550,00

3.051,00 3.051,00
!

146,00
1.416,50
1.078,00
680,00
700,00 •

131,00
283,00
360,00
15,00

100,00

277,00
1.699,50
1438,00
695,00
800,00

2.340,60 955,40 3.300,00

413,90 413,90
360,00 360,00

100,00 100,00
67,00 67,00

23 ..633,20 3.360,00 26.983,20

306,60
1.764,00

160,00
270,00

300,00
355,00 100,00

300,00
455,00

137.368,ßo 19.711,70 157.080,30
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Imposto territorial

�::l Banco Popular e 'Agrl'cola f:: De ordem do sr. Oole·

��� �1� tor, torno publiéo que
:: Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU :: no presente mês de No-
g AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, g vembro, arrecada-se nes-
" Ja�aguá do Sul, Presidente' Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Ri(\) do Sul

.. ta Coletoria o imposto
..

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS :: �����' s������ d�oex:��
D:t

'

I .. cieio em curso.
.. eposhos com Juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 20

0:: Os contribuintes que
•• Á disposição conta especÕ8I-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 não satisfazerem seus
..

com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%:: pagamentos no prazoDep. ínícíal Cr$50.000,00 cjretíradas sern, s/aviso Cr$ 20.000,00 4% marcado, poderão fazei-o
.. Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'1. P. retiradas no mes de Dezembro

!l,':,l::'l m/avis,p prévio de 50 dies 4'/.; 60 dlas 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dies 6'/. .. com a multa de 20%.
f l Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'1.

.

:: Terminados os supra-
Deverá ser dado o avlso previo de 2 meses pare retirada. fg

citados prazos, serão ex-

Dep. POPUlareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. ínícíal Or$ 20,00, com retí- ::
I
traidos as certidões de

.. radas semanais sem avíso até Cr$ 1.000,00 5'/. :: Dividas para ter logar
Dep. IimiladOS-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com m a cobrança executiva .

. ,
retiradas de 2.000,00 cruzeíros semanais sern aviso .... 5 1/2'/. �:: Coletoria Estadoal de

:: Jaraguá do Sul 1 de No
Dep, Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ..

vembro de 1945.
retiradas sem evíso até 2.000,00 cruzelros semanais. . . . . . 6'/. .. HELEODORO BORGES

Escrivão
..

"1
Faz'todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,

:: passes, deposltos em contas correntes, c::leposltos de valores, etc. etc,

1::1:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ

�l::l::l======Serviço atencioso e rápido====== f l
I!;;;i=���'..·..·..".."'..·."..--:?��••�••".:••"•• f•••• :••w::!!!eii
!!!!!!··...··*··.··4���··.··:·:·;�����·':...· ..··.··.���;:!!!!

de ROBERTO 1\1. HORST

@Y@) (®'r@) @Y@) ®t@
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando an

f a rma c ia NovaCONTRA caSPA,
QUEDA DOS CA

BHOS E iJEMAIS

UECCÕES DO

�3URC CABElUDD.

� JARAGUÃ DO SUL, - QUI'TA-FEIRA, Hi-1l-1945

em geral, especialmente
Instrumentos de Musica

GAITAS-PlANADAS
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS
ORoAos E HARMONIOS ,Bohn'

PIANOS "Essen felder"

Instrumentos PBrD
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.

DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e

RADIO- ELECTROLAS
- ENFIM, TUDO O QUE PERTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais iníorrn. ao Representante:

P��l� ����J = �aixa Po�talJ ��
SERRA ALTA

LINHA sAo FRANCISCO Est. de Santa Catarina

.........................................................••••••••••••• or•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.................................... � " .

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Residencia.: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

a que dispõe de maior _iiiiiiiii_iiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliic
sor timento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARßGU4

@Ã® @l® @).@ @).@
,

Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Honra aos que Morreram na Luta Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro,

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

>.1:;:. ;�l.l••:••••l.rllll����fl��•••••
·

••• ili :i� ••�I�11 ,i �': ,�I••••� ••• I •••!:.li.i�lilii.; I' formado pela faculdade de Medicina da

.•••.••• Universidade do Rio de Janeiro
B LU ME NAU STA, CATARINA

�oooooooooooooooooo�oooooooooooooooooo�
00 Adolt Herrn. Schultze 00

� MARCENAKiA EM GEkAL �
00 Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA, iNDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 '

-. - '-00
00 Mantem um

..
estoque �ermanente de todos (IS tipos 00

00 de MObIlIaS, especialmente para escritorio. 00
m INSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: m
m::i Dormitorios 2Z::S

00 Salas de Jantar 00
00 Cópas. . 00
00 Escntonos 00
00 Moveis rustico� e outros, 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00 ililitliilliilililli -, t!
00 Cadeiras, 00 Ilillllillllflilllllll.1/111 00000000000000000000100000000000000000000
� Poltronas fixas e giratorias 00 IE Tr Tlíl fi' � 11- trl\ IL P � � m o] illl illl00 Mesinhas de c.entro e par a radio

I

00 11 1111 � � lL \UI � � � <Ol

;
E entre muitos outros, a m.< . .

