
Na Assembléia Legís
latíva o sr. 'Artur Müller
encaminhou a,Mesa um

abaixo assinado dos eo-
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����!!!!!!!!��!!!!!'!!!��!!!!!!!!!�����;;!!!!!;;;������!!!!!!!��e!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���_��, 'lpio de São· Bento do

ANO XX�" - JARAGUA DO SUL Domingo, 11 de Dezembro de 1949 Sta. ���_'I"IC:"I, pedindo ao sr. Mi
nistro da Viação a crea-

ção de' uma Agencia

Dr. Die�ric� Hufaßuessler Poöt�e�l�o 'foi apoiado

" No Instituto de Quimi- pelos deputados Bisse

Quando de sua cam- em São Francisco. Paga - Snr. Artur Müller-:_ está passado no meio ca do Paraná acaba de
Faraeo e Bra.z Alves,

panha eleitoral a União cada habítante dê Jara- U.D.N. - Falou sÔbré a b�asileiro, eOII! referen- doutorar se ein Quimica
sendo, aprovado por una

Democrática Nacional, guá, cerca de Cr.$. '. . construção da Estrada de era à subversao moral. Industrial o snr. Dietrich
nimidade de votos.

teve como base do seu 300,00 de impostos. São Bento-Oorupä, seres, (Muito bem.cPalmas). Hutenuessler.

programa, o incremento E, é lógico, que não centando: _ Sr. Biase Faraco - A solenidade da forma

d.a prod�ção agro"peeuä havendo aumento de pro- Aproveitando a opor- P: S. D. - Após haver tura teve. lugar no dia 3

ria, ��t�IO economico do dução, o empobrecimen- tunidade de me encon- assentado a 'necessidade do corrente, tendo o teo

mumcrpio. to vem inevitavelmente. trar nesta �ribuna, Snr. da estrada Corupá-São nico Jaraguaense feito
E não temos duvidas Isso e a falta de inte- Presidente e 'Srs. Depu- Bento do SuJ, disse mais um curso brilhante.

em afirmar que quando resse dos dirigentes po- tados, quero congratular- o seguinte: Ao jovem Quimico
S8US oradores afirmavam liticos majorítänos, estão me com o Sr. Chefe do Passo, agore, sr. Pre-l
que o a�and0!l0 do eam- levando a populaçäs Serviço de' Censura de sidente, à outra ordem

-------------------
.....

po equívalería a uma para o desalento e para Diversões Públicas deste d
'

ld
_

'decadencia geral, tinham a emigra'Ção.
'

Estado, por ter interdita-
. eN�onfs� eraçoeBs. '1

muita ,.razão. Há meses uma firma do a, encenação das pe-
ao ?ra o rasr a

Venceu o Partido So- que ocupava '60 operá- ças ,"Anjo Negro", da terra de Sant� Gruz, não

cíal Demoeratíco e, sexp. rios cerrou suas ativi- autoria de Nelson Rodri- h.ouvera neseído sob o

um plano, um programa dades, A· Auto Viação gues e "Prostítuta Res- s!gno da cristandade e

traçado, foi fazendo o seu Catarinense fechou seu peltosa", de Jean Paul Sido embalado, .desde o

papel de remendão, ta- escritorio de qespachos Sartre. seu prim�iro I�sta�te, "A Asembléía Legisla- de Tereza Cristina um

pando buracos aqui e transportes de carga. Nesta época, em que pela sono�ldade litúrgica tiva de Santa Catarina vg abono de um mês de

acolà e aplicando polítí- Outra grande firma vai o espirito do mal. .aúb- de uma MUlsa, talvez não por unanimidade vg coa- ordenado vg para que

camente os recursos que cerrar suas portas no reptícíamente se infUtr. se compreendesse uma siderando a exiguidade eeses abnegados servi

poasuía e que lhe vinham fim do ano.•O Hospital em todas a8 camadas moção como a formula- dos venpimentos da Ia- dores da Nação possaJ]l

as mãos por auxílios fechou. sociais, causandõ a de- da pelo ilustre colega .boriosa class&ferroviána proporcionar um melhor

e�taduai8 e federais. Ainda esta semana, sp.gregaçAo da família Sr. Artur Müller. Aliás, para .Iazer face á / per- Natel hà suas familias pt

Hoje já começamos a pessoa que desejava ins- brasileira; nesta éP9ca, um� das gral!�es cre�eó- manente carestia de ví- Esperando contar com a

sentir essa falta de pro- ta.lar uma fabrica aqui, em que revistas lteen- eíaís da famIlI&' brasíleí- da vg vem com todo o boa vontade de Vossa

grama, de. organísação, rumou para Blumenau, eíosas invadem os lares, ra consiste precisamente" empenho ,solicitar
'

a Exeelencía para uma so

.de trabalho profícuo, que porque .não conseguiu li- pOlldO" êuf"'sooressatto a no respeito pela morali- Vossa Excelência se díg- lução Iavoravel vg apre

estímule, e p08iÍivamente gaçã.o par.a motores. familia '- éristã .e, a.b14a dade dos costumes. E a ne u..an�ar .c<!ncede..r ao s�ntamo� cordiais sauda-

c;I� resultados. Enquanto iS80 a Empre- ne�ta época, em que a moção de �. Exa. é, an- pessoal � Rede V�ação çoes pt'

.

Se a produção agríco- sul. que aqui nem dá titer�tura il1fantil proou- tes ,de r,malS. nada, um Paranà San� Oatarína e

la não diminuiu, também lígação para luz, vive 'a ,ra assaltar a eeneíencía protesto contra. aqueles
-

-_-------

não aumentou .e, o exo- conceder novas ligações' inocente e pura da nos- que contundem liberdade
.

..'

do dos ,camposßontinua em outros lugares., nUlD-: $a- juventude. ,augeriado- com libeJrtifiagem. I
- L"· 'd" 'C·

,_.

t" "c

em pfejuizo da coletivi- verdadeiro ll!eDo�r�Q, lhe' 8"prática. das 106s 'Não te,nhamos dúvida, oao "... U�O,' '. CI, ': _98 er"
.de"";õ,-Da. "f��men�� .8Q;: IlP8$Q mmllcjpio",,_ :" �çõ� __ achei <l:� ,meQ, 8rs dep�Y.'�,�8:,,0 rela�a; ',' ,.:-,,'. 'r :

, ,." .. "'1\>.m!l,..' r. ... ���.t\�me8'�· fß� 13 � ..

