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InouguroQão de um

Orgão Tubular, "Bchn'
Corupáoclomou
seus candidatos
Realizou-se domingo presente

.

ál" sessão, foi
último, DO nõveí Municí- alvo de imi .eaeíonantee
pio de Corupá, a grande demonstrações de stmps
convenção muníeípal da tias e manifesta solida
UDN, que em memo- riedade. -Para Deputado
rável sessão cívíea, índí- Federal foi aclamado o

cou, aclamando-os, seus nome de Lauro Oarneíro
eandldatos ao Executivo, Loyola, cuja reeleição
á Assembléia Legíslatíva, está assegurada pelos
à Camara Federal e ao notáveis trabalhos realí
Senado, cujos nomes fo- zados pelo ilustre Joín
ram entusíästícamente víllense em prol da ZODa

aplaudidos. que tão dígnsmente re

Oandídataram-se ao Le- presenta Da Câmara Alta.
gislativo Municipal OB Ao ser índícado para o

srs. Adolfo. Steíngraeber, Senado Federal o emí-
• Alvin Seidel, Curt HU- nente catarinense, Iríneu
brecht, Eurico Behmídt, Bornhausen, os CODveD-

.

.

O Berna rd o Kram e r, cíonaís, de pé, ovaciona-Bevestíram-se do mä- solêne Inauguração, a ou- de suas fabrlçações. r-
Waldemar Werner, Wal

Iram
delirantemente o no-

ximo brilhantismo as so- [as solenídades estiveram gäos e harmônios, de vA-
demar Schulz, Edmundo me do ex governador,lenídades

, promovídas presente, também, altas rios tipos, toram Instala-
Hauck e logwald Lepíns- cUl'a canuídatura vem

domingo último por oca- autoridades do nosso Mu- dos em muitas outras
síão da festiva Inaugura- nieípío e convidados das igrejas fio Brasil, servíu kí. Para Prefeito Muníeí- empolgando todo o Estado

eão do novo a potente cidades vizinhas. ,', do de embelezamento pal foi saudado jubilosa- de Santa Oatarína.

orgão adquírído pela Co- dos cultos divinos, das mente o Dome. de Willy Desta maneíra tambem

. munídade Evangélíca Lu- Inegävelmente, eríque- santas missas, honrando Germano Gessner, e sob CoruptL enãletra-nos Mu-

therana de DOS8a cidade céu-se sobremaneíra a o Dome de seu fabrícan- estrondosos aplausos da ntcípíos,: � cuja maioria

junto à famosa Fábrica Comunidade com a posse te e das igrejas e coma- enorme massa popular, desfralda ,a. bandeira da

de Orgãos e Harmõníos de tão soberbo ínstru- nídades que os adquiri. C.orupA prestigiou a cal!- Uníão Democrática Na-

J. Edmundo Bohn, de mento, o qual, exposto ramo dídatura de Eugênío VI- cíonal para uma memo-

Novo H am bur g o, Rio à vi�itação pública.após. tor Sehmoeekel para De- rável caf!lpanha no� anais

Grande do Sul, cujo títu- a nnssa
_solên�, �91 a!,!� Em palestra que a nossa putado Estadual, que, da politica cateríneuae.

lU' aqui.yeio·para infitala" da >

admlraçll<?;. �QI1. VJ�k.��.por�a_gem mante!e cQ,e'!:... I,- __..,._,.,..,.....---,._,....,....-=- ..........",...._Io-.�-__

o maravilhoso instrumen- tantes pródigos fia atlr- o SI'. J. Edmundo �ohn,
to-rei e assistir-lhe a sua mação dos méritos que quando em nossa cldad�, Um Engenhel·ro�Ag·roADomoconstituem a fama da souDemos dos vários tí-

Fábrica "Bohn" não 8Ó pos de orgãos e harmô-
no Brasil mas em tôda níos por êle fabricados para Jaraguã do' Sul

---------_ a América do Sul. O or- há mais de quatro lustros,
gão adquirido pela Co- harm.ôDioB apre�entados I

. mUDidade prima pelo fiDo em 12 m�del08 dIfereren· Em resposta ao oficio

I Jaraguá
do Sul, de iDi·

e perfeito acabameDto, tes, servIDd�) para to�as que dirigiu ao sr. dr. ciativa do meu grande
sODoridade primorosa e as oportuDldades: v�a· (Jels� Ivan da Cos�a, di- Amigo,.vereador Augus-
poteDcialidade sonora, geDs, ca�elas,. IgreJas Dâ�ICO SecretárIO �a to SylvJO Prodoehl.

pesa ciDco tODeladas, do. meDores, IDcluslve para �grlc�ltura, a respelt.o - Na oportunidade rea
tado de 666 tubos e 20 eDsaios de -caDto e bela d� .apelo que l�e fôra dI· firmo, a ida, em breve

registos. orDamentação musical rlgIdo em dIscurso �e tempo, para êsse prós·
dos lares. saud.ação do Dr. MurIlo pero municfpio, de um