Caixa Registradora marca "RECORD" 2;:6::S forças norte-americanas �endem as ultimas ho-
Afamada pela sua eticiencia, substite 00 menagens aos _seus companhelr.os de armas que pe-

00 indo as Oaixas Registradoras du 00 receram na açao contra os nazistas em terra.s da

00 elevado custo,-·----- - - 00 frança. (foto da Inter-Americana

II VENDE-SE �ÓES VASIOS \11 �om�arl�ia �acio�al rr� ���uro� I�ira��a00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00 AGENTE§ LO€CA}[§ J A R A G U Á

� Jaraguó do Sul Sta. Catarina; A COlDgp«;,ial Ltda.· .OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO�
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO IARAGUA DO SUL ; ii

�p to R r. · · FAUSTINO P. RUBIN!� I�®!'@®!'@®!'@®!'@®!'@®!'@®!'@®!'@®!'@®!'@®!'@®!'@�
O5 O OuIIll -: Ru. ��,?J,�lEJ:�l'J�, I í 8 � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resíríades e �
Oficina Autorizada ««FORD» Ç@. TODA§ A§ nOLE§TIA§ DO HPßRnH� Hf8PIRHmRIO �
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes, @) Encontram alivio imediato com o uso do @j

Combustivel e Accessorios (@). . �
Lubrificação, Solda autogênia e carga de haterias. f@ I n C O In P a P a v e 1 @j

" Carvão e Lenha para Gasogênio � Pl!ilnfül dI! ORgien Pl!lnll!Ri� �
Si V_ 8, necessitar de um concerto no seu Caminhão! � O PEITORALMlÀI§ €CON][j{E€CIDO �O BRA§IL �
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhad a, @)

,

@,
I qUA será atendido por babeis profissionais em mecânica, �tn\rn'\:tn\t,:;\!tn\r.:\'\!tn\t@:trnlM:rn\rn\!tn\rn"\!r.:\\tn\:tMl'ti\:tn\IM!r.:\\rn"\:It=\\rn\:rn\�-e'

.

e elétromecânica � 1"&J�������������J:'

�'. _

'

m Anunciem. neste !!III • ...
�I===========;============��;w���,WJ· . Semanario I Dr. Wal�emiro Mazurec�en

I i g � �AI. 81E I.IJ)� .

R S t. Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
A aa

G S n r Clmica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
U U t i I I

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-sllrtas
.n. L a

n_I.__ln.d_ut.o.te.rI.ni_a.-_B.is.tu.ri.-e.le.t.riC.o••.•E.le.ct.ro•.•ca.u.te.ri.za.ç.ão....••

I{aios Intra.vermelhos e azuis,

T_ö�i$:o,-$;&.f:lf.ie"R'
.P'OR_.EXCEl�CIA

CONJUNTOS PARA:

Salas de Jantar
Dormitorios
Sala de Visitas

LESSMANN LTDA.
FABRICA DE MOVEIS - CARPIHTARI& - SERRARIAS PROPRIßS

LUSTRAÇÃO ESPECIAL - TUDO SOB

ENCOMENDA E SERVIÇO GARANTIDO

Qualquer ser�iço· de carpintaria Moveis �e Estilo Moderno

.............................� .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u .

Clinico �e OI�os, Ouuf�os, nariz, fißr�Hnta
Dr. Arll'ninio Tavares

Professor Cctedrutico de Siologia do lostittuto de Educação de Florianópolis

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TRÓCADERO'
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REfEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DA SÍFILIS"CORREIO DO POVO CAIXA POSTAL,19

TELEFONE N. 39 �--------------� O snr. Interventor Fede
ra!, cumprindo ordens su

periores, restabeleceu as

licenças para realtsaçêo
de cernielos eleitorais, que
estavam suspensas.