'

"(fos� êàmp9s 'SãO(;8 nies- cartãO"
-.

Ö, 'lUo 'ai OOD fantê�;{itô'POYif',� e . ',.' "et'?miltf:r:cte 'êultur .�
t'

._, �t� �
•

�,"ªn!fl�_'; ,:

mos de .então e nada se :que a b,aneada p�ssedis- legislador (ie Santa Ca- apropdado. pa:ra que vl" .. ,; . d..
..' ,,: '

fez para. 'evitá-los para ta catarlnense destacou tarina, trazer meu apoio cejem essas' pragas P,e oot.
te a ata �a- ,

'fixar o homem a terra. para TUucas a verba de moral a lAo l'alútàr' .Ini- rigosas, tais como o co '
..

•

Os impostos continuam Cr.$ 300.000,00 para clativa ,do Chete do alu- mUIiismo e toda sorte de �_�a do Snr.

a esgotar a bolsa do construção de uma esta- dido Servi,o d,e Censura. tendencie.s materialistas:, .'

contribuinte: em 1948 fo- çio agro-pecuária, em· Sr. Presittente,os dlfe- Já tive ocasião de di. João Lucio da

r:am pagos Cr.$. . . . bora, a de Jal'aguá já rentes considerändos da zer neste Plenário ao

7.501.267.40, s.endo Cr.$ . tives.st: ��ido prometida Port�ri�.!.):aixada mere- abo'rdar,a Cal)lpanh� da Costa, yereQdor
,2.875.215;20 ao Governo há m81S ·(ie dOIS anos. � cem ,ser:'1ld9,8, para. que Decencia iniciada na.

Federal. Cr.' 2.383.388,30 E de se perguntar ao cons�em ",dös anaIs .desta Capital Federal por esse da Camara Mu
ao Estadual e Cr.•.. ,. PSD local, onde està o Casa. (Le a Portaria, em nosso eminente conterra-

1.248.�3,90 ao municipal seu prestigio? ond� �s�á causa).
.

. neO - o Cardeal D. Jai- nicipal de Jara-

st!m contar a� arrecada- seu amor ao mUDlClplO Sr. PreSidente Srs. De- me Camara que esses

çoes
•
proveDlentes dos que lhe deu .ganho d.e P'!tado13., as

..

congratula- movimentos espirituaJis- guá do S e

correl�s .

e telegrafos, c�usa nas ultimas elel- çoes que ?ra expresso tas vem projetar seus
uI,

ferrOVIárIas e �s de ex- çoes? são pessoaiS, não .e,nvol- reflexos profundos tam-

portação que sao pagas vem � responsabIlidade bem ao lado material da
comerciante em

dê mmha bancád�. vida. Por outro lado num
O Sr. BulcAo Viana - 'Itapocu"'l'nho

A bancada da União De- C���resso do Co�bate á D.

Tudo em poucas�s Palavras mocráti"ca Nacioyal não SI.fllIs a qu� assisto ,no ---------------

. .
,. -'

, . ," tem nenhuma, restrição
RIO de Jan,el�o, fo.calizou-

, Notas & Not·.'el·as
". a fazer às consia.rações se a conveDlenCla de se

-Fechadas aos chine- dente' ao, abono de Natal. expendidas· pelo nobre estabele�er � censura

ses,' asfronteiras da Indo �Dia 3, D. Jaime Ca- colega. na� �Iversoes, como Noticias procedentes

China. mara, embarcou para Ro- O Sr. Artur Müller _
meio eficaz de sanea- de Roma dizem

. que a

-Manobra· . comunista ma. S. ÉxCíà. Revma. as- Agradeço o àpoio de V. mento no setor daquele primeira casa do pere-

em Roma. 'sistirà a abertura do Ano Exa.
. flagelo. grino foi inaugurada dia

-Guarapuava, cidade Santo.
_

Formulo êstes comen- De minha parte, pois, 8 pelo prefeito de Roma

do Paraná, comemorou -Descerão em Sao tarios devidQ
-

à minha aplauso, por igual,
. Se,r- e pelo cardeal Todschini,

.seu 130°. aniversario de F.f_ancisco do' Sul, os a- formação· crIstã e como viço de Censura. de Di- qúe_ abençou suas insta-

fundação em data de 9 Vioes da T. �. C. . represália pelo que se versões Públicas, pela laçoes� � ce�tro de pe-

de De.zembr9. .

-O �almeIras de 8.11.0 feliz e oportuna provi- regrinaç�o fOI pr�p�rado
-Dia 14 e 15 do cor Paulo JogaJ;ldo na nOIte dencia (Palmas)

no palaClo Salvlatl, ás

rente Cantarelli extreará do dia,8 eóí Madrid
\
con- . .' margens do Tibre, n.ão

nesta cidade. tra o '.A.'tlético, foi derro" A solenidade terà lu.. ApOiando aIDda as pa- longe do Vaticano, ede-

-,_Confusão no PSD do, tado por 4xl. Decepcio- gar às 19,30 horas no lavras do n.?bre deputa- verà receber em primei-
-x--

Rio Grande do Sul. nou o quadro brasileiro Salão Cristo Rei. A Missa do Artur Muller, falaram ro lugar tOS católicos do O transporte de guerra

-Mil milhões de dóla- os fans madrilenos. em Ação de Graças terá os srs. Braz Alves, W!il- Norte da Europa, cuja "Duque de Caxias" che-

res para ajudar o rear- -Ameaça de surto lugar no dia 14, a8 730 �em�rlRupp e Ferreira chegada. é iminente. go,u ao porto de Ham-

mainento dos aliados do epidemico de tifo em horas na Matriz. e e o. -x- burgo, devendo trans-

AtlanUco Norte. Goiania.
_ ..

Serão homenageados Informa-se do Rio, que pO,rtar ,para 0, Brasil 950

-Na' noite de quintal -122 crianças nasce- os srs. Drs. Luiz de o peque"no navio de ca- seleei�nados imigrantes,

feira ultima o Flamengo ram no mes d� Novem- Souza e Arquimedes CORREIO 00 PO'VO botagem, pertencente a na maIOr parte agricul-

do Rio empatou com Q bro em Joinvile. Dantas e paraninfo o firma Irmão Raposo e tores e op�rários, espe

Malmoe campeão suéco', -Prepara-se a Rus�ia depu�do Artur Müller. carregado com 1.880 cialisados.

pela contagem de 4x4. . para ata�ar os EE. UU. Foi escolhida para ora- .
- caixas de gasolina, enca-

-Falta de agua -e. dora da turma a diplo- Avisamos aos nossos Ihou a altura da Ilha do
-x-

transporte em'New Yo:rk.
.

manda Estéria Lenzi. preza�os assinantes. e Governador, sendo inu- Ascenderam a 19.715.654

-Os Russos estão fa- Colação de Grau - x- anuncl!intes que e�ta fo� teis os esforços da tri- de sat:as q,e café, o to-

zendo o "bloquio pasSl- I
Em Curitiba, na Esco- lha ?elxar� de Circular pulação para salva-lo� tal das importações rea-

vo" de Berlim.
.

Como já anunciamos, la Tecnica de Comércio domlOgo, dia 18, reapa- Estão sendo tomadas as Iisadas p'elos Estados--..

�Fluminense derro-, no dia 13 do, corrente do Paraná, colará grau parecendo dia 24. com mais serias providencias Unidos, até o mês de

tou o S. Paulo p�lo SCO-, terá lugar a Colação de o contador Ottomar Gaya, um numero espeCIal. quanto ao desencalhe Novembro tittimo. Espe

re de 4x2, na . pele
..

j� in- .G.irau da turma de 1949, f!lho do casal .:{os�-Ade- .
Avisamos

. outros�im logo qu� a maré e:qch� ra-se, a entrada, ,até o

ter estadual do dIa B. das normalistas da Esco- Ima Gaya, destà Cidade. que os anunClOS de Boas ao maxlmo final do ano, de mais um

passado.
.

.
. 18: N.ormal. Reg�onal Di. .

O ato terà. lugar no Festas, deverão est�r em -x- milhão de sacas prove-

-Favoravel o Presl- vIDa PrOVidenCIa. dIa t 2 do corrente. nossa redação até dia 20. Sabe·se que no dia 8 ni'_nte do Brasil.

Para onde vais, Jaragaá ? Assemblé.ia Legislativa

tambem aos seus dignos
progenitores, srs. Rodol
fo e Dna. Hilda Hutenuss
ler os cumprimentos do

e "Correto do Povo".

Abono aos. ferroviários
Os deputados Ramiro Emerciano e Artur requere
ram a Assembléia a remessa, ao snr. Ministro da

Viação do seguinte telegrama: .

a tarde, no Rio ocorreu
um incendio no deposito
de inflamaveis da esta
ção maritima da Central
do Brasil. Os bombeil�Os
agindo rapidamente. con
seguiram evitar um ca
tastrofe incalculavel, pois
as chamas chegaram·. a

dois metros de um de
posito de dinamite.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingo DIA - 1t ·12-49 -
2

,

.........................................
o------------------o;==:::=:::=========::!o

Jlll
Díversas casas e terrenos perto da fabrica. 1)1Tambem vendemos em prestações com

'I resp. garantias., I

I, ' -'
� Indastriu de Clicados fiUSC� lIMBUS l ß.J

____1 ---- "
' "n

.........................................i U--------------------.--------�--------U
I

����,...."."",,�....,....,.... ��......�,-"........-......�

• ••••••••
'r•••••••: 4 �00::;::••••••••••••••••••••••••••••••••

·
"

' .

"

..

·

'.

·

.

·

.

·

.

�. Madeira pl Construções �
·

.

·

.

, FvRRO E SOALHO '� 'L'I
'": CAIXAS .......,0

'::f
L E N H A ,r'::."

f
Faça' suas encomendas na

I .IniI. Madeiras Jaassea S. A. I
e:.:.:,:,.·····,.:;..··· •.••�

••��..�••••
,

.

�I:W.'�����:+.�

I�'I-II===IIIII!!!!!II;·III--II-II
..I_IIIII!IIIIII_II_II-'I-'I-I V I· torio Lazza r I·S

.�.. I._.._ ...._.__....._.I_.._ .._,I_ ..=:iiiiii:i._

IIPebres (Sezões, Malárias,' I Loja e EXPOSiÇãO:.
fabrica:

m 1-�lJ � I
I.mpaludismo . III AveD. Getulio Vargu. 79 Rua Domingos da lava sln

.. _

Ma eítas, 'I'remedeira .,,

I� _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ II J A R.l G U A D O � U L -1- s A I T A C.l T à R II A

I "capSUlas,AlltisesonicaS I� I; FabriC,a
e Beneficiamento de Moveis

I Minancora"
.

� Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

I
'

I
Moveis Estofados, ,Tapetes, Divans,

=:
Em Todas as Boas Farmaeias

...
Colchões e ltstrados para Camas. Etc.'

I É um produto dos Laboratorios MINANC0RA'1 Executa-�e ser�i�os de estofa�entos ém:.1/ 'I .tê trollos, onlbus, automovets etc.

-.Toinville - Sta. Oatarina- �ti"••ti��_.
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t Agradecimento t Agradecimento
A família Piske profundamente

'consternada, comunica aos parentes, amigos
e conhecidos o falecimento de seu querido
esposo, pai, irmão. sogro e avô.

Willy· Piske
ocorrido dia 29 de Novembrc de 1949

com a idade de 62 anos, 9 meses e 19 dias.
As famílias enlutadas, vem externar, por

este meio 08 seus sinceros agradecimentos a

todas as pessoas que nestas horas amargas
os auxiliaram e aos que enviaram. flôres e

coroas destacadamente aos Sr. Waldemar
Grubba D. D, Prefeito Municipal e as Soe.
Atiradol'os e de Lavoura Tres Rios do Norte
e os que acompanharam o falecido a sua

ultima morada.
.