-x-

Foram nomeados já os

seguintes auxiliares: Ivens
de Araujo pare Secretario

Conforme já haviamos senhoras. Senhores: HUMATI.... do Interior e Justiça; Dr.

noticiado, o SI.' dr. Luiz Começo por agradecer, :::�...:-- Oswaldo Bulcão Viana,
Galotti assumiu o gover- sensibilizado, as bondo- '- P1STul.A8 pera Secretario da ôegu-
no do Estado, em data sas palavras de v. excia. ÚLCIlRM rança Pública; Dr Udo

de 8 do corrente, com senhor doutor Ivo de IICZEMd Deeke para Secretario da

a presença das autorida- Aquino, meu querido a- !'DIIlAS Viação e Obrao Publicas;
des civis e militares, e migo e mestre. IIARTIt_ snr. AItino Corsino Flo-

grande número de amí- E-me grato, neste en-
MANCHAS res, pare secretario da

gos. 'sejo, testemunhar-lhe a "WIll DE NOGUEIRA" Interventoria, e o snr. João
.

h Ih tí CONHlEClDo HÁ II � Alcantara da Cunha, para
A passagem foi . feita mm a ve a eS}Ama. e o

V_DE__ ... T6DA A:::r.:. oSecretario da Fazenda.
pelo Dr. Ivo de Aquino, meu grande apr e.ço . o

interventor em exerci- _

Quis � Providencia, --------------------U
cio.

- tao prodlgad, sen;t�rte, pa- te o nítido reflexo da C d tAgradecendo, o dís- rato metu t
esmen °t' que vontade nacional. orno se eve vo aren re an os con erra- Êste alto anseio nin-curso do seu antecessor neos que podiam melhor

o novo governante cata- servir a Santa Catarina, guem tem o direito de
rinense proferiu 'a se- f lhíd fraudá-lo. Para que os eleitores
guínte oração:

osse eu o esco 1 o pe- Inabalável em minhas
lo Gove O da Re ublí fiquem cientes ._do modo �

rn p 1- idéias democraticas, sem"Exmo. sr. dr. Ivo de ca, sob a presidencia . ,--. pelo qual devem votar,
de Aquino. Senhor pre- dessa austera e ilibada resentímentos nem pai- damos as séguintes ins-
sídente do Tribunal de figura de magistrado xões, livre de quaisquer truções:
Apelação e do Tribunal que é' o Presidente José ambições politicas, pre- 1 - O eleitor, ao entrar

Regional Eleitoral e de- L' h d
. sidirei o pleito com a na sala, receberá uma sein ares, para con UZIr mais rigorosa ísenção emais autoridades. Minhas o nosso Estado, através nha (bilhete) numerada;

da luta eleitaral, que
a mais irrestrita, ímpar- 2 - Sendo a votação

.

lt dí cialidade.
por ordem numerica des-prevejo a a e igua, ao Nenhuma força será

caminho da legalidade, capaz de desviar-me
sas senhas, quando ehe-

Numa atitude admirá- gar a sua vez, apresenta-
vel de despreendimento

desse propósito. rá ao presidente da mesa
.

it d
. Ponho- a mais segura o seu titulo para ser .exae espm o e renuncia, confiança na atuaçãoas nossasvalorosas lorças de nossa Justiça Eleito-

minado;
armadas entregaram o ;; - Assinará então a lis-

d C t I P
. ral. ta de votação e receberápo er en r� ao resi-

E sei bem, porque co-

den!e. d� mais a.lta Corte
nheço a nossa gente,

uma sobrecarta (envelope)
.

V 5
Judicíaria,

. mamfest�ndo que os partidos hão-de ab4er!oCOemVaeSsisOe; envelopeISSO • • sempre _ consegue o seu anseio que e o I.
,

-
. concorrer com a sua irá ao gabinete indevas-

na Casa. E R I C O B RUHN S, de toda a Naç�o.: o a!l-; impecável linha de con- savel, colocará dentro do
I. - s.eio por elelçoes tao

duta, para que esta pá-JARAGUli DO SUL Rua Ct'1. EliIilio Jenrdnu, 82 lI�as e escorre�tas : que gína de cultura politica
envelope as cedulas [cha

e o d c t pas) com as quais quer'nao s p ssa IS � Ir o
que iremos escrever, votar, fecha o envelope eseu resultado e seja es-
fulgure como exemplo volta á mesa, colocando

juízes Elet·torat·s aos conterraneos e lição o mesmo na urna.
aos. posteros. 5 - Em seguida o pre-
Juntos, povo e gover- sidente da mesa devolve

no catarinenses honra- rá ao eleitor o seu titulo.
remos o ideal 'comum, O voto é secreto. Nin
mostrando ao Brasil que guem, nem o presidente
soubemos compreender da mesa e nem os fiscais
a grandeza da hora his- têm o direito de tocar no

t�rica q,�e a Pàtría està I envelope depois que nele
vivendo". - foram colocadas as cedu
-

�o findar. foi o Dr. Ias de votação.
Luiz Galottí abraçado Na cabine onde o ele'i
pela numerosa assisten- tor irá colo�ar as cedulas
cia. no envelope, somente po

derá ingressar uma pes
soa de cada vez.