Agradecem também ao Sr. Wolfgang
Reichert pelas -palavras proferidas em nome

das Sociedades com o ultimo adeus.

Especialmente agradecemos ao Rev.

Pastor Weidnér pelas consoladoras palavras
proferidas em "asa e no cemitério.

Vva. Rosa Teilac/cer Pis/ce
Milda Pis/ce Schwarz
Helmut Schwarz
Alfonso Pis/ce
Ademar e Araci Schwarz netos

t lUOfSBftlflfif UIO onnKSBfiUnfi
V

Schmerz erfüllt teilen wir allen unsern

derwandten, Freunden und Bekannten mit,
as mein treuer Gatte unser lieber Vater,
Bruder, Schwiegervater und Grossvater, (

WIL,LY PISKE
uns am 29 November im Alter von 52

Jahren 9 Monaten und 19 Tagen durch den

Tod entris�em wurd�... .'" c, '.' I. _

•

Herzlich danken WIr allen, die uns hilf

und trostreich zur Seite stauden und den

Lieben Entschlafenen zu seine, letzten Ruhes-
tätte 'begleiteten.. '

•

,
Danken auch Hern Waldemar Grubba

Prefeito Munnicipal und den Schützen Ve
rein und Lanwirdsehaftliohen Verein Tres
Rios do Norte für die Ehrenbezengangen.
Danken Berrn Wolfgang Reichart für die im
namen der Vereine gesprochenen Worte.

Besonders danken wir Herrn Pastor
Weidner für seine trostreichen Worte
Hause und am Grabe.

Die trauernden Hinterbiliebenen
I

,

Ros. Teil.c/cer Pis/ce
Mild. Piske Schwarz
Helmuth Schwarz
Alfonso Piske
Ademar und Areci Schwarz Enkelkinder

t· ������.C���r?�?s comu-

nicamos aos riossos parentes, amigos e co

nhecidos o falecímenro de nosso 'querido pai.
sogro e, avô,

Felipe de Souza.
ocorrido no dia 3 p. p., com a idade de

84 anos.

'

,

As famílias enlutadas vem externar por
este meio os seus sinceros agredeclrrlentos a.
todas as pessoas que enviaram coroas, flores
e acompanharam o falecido a sua ultima mo-.

rada e especialmente ao rev. Padre Alberto

pelas confortadoras palavras proferidas.
Ilha da figueira, 3 de Dezembro de 1949

Familia PEDRO ZIMMERMANN -

Convite
A familia de Roberto Marquardt convida

a todos os parentes e amigos pera assistirem

a .Santa Missa que mandarão rezar em inten

ção a sua alma, na Igreja Catolica, as 730 no

d,ia 12 do corrente.
Desde já agradecem pelo comparecimento

de todos.

t
S8ciedB�e de fUJB�Ores,�lres Rios do ftlrte

SAUDADE

Em doloroso desastre, a morte roubou

do convivio de seus queridos colegas e

fundadores; em 29 de Novembro de 1949, o

leal sócio, . "

11t�'WIIII 'IS.• I�
, Na saudade, o seu nome será sempre
lembrado comadmíração e profundo respeito.

A'Diretoria� 'seus eoJ,*as.

Schuetzenvereia Tres Rios do Norte
-NACHRUF

Durch Ungluécksfall verloren wir arn '29.
November 1949 das Ireue Mitglied. unsern lle

ben Kameraden und Gruender,
" ,'.�,

-

1I1••Il'WI�lí:'.II.I�
ôeln Andenken werden wir stets in treuen

Ehren halten.

Der Vorstand und die Kameraden.

, I

Socied.de Lavoura Tres Rios do Norte

SA\.)o A_,
.

Em doloroso desastre, a morte, roubou
do convivio de seus söcíos, em 29 de Novem
bro de 1949, o leal sócio e fundador,

'

S!t" Will' .II.I�
Na saudade, o seu nome será sempre

lembrado com admiração e profundo respeito.

A Diretoria e Associados.

llndwirtlc�Bftlicüer Uerein Ires Rios dO norte
NACt-RUF

Durch Ungluecksfall verloren wir em 29.
November 194Q• das troue Mitgled und Guender.

111••11 Wlil. .11111
Sein Andenken werden wir stets in treuen

Ehren halten.

Der Vorstand und die Mitgl�ieder.

......ldti..I�I��'..�

Dr. Arquimedes Dantas
••••G•••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 343
, -

.

o ANJO PROtETOR DE SEU); FILHOS É A

lOMBßIGUElnA MINANCORA
� .� Vermitugo suave e de pronto

.

,

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

.

ME o n. t, ,2, 3 e 4

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

_

remédios ,

Compre hoje ,
. mesmo uma LOMBRIGUEIRA

, MII1It�,l.lA para o seu tilhinho.
E um produtcjlos Laboratorios Minancora

JOINVILLE

II ii

U Ren,ato 1Malt9p ;

ii

ii É'
ii

:: M o.LCO !i

�
'ii

II Com���s�sR�I�e���!;t;n;SPECIALlZA�A 'II
li Rio de Janeiro . São Paulo e Buenos Aires. li
ii Doenças de ôenhoras - Partos - Clínica ii
ii Geral de Adultos e Crianças.' H
i! consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. :1:1
li TELEfONE N. 3 :i

ii Jaragml do Snl - Sta. Catarina ii

Bar e Restauranie
de

Souzá 4 Rossi

Indo-a .Iolnvllle não se esqueça de visitar o

«Bar e Restaurante Expresso» a Rua 9 de

Março em frente ao Micro Onibus e proximo
á Rua do Príncipe.

Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
arelados; bebidas. nacionais e estrangeiras.

Aml1iente 'puramente familiar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3

,

�, ,,' 'LI '�� I" N� 5,3 -Proibição-
Dispõe sobre à compra e doação de uma área' y.' ".

d t
de terra. ' ,

'" "I!"QS por �el_O. �s a,

,

O Sr. Waldel1lar Grubba, Prefeito M�nicipal termmantemente prOJbU' a

de ,Jaragu,!Í, do, Sul, no uso d,e suas atribuições.
entrada de peesoae, em

Faço saber a todos oshabitantes dêste Muni-
nosso terreno, �sslm co-

cípío, que a C_amara l\fuo.íe:ipal votou e eu sanciono ba� �oe:;:::��raf�� �7a���=
a seguinte Lei:

,

_

" ,

� '���a1�S-i1.�af"]! ��fu�du������al de.Ç�o MS,�s���lk.�,Y���!!!!!!���!�����!! ,�__-_�_�

..aragua () u. au QtlZ8ua a a qUlrlr por compra
'

'1'.'" r -
,

no valermáximo até Cr.S 50.000,00 (CINQUENTA
samos pe o que po�sa

MIL CRUZEIROS) um terreno sito nesta cidade á acontecer'! estes ladroes.

Avenida Angelo Piazera, esquína D. Pedro II, per- AJ�Jio �:�r V·N�!OLky.
tencente a Ruy !renz�l a ár�a. de 292 �2.. dés�i - poldína Oere.iJt.

tu eo-

nado a construção de um prédio para a instalação
1

, '" .' ,""

do Correio e Telegrafo. �Iha da Figueira.. 22 de

Art. 2°. - Fica 8 Prefeitura Municipal de Novembro de 1949.

Ja�aguá do Sul, autorizada a doar ao Departa
mente dos Correios e Telégrafos. a área necessä- ----------

ria' � construção de um prédio próprio, para o

serviço do mesmo Departamento.
Art. 3°. - O 1?epartamanto dos Correios e

Telégrafos. para todos os efeitos. tomará imediata

possa do referido terreno. mesmo antes da passa

gem da respectiva escritura.
"

'

Art. 4°. - Esta Lei eutrarä em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em

eontrãrío.
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, 6 de

Dezembro de 1949.

Ass.) W ALDEMAR GR UBBA

Prefeito Municipal

EDITAL LOJAS
. _De ordem, do Sr. Diretor do Serviço de Písca-
hzaçao da Fazenda, faço saber aos ôrs, comerciantes

Alugem-se duas lojas

que a A bl
..

L 'I'
" '. , em prédio recern construi

ssem ela egis ativa votou e Sua Excia.
Govern�dor do Estado sancionou o Decreto nr. 251 do, com marqulse de con

q�e estipulou pera 5 (cinco) de Janeiro o prazo mà- ereto, situadas no centro

xrmo da selagem nos livros fiscais, para pagamento
da cidade, á Rua Presi

do. Imposto de Vendas e Consignações, da última
dente Epitacio Pessoa,

qumzena d O b possuindo além de espa-
.

. e ezem roo e, não até 15 (quinze) de
çosa Iola de 7,00X8.'00ms.Ieneíro como era previsto até então.

Jaraguá do Sul, 28 de Novembro de 1949.
amplo depósito. escritório
e instalações senírartes.

HENI1IQUE ARRUDA RAMOS' Aluguel e-s 700.06. In-

Fiscal da 15a. Zona formações nesta redação.

N. ' 52
'Càda época cno

o relógio que se

adopl9 à, sUaJ

exigências 1. ••Permuta 5�7.60 ma. de terras para construção
de uma estrada para o cemitério municipal com o
sr. Alberto Hafermann.

Waldemar Grubba, Prefeito- Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.

Faço saber, que a Oamara Municipal votou e

eu sanorono a seguinte Lei:
.

Art. 1°. - Fica o Prefeito Municipal autnri

,zad� a permutar uma faixa .de terras que- corre

parálélo com o,Cemitério Municipal aumentado com
a área de 547.60 ms.• com' o cidadão Albrto Ha-
fermann.

"

" .

Art. 2°. - Esta Lei; entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas' 8S disposições em

contrário.
. , '

Prefeitura 'Municipal de Jaraguá do Sul. 6 de.,Dezembro de 1949., .'
,', ,

:' (ass.) WALDEM.I\_R GRUBBA
Prefeito Municipal

,

Ja Slr.LIS
t UMA DOENÇA OllAVISSIMA
MUITO PERIGOSA "ARA A FA.
MIL'A E PARA A R:t.ÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO DêsSE GRANDE FLAGELO
, USE O

•

l'"' ': I

A SIF'LIS SE APRESENTA soa
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRóFULAa
ESPINHA.
"'8TULA.
" .... O'IIilA.
ECZEMAS
FERIDA.
DARTAOS
MANCHAS

(Í':::::::::::!::=::::::::::::::::::�::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
••:.:::::::::::::::::::::..,\

f! AUTO JARAGUA S. A. ii
II

'

Industria e Comércio,
.

ii
ii OFICINA Serviço ,"FORD" ii "ELIXIR DE NOGUEIRA It

:I
.. '..cONHECIDO HÁ 71 ,ANOS

n MECANI,CA AUTORIZADO ii VENDE·SE EM TODA PAR,,"

II· - Rua Marechal Deodoro' - J A R A G U A DO SUL _;_ ii -----.---

III! Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes .'.1':1
- Lavagem - Lubrificação. - Carga de Acumu-

n' ledores e Consêrto de Pneus, ii Eu. abaixo assinado

"1'
, d 1.':.' Reinoldo Schmitd, aviso

. esta oficina esta instala a em condições .
'

ii I'
.

d � ii' a quem mteressar possa
.. para efetuar qua' quer serviço e conserto Oll :: que, não me responsabi-

H reforma em seu automóvel ou caminhão. bem I! liso por qualquer divida

ii 'como retificação de motores etc. . .

.

ii que -minha mulher Helga
.. 'Todos ós se-rviços são executados com .. Bt k S h ·d f
li t f". ii un c mi t izer.

!! esmero, �or. compe�e� es pro_lsslonals e a pre- ii Estrada Itapocuzinho,
ii ços razoaye�s .. lambem dlspoe de sólda elé- ii 24/11/49
i! _ trica e oXlgemo. ii
'!."':::::::::i:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Jj

A V I S O

REINOLDO

COITRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AUCelES DO

COURO CABELUDO.
T6NICO CAPILAR

POR EXC EL É N C I A

--

� �om�r�ial L�a. Dr. Waldemiro Mazurachaß
eala 81 .a,••

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e, Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-eletríco • Electro-cauterização
- Raios lntra.vermelhos e aluis.