Poderão assim os elei
tores votarem nos candi
datos de suas preferências
sem destemor, pois nin

guem saberá-em quem eles
votaram.
Cada cedula terà ape

nas Ulna legenda e um

nome. Serão 5 as chapas:
-PreJidente da Republica
-Conselheiros

TlP, AVENIDA -Deputados

t UMA DOI!NÇA .RAvI••IMA
MUITO PlERIGOSA PARA A FA
MluA • PARA A RACA. COMO
UM 110M AUXIUAR 'NO TRATA
MDITO Ilha IJRANDI! P\.AIJELO

US. o

- Oietor� ARTUR MÜLLER -

JARAGui DO SUL - 5A-FEIRA, 15 DE Novembro DE 1945 - STIL CATARINA N. 1.302ANO XXVI -

o novo governo catarinense �IJ��I!M�I��
IHÚM_ "'RMA., TAl. COMO:

Notas Locais•
- -
•

•
- -
•

Liga Eleitoral Catolica - Foi j sel ofereceu as autorlda
fundado o nucleo da Liga des e amigos uma sucu
Eleitoral Carolíce. de Ga- lenta churrascada em re

ribaldi, que ficou consrí- gosijo pela volta do bra
tuido com a seguinte di- vo expedicionario Alfredo
reteria: João Koch, Paulo Vasel, filho daquele in-
Leitold, José Pinrer, Fran- dustrial.

.

cisco Luy, João Burger, Corrida - Na corrida de
José ôchêwínskí, Felix domingo ultimo, entre os

,
Henn Ir. e Perfeito Dia I Ri. animais dos srs. Manoel
O nucJeo de Ribeirão F. da Costa e Andre Pa

Grande é dirigido pelos vanelIo, venceu' o daquele
snr. Alidio Floriani, Ora- por 2 corpos.
vio Dana, Eduardo Ale- C I NEM A .

xail�re e.Gilio Lenzi. "DESEJO" de quem,
Amversarlos - Hoie rrans- não se sa-

corre a data natalicia do be ...? se e de Marlene
sr. Leopoldo .lanssen, des- Dietrich, ou de Gary Coo
tacado elemento da in- per...?mas .. ? que DESEJO
dustria madeireira no mu- será esse? Ha ... ! isso nós
nicipio. vamos ver hoje a noite! e,
Ao aniversariante os quem não quizer saber

cumprimentos do "Correio hoje de quem é o 'Desejo'
do Povo". poderá ir sabado ou
Amanhã fazem anos o domingo, no CINE BUHR.

snr. Reinoldo Rau, indus-
trial, residente em Curíri- ----- _

ba, a snra. Clara Peters,
esposa do sr. José Peters
residente em Iolnville, o

industrial Antonio A. ôch
mírt, a senhorita professo
ra Esteria Z Lenzi e o

sr. Francisco Oliveira.
Cassio Medeiros - No dia

4 do corrente passou a

dara natalicia do sr. Cas- Pois
sio Medeiros, industrial
em Blumenau.
O anivereariante figura

destacada nos meios co

merciais e Iudusrríals, é
tambem diretor das In
dustrias Gerais Cassio NovesMedeiros.
Embora tardiamente, re- .

ceba nossos votos de
felicidades.

Churrascada - ôabado ul
timo, em sua checara em

Rio Molha, o sr. Curt Va-

.

ONDE
• COMPRAREI MAIS BARATO__...,.

,.,
Fazendas Suspensórios

SedasChapéos
Etc., etc.Perfumes •

poderes aos

Dando competencia comarcas onde houver
aos Tribunais Regionais mais da um juiz, a com
e aos juizes de Direito petencia será do mais
para conhecer dos atos antigo.
dos prefeitos municipais, Artigo II - Reconheci
o presidente da Repu- .da pelo presidente do
blica assinou o seguinte tribunal ou juiz a falta
decreto-lei: de isenção do prefeito
Artigo I - Os presí- no cumprimento dos de-

dentes dos Tribunais veres do seu cargo, pe-
Regiouais Eleitorais, nas

capitais dos Estados e A Casa Real
os juizes de Direito nas

.