Escrituração Mercan

tíl » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais
Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

C ß S ß O f S H Ú � f I 'M H 1 f R n I O,H O I

Dr. PICCIONE
MÉDICO

Formado pela Faculdade de Medicina da

.
Universidade de São Paulo.

Ex-ami.interno do Hospital das G:linical! e Santa .Casa de

Misericordia de São Paulo

Seguros,
!'YPIRANGA"

FOGO - 1CIDEITES -

TBAISPOBTES - 1U1.0-
MOVEIS.

j
l ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

CLiNICA GERAL-CIRURGIA

Partos • Doenças de Senhoras, Homena. Moléstias inte�nas
e' externas: Pulmões - Coração • Estômago - figado - Rms

Doenças nervosas • Sífilis • Doenças venerea. - Doenças da

péle em gerel, AlerKid (asma, ete.). Tratamentos modernos.

ESPECI'L In Jit It(lHll� II OI/NÇi.

GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

ATEINDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

FARMÁCIA NOVA
da BOBEBTO a. lOBST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajesoa.
.

.

'.

Rua.Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
I_------------------�

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
IN FLAMAÇÖES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,

ES P I N HAS, ETC.

,

V. S. já teve a o-portunidade de contemplar as vitrinas

com a maravilhosa exposição de brinquedos que a

CASA- REAL
- está realizando '?

Vale a pena!
I examinar a meís bela coleção de brinquedos de toda

especte como sejam:
Gaitas de boça desde a rnals simples até a mais artistica

�e· luxo. bem como muitos outros brinquedos de folha ílandre» e de

madeire, como tambem uma infinidade de bonécas de todos
'

os tamanhos de messe lnquebravel e vozes.

Velociped�s - Tico-Tico - Biciclet�
Lindos estojos para Cavalheiros, contendo Carteiras para moedas

Cintos de .couro natural e outros.

GAITAS DE BOCA POR PREÇOS NUNCA VISTOS, BONECAS DAS MAlS

MODERNAS E TRENS AUTOMATIOOS DE, DIVERÇOS TIPOS.
,

Para as F�slqs
Çhocolates e Pralinées em artisticas caixinhas - !v1assa ·pão - Balas -

FillOS . Passas e Conservas - Damascos - Peras Secas - Amendoas
- Nozes e Castanhds d"o Pará - tudo pelos melhores preços

���������������������ß��

Todos devem ver a colossal exposição nas vitrinas da

CASA REAL
(DEF�O:NTE AO fJlNE .BUHK)

Rua Cei. Emílio Jourdan, 141 - Jaraguá do Sul
���������������������,�

Concede bOn7 desconto poro revendedores

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ser um justo empate-de
3 tentos. Na preliminar

Notíeías de Oatanía, os aspírantes do Bae-

Cecilia, informam que José de CastilhoPialo pendi venceram pejo
um río de Iava incan- score de õ X 1.

Faleceu dia 7 á Estrada Irene P. Günther Oticial do

descente do vulcão Etna Regressando de Juiz Em Guaramirim, o Es- Nova, onde. resídle, o sr, Registro Civil do l° Distrito

cobriu tres grandes vi- de
. Fora, . Minas trela enfrentando o Se- one Meyer; velho índus- da Comarca Jaraguá do Sul,

nheiros e avança lenta, Gerais; onde foi fazer leto, foi derrotado pela
triai nesta cidade. Conta- Estado de Santa, Catarina

O· 1 t um curso de espeeíalí t d H'
va com ·a idade de

.

82 Brasil,
p rem mexorave men e,

- con agem e 2 x 0, oje
'

sobre o pequeno povoa- sação, chegou dia 7 em jogarão Estrela e Bae- anos, sendo filho de Fran- .

Faz saber que comparece.

do de Bronte, do qual noss� c�da�e o sr. J. de pendi em Nereu Ramos
cisco Leopoldina Meyer e ram no cartório exibindo os

está a 8 quilometros
.. de Oastillio PInto. e D. Pedro e Seleto em

casado com a sre, Amalia documentos exigidos pela lei

distancia. Os habitantes Na E.scola,.Candido Tos- Guaramirim.
. ôchnetder,; deixando os atim de se habilitarem para

de Bronte e dos povoa- tes onde permaneceu
seguintes filhos: Leopoldo, casai-se:

dos visinhos de.Andrarre quatro meses, apos osr Aniversarios EMilio" .Ide, Oswaldo, .-

.

R d b exames finais Castilho Hugo, HiJda,. Hedwig, Er- 'Edital n.2672 de 1-12.-194n
.

V·ende .se
e an azzo o servam '.. Em data de hole enlver- I d

' Q

apreensivos aB nuvens de conseguiu o quarto lu- u na, Alma, Otllla, A fre o .

. .
"

.

..

-

fumo que lança uma gar entre. sua turma es-
seria-se o er. Eleno Nico- e Geny. "Nossos senrldos Lauro �UIZ Batista e

massa da rocha derréti- tando. aSSIm de parabens, luzzi pesames" ,

Maria Lomos

A· 1 ã t J Também festejà sua data
d�, que desce pela falda .

eo aç o
.

eve ugar aniversaria dia 12 a snra.

da montanha. Os hábí- dIa 29 em JUIZ de Fora. ,,;_,:
�

. , ..

'E· J' á C tilh d Cecilia Erschlng, . esposa __-.---.......-----

tantes 'dos'
'

citados
'

po- 10· �ragu asnr o e-
do sr, Helnz Mahnke, O

voados, estão preparados verá voltar: a ex�r<:..er menino Marlo 'Marcos Ai
. para ey�cuar seuslares, se� ca�go de

. �:o�lssa�: roso, filho . do . sr. Luiz
'tIo' logo recebam Instru, como f�scal da Díspoa
ções da 'POliciá e· dos ao mesmo t�mpo deven- Gonzaga- �iroso. Final-

.

clentístas que observam do voltar a Rádio Jara- KI�nte t aflhov�m LeJo�y
de perto· o avanço da guä como locutor.. .

B
�pe 'KJIU a 10 sr, oao

fava.
,.

.

.. Ao nosso particular' ahst� ppe. 'i

-

_.x- .
amigo

-

J. de Castilho . ...,.Dla. 1� faz. anos o

. Ó "Boletim Brasileiro" Pínto apresentámos, vo- jovem HdarloVo�gt, atu�l
do ·EscritÖrio Comerciai tos de longa permsneu- men,!� em. FJorlanopoh� .

.

Brasileiro de Nova York eía em nóasa cidade.'· ,CeeIl}a Rel�ert e o mem-

'd�" dO·· .•..... . ,..' no Irmeu, filho do Sor.

�z que.: ,!Jr�sll_ redu- .PEl.S. SOCJE,DI.IÍES Rodolft. Reinert...
Zl� seu. ,di..!lClt d.� .. ,.Jler.t�

'."
BiII.de

...
_I.I_1 da.Glare.nr. 1.'':-"-Dia·'16�;ROberto. filho

de 6.0 milhoes de dóla,.res, . Eenort. P.'llhe.,. . db sr. Cario" Meie. ' Jea-
ein, meado&- do alfO 'nQ·

.• ..

.

--. .
.,. .

.. ...�. .

. r·.. .

comercio'comos'EE.Uu. ";;DiiL 25/de' Dezeuibm'o ,n�tte ,Bro,uer•.!lIha,. do s�:
;.

,. ....• d. ..
. - .'

cr
.

. 1
..

á··' f'.· ;Erteh' 1?ft Brauer.;. )tlet'aDI",
�. ap�'oxlma. a.mentet uarany evar a_� mto co nesta·cidade., Ainda a

�.90c.o'Oo,'.�. em 1��. d� em, FlQ.&. .;séd� ,}JOclal ij éxma'. sr�'. Viuva Ulricjue
Setembro, s�u�db ,c�l.- .. Jp."andlo� aalle �de .Natal, Neilzel' ,pto,genHora; dos
culos bàse�dos em· fon - � que ser,� al?n.I:h,81l�d� -sr� 'P�j '�t_"t:ß��
tes estatisticas tanto bra· pelo .1azz IpuaDII'Íl .de ..

'.. ,A)· -."'T·�fl· I"" .. 'i

�!lelrá. como �orte�ame- Blu�êijà.��: Dif26;�a· .j)..� QO�,p;; ��'[i��ãri:c'�r��" a I
rlcanas.

..,
.

.' .. '" ,_. , ,. �e �m��, o .G.ua��o f8� áata,�natâ1icia 'da. Sra Théá
;;..",

..

. ,: · ......x:;.:;i.. " .. , 'rea:h$sr uma-grande do- ..

.
...
... .

,.. ..'

.:..s
,.

·d·
� .",

.
..

. .' '. .

. .", Marquardt Schmldt espo-
<; .. egun �

o A.otIc!as rece-� mmguel'ra.
" ,i s�,do;�r. AugustoS�hmidt,

lnda$, na prlmel�a *:'tap� .' "AIU 01.':110:1010. gerente da Firmä H.lor';
da

.

g�aDde Jfo� tJ.
•
aU�9

_

. "dan S. A., nesta praça.
Dl().b?,Ustica Washington . Dia .31 o Guarany Es- A todos aniversariantes

LUIZ! os concu�ren(es porte ·Clube r�alisará "Correio do Povo" .apre.

c8tarl!len�es obtiveram nos amp�o� _S��9�S de $enta s�us. s·inêero$' para
a;J>i"eC.la.vel� J,'esultad�s. WIIiUer: Tr�:us, .�. ball�, de ,bens; augutand9-lhes, Jon;;
�sa pr},melra etapa com- Ano Novo, abrllhantado �0S: 'onos �de -existenCia.
preendla o percurso en- pelo· Jazz de Marcos

..

�,�e Sã9 P!Lulo e São Jo- Cámpinas. Dia 1. domin-
sé ,do RIO Preto. Por gueira publica, . nos Wilma

..

e Eraesto
ordem de chegada a mesmos salões
esta cid�de colocaran:t-se Mesas poderão ser re

Q� ,segUIntes comp6tido- servadas com<) sr Wal-
'6S.. Primeiro Francisco ter Hertel.·

.

LaQdL Segundo Andreat-
.

ta· (lag�ano).Do segundo
ap se���·:os corredo.res Dia 2l) no salão Weege
arg.entmos, e . urugua.IOs. em Rio Cerro, será rea

�etim? r.rancIsco S�ldel lissdo o Baile de NataJ�
de JOlI�:vIl1e. e em �>It�vo sendo o mesmo abrilhan
t�gal' .

Ra,��no MI.raI!da tado' por oiimo conjunto
também.' de JOlDvlle. musical.
(J9nvéo;a

. notar que esta
não é a classificação 10 lA SES POR II VA S
obtida mas apenas a No preliu realisado
ordem de. chegada em

entre as equipes do Bae-
Faleclrnenfo

S. J. do Rio Preto, sa- d' A··
. D' f I

lientando tambem que pen 1 e caral no gra- Ia 4 a eceu nesta ci,

S 'd 1 f i 12 R li mado· dos azurras� do- dade, com a idade de 46
el e o o . e au -

.. • . C
no' Mi�anda (> 23. a par- D:!mgo ultimo, fOI bastante anos, o sr. arios Bisoni,

tir de São Paulo. A prova dIsputado.
.

narural de Brusque.

teve 'inicio dia 8 e ter-
. Apos o p�lmeir? tempo, O extinto· era filho do

'minará no dia de hoje,
o Baependl venCIa pelo s�. João Biso�!, deixando .

devendo encerrar se s.core de 2 x 1. Na fase ,vluva sra
..Marlél. da Cunha

----------

cerca das 18 horas. fmaI, os. azurras marca- e o� seguJOte.s filhos: Wal-
. Papel 'velho

ram maIs um tento, por demlro, maIOr, Nelson, '

---------- intermedio· de Justino e Iracy. Ivo, Alvino, Alidio,

C.arrinhos e· berços para que foi o terceiro. Sen- Maria, Teresinha. e Irineu.

crianças pelos menores sacional reabilitação do A enlutada f-amilia "Cor.

preços V. S. poderá ad- Acarai fez com que o reio do Povo"· externa

quirir na CASA REAL resultado final, viesse a suas condolencias.