,

demais comarcãs do pais
serão competentes para
conhecer e dicidir, des":
de a publicação desta:
lei até dia ;; de dezem
bro de 1945, dos atos
dos prefeitos municipais
contrarios a exata -ob
servancia das leis elei-
torais. ..

Paragrafo unico - Nas (defronte o Cine Buhr)

la infração prevista no

artigo anterior, será ele
desde logo afastado do
exercicio de suas fun
ções sem prejuizo daa ção
penal que no caso couber.
Parágrafo unico - O

presidente do Tribunal
ou o juiz, quando houver
infração, comunicará
imediatamente ao inter
ventor sua decisão afim
de que seja dado subs
tituto ao Prefeito res

ponsavel.
Artigo III - Da d�ci

são do juiz ou presiden
te do Tribunal, em pro
cesso ordenado pela for
ma que julgar compati- --------
vel com a natureza e Sacos .Ie Papelurgencia da medida re- U
clamada, caberá recurso tem sempre em stock

I para o tribunal regional
eleitoral dentro do prà-

Nada de politica na

Estatística'
O sr. Emilio Silva, a

,gente da Estarlsrlca, rece
beu o seguinte telegrama:
"Chamo vossa atenção

mais uma vez sentido
vos conservardes õfasta
do qualquer manifestação
politica em função cargo.
Neste momento agitado
vida Brasileira, funcioná
rios estatisticos devem
permanecer devotados
cumprimento suas patrió
ticas obrigações, pois
que, Organização Nacio
nal e servindo o Brasil,
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica
vive margem lutas parti-
dárias. Individualmente

Icada funcionario deverá
usar direito e dever, voto
com /maior liberdade e de
acordo superiores princi
p,ios educação politica.
Esta presidencia ' tomará
enérgicas providencias
sobre I quem contrariai'
qualquer das suas deter
minações,
(a) LOURIVAL CAMARA
Presidente Junta Regional
Estatistica.

A�l J'�fSe a

:..J-- �Natureza Falha
Possue um grande
e variado stock de:

'.MENÀGàt�
��.. ' .ßrlilOS '�e mH�eira

REGULAi I
e

TRABALHOS finos
de aperfeiçoado acabamento

��s�:n�i���s, sem efeito
;;;;;;;;;;;;;;;;;�g;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;g;;;;g;;;;;;;;;;;;g::gg;;;g;�g���;;�������!!mg;�;;�;g;; ;g;;;;;;;;;

Artigo IV - O dispos-
D AI B Ihto nesta lei não importa r. varo ata a - MliÉDj[(j@

em restrição a faculda-
de do interventor' de, CIRURGIA PARTOS, MOLEEiTIAS DE SENHORAS E

exonerar ou demitir os I CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

preleitos municipais. DOENÇAS DA PÉLE.
Artigo V - Os' tribu- I

nais regionais eleitorais, - Eletricidade Médica-
poderão baixar instru- .....

ções que julgarem ne- lndutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
cessárias ao'cumprimen, Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
to do disposto nesta lei.

_ R A lOS X-
Artigo VI - Esta lei

entrará em vigor na da. Diretor Médico 'do Hospital "São José"
de sua publicação, re- _ ATENDE CHAMADOS A QUAT!.QUER HORA -

vogan.do - se as disposi- :::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ções em contrário. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:=:::::::::::::::::::::::::::
�"�"""""""""""""""""..""""""""."""""""".

Convite
�.�������������

A Sociedade Esportiva e de Diversõ�s
Tupinambá, resolveu promover um bàile
dia 2� do corrente mês, exclusivamente
para os casados, em beneficio do festi
val que a mesma levará a efeito no 2°.
dia de Natal, para as C R I A N ÇA S.
Para esse fim a sociedade convida todos
08 senhores casados, para tomarem parte.
Desde já agradece peuharadamente ao

conhecimento e auxilio que forem dados
em beneficio. - ° mesmo será
abrialhntado pelo Jazz ,'ELlTE" de Corupá.

li

-

�uas compras não estarão completas SI faltar o FERMENTO MEDEIROS.\ Tenha tambem em

sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros, Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são borts.
\

PUDIM MEDEIROS!
Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47
Sobremesa deliciosa?

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