,
.

.:
.
Srs, Conldbuiales

EdUal n, 2673, de �..12-1949 De acordo com () De-

Isaias Pellis e GuHher- crero estadual nr. 251 de
mina..Pe.reira' 23 de Novembfo, a

-

sela-

.
..... gim dos liv�os fiscais do

. Ele, br,asllelro: . �olteJr(), Imposto deV�l1da,� � Oon-
lav�ador., '. d��.I�lh���\ ,�,�JlA(:õe$ .,.alivo· ·ii �•.
r�.id:e�'e -wsJt,.äi�.ltoicem q.uiniena. do ineS de De
Rlbelrao '.Molha, .

filho �e zembro a�V�r"i s�t 'r f:êua
José Pelhs � d.e Ana,pel.hs. ate ô dj;à' 5' de Jarreifc1, splr

• %;2,. ... '...
... Ela, �ra�llerra� . �olteJr.a, ,pená' �.: do ; j)�í1tó' 'do

. - ..�."".,�,..,u_'Oias" , ... ' >. 'k ���ttea$;«:"'do��iJdAí::� 'ildicienaJ..do 9MOr·,-,
.

mals macios
.. re_aI��fe.nute'i.liiStri'tô-,_�m, 1\X1

------,.
. R.belrao Molha, filha de' .. .

.

Alfredö . Per_eirÇ1 e de Gui- .,

Ihermina
..p.ertir,t... '. ''-i' fi�rr�ras ter.micasde div�.r-

., .; , I. 'co :.: '. sos tamanhos V. S. en-

Ed�tal n. 2674;de'2�12..1949 ontr�rá na CASA REAL

Alberfo dos Sant.os e

Irm� Ó.once!çao Ol.i;ve.i�(f Sacos ·de:päJiei? .

Ele, brasileiro, solteiro, Na Soco Grafica Av<mida
..,

, .�. .::
.. ..,' '_'.".�.' :

.

Nolas & Noticias Looers ,

0110 Meyer

Bolos
mais crescidos

c.

Dia 6, terça-feira, reali
sou-se o cas(Jmento da
senhorita,Wilma Saldanha
Marinho, dileta filha do sr.

Emilio-·,Saldabha Marinho
e de Dna. lone Saldanba
Marinho, c�m Q' jovem
Ern�sto Aranda, residente
no Rio de Janeiro. Foram
padrinhos no ato ,civil, os
progenitores da nuben�.e
e o sr. Nelson Braga Pe
rtira. e Senhora.

Proibição
N9S abaixo firmados,

proibil11os o PO\'O em ge
rai, a vagarem em nossas

propriedades. bem como

pescar e caçar, sem con

centimento prévio.
Não nós responsabilis-a

mos pelo que possa acon·

tecer.

, Duas Mamas, 25/11/1949
Hugo S�huIrz

.

Alvino Schade

Ricardo·Bruch

retalho de qualquer espe

cie, compra qualquer
quantidade.

TIPOGRAFIA
. AVENIDA

, relojoeiro, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua D. Pedro II, filho de
'Rodolfo Augusto dos San.

�.
i tos e de EJsa Müller dos
Santos. ,.

Ela, brasileira, solretre,
domestica, domiciliada e

resídete neste cidade, á
rua D. Pedro U, filha de
Francisco Conceição Oli
veira e de Margarida Oon-
ceiçao Oliveira.

R [ n I �TD n C I V Il, E para que chegue ao co-

Lll O nu nhecimento de todos mandei
,

passar o presente edital qlie
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado duiante I 5 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para '05

tins .leg�h
�RENE PEDRI GÜNTHER

Oíicial

Uma gaita marca

Todeschtnl, com 8'0 baixos,
quasi nóva. Preço. de
ocastão. �

Tratar com Pedro Cor
ree na Plrrna Tomaselli
em Duas Mamas.

Ele, brasileiro, solteiro,
operarío, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rué Abdoo· Betísra, filho
de Luiz João Batista e de
Orsule Pereira Batista.
Ela, brasileira, solfeira,

domestica, comlclllada e ---..",..-----

residenre neste distrito, em
Tres Rios do Sul, filha
de Manoel Lemos e de
Mária Lemos;'"

.
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Atenção

Exposição
. Max C. Breuel, Rua Presidenté EpitaCto Pes-

soa N. 111.
. .,

.

Comunica a todos que, a ·Exposição de Pin�

turas continua até o dia .18, do , c9rrente.

Depois desta ·data atenderá na residencia

particular ,a Rua. Presidente Epjtack) Pessoa R 111:.
>"'.,',: -:.,

"

Atá fim des�.:ltêffQl(Biôölrá a noite
;','

3x1

De ordem do s�. Prefei�Õ Municipal de Ja�

raguá do Sul� e "1e: ac,Qrdo com o § 6°. Artigo 67

da Lei n�: i8'· de 26 de-Maio de. 1948, são avisados

os snrs� Comerciantes que, tendo em vista as pro

ximas Festas de Nªtal poderão, durante o corren

te mês de dezemp:J:o� permanecerem com suas

portas abertas até aS' 21 horas e aoS "domingos até

12 horas, respeitando as Leis Trabálhistas:

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 7 de

Dezembro de 1949.
'

.

EDGAR ptIAZERA'
Contador - respondendo pela Secretaria

Maquinas para cortar ca

belos de Fabricação Ale
mã tem a venda na

CASA I?EÄL

Fôrminhas para. Do'c�s
todos os tipos etamanns
V. S. encontrará na

Sociedade Gralica Avenida lida.

((}) §abãi.o (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CKA� WlE1fllÊ[ lIN]lJ)l[J§][IKA-]L co JJonIDlvUle

, ", .��.
....

.

recomenda':se tanto para roupa fina como para roupa comum.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