O magDifico o r g ã o B. de Azevedo quando eDgenheiro agrôDomo,
iDaugurado domingo últi- IndubitAvelmente, está da Exposição Agro-Avi· cODforme prometi aDte-
mo é maior ao adquirido de parabens a Comuni cola e IDdustrial, Tece· riormeDte.
receDtemente·pela Cate- dada Evangélica Luthe beu o sr. João Lúcio da - No ensejo, apresento
dral de .JoiDville, e que Costa, digDo PresideDte a V. Sa. os meus protes
tanto tem sidO apreciado rana com a iDauguração da Câmara Municipal o tos de alta estima e COD

pelos meios católicos da- do seu DOVO e impoDeDte seguinte oficio: sideração". (ass.) Celso
quala cidade. CODforme orgão fornecido por J. - "SeDsibiliza.do pelas IvaD da Costa, Secretá·
já Doticiámos, a firma EdmuDdo BohD, de Novo palavras cODtidas DO off· rio da Agricultura.
J. EdmuDdo "BOHN" vem Hamburgo, verdadeira a mim dirigido, teDho a He parabeDs, pois, a
forneceDdo seus famosos grata satisfação de agra- Associação Rural a pu
iDstrumeDtos há mais de maravilha instrumental, e decer a moção congra· jante classe r,uralista, o
20 aDOS Dum testemuDho que cODstitui legitimo or- tulatória registrada DOS MUDicípio de Jaraguá do
eloqueDte da excelêDcia gulho de Jaraguá do Sul. aDais do Legislativo de Sul.

As' solenidades na

Igreja da Comunidade
Evangélica Lutherana

Palestra com o

construtor dos famosos
or-gãos e harmônios
"Bohn", snr. Edmundo

.

Bohn

Trigo
'

na Praça.
Em referência ao

t6pico "falta trigo
em Jaraguâ do Sul"
publicado em a nos

s8 edição anterior,
lômos informados de
que iDcontinenti foi a
praça suprida com o

precioso oereal para
traDquilidadtl dos
padE!iros e das dODas
de casa. já alarmadas
com a falta de trigo
com vistas a even

tuais explorações do
execrável "mercado
Degro". Ainda bem.

�na

pÔlitica
Oorupä acaba de aclamar,

apoiando-o, o candidato à
Assembléia Legislativa,
Eugênio Vitor SchmoeckeJ,
cuja candidatura de há
muito se destaca no cená
rio politico do norte cata
rínense, onde desperta a

melhor das simpatias.
-x-

Alvo de significativas de
monstrações de estima, no
sul do Estado, a candida
tura para. o Senado de Irí
neu Bornhausen acaba de
ser apoiada, além do PDC,
também pelo PSP, numa

aglutinação eloquente dos
Partidos mUitantes em

Santa Catarina.. ,

-x-
Lauro Carneiro Loyola

(reeleição) para Deputado
Federal, foi lançado tam
bém por Corupá e Guara
mirfm. Um nome de valor
confirmado já na Câmara
Alta, aclamado também por
Jaraguá do Sul, conjunta
mente com o não menos

valoroso Antônio Carlos
Konder Reís,

-x-

Cogita-sê da formação
local de uma "Frente pr6
Jara-guá do Sul" (PTB·PSD),
com a promessa formal do
último para. garantir ao

primeiro -a Presidência da
Câmara r.runicipal. Leoni
das Cabral Herbster, Psesí
dente local do PTB, é o
eandídato.

-x-

Conquanto houvera sido
candidato indicado para o

,carg<), com votação da
maioria, Arquimedes Dan
tas-, viu a presidência do
PTB (Diretório local) pas
sar para Leonidas C.

Herbster, Pela presidência
de Dantß: empenhou-se
principalmente Aldo Prada.

-x-

Arquimedes Dantas e

Aldo Prada combateram
vigol!osamente qualquer
acõrdo local eorn o ,PSD,
seg$do a Iínha politica
de::.almlart""'de- motfrlll" o

P81t1do, sózinho, a sua pu
j$Dça eleitoral. Daí porque
a pretendida "Frente pró
Jaraguá do Sul" não vin-'
gar como do pensamento
do PSD.

-x-

MuriUo B. de Azevedo,
Suplente na legenda da
UDN, vai 'ser convocado
para estrelar na sessão da
Cämara Municipal, terça
feira, na vaga verificada
na bancada udenista. Mu
rillo é um dos novos

.

can
didatos da UDN para o

Legislativo nas eleições de
outubro. Um nome e uma

capacidade que se reco
mendam.

-x-

A aproximação do PSD
ao PTB local invoca desa
gradavelmente o compro·
misso (não cumprido) do
primeiro para com o FRP
em outubro. O candidato
perrepista. Rolando Dorn
busch enfrenta corajosa
mente o candidatQ a depu
tado do PSD, num desafio
de prestigio e potenciali
dade eleitoral.

O rebator ba semana

NO ���!R� s r��������� �S:in::�d:nt��c:a� ACOAR'O O, ENGR·AÇA.O·O ' I adfina'viald,san,e.:on:=ráa� ��tga�:r:�e����U;!t��ra:Ç��i!o:��:
Democrático e Partido Trabalhista Brasileiro, ao que êste
anuncia e proclama, só tem valor unia cláusula.. O mais - - - f A alguém que lhe argumentara poder a UDN, em

engraçado e pitoresco, mas verdadeiro e exato, nisso tudo,
MB

1960, dar-lhe o apõio, o conspieuo senador retrucou, usando
é que tal cláusula não existe. '

- lAI De ARRUDA RAMOS -

regionalismo gaúcho:
O passado acõrdo entre as duas agremiações jáera' .

.

- 1!:sse nosso partido parece t e r n e i r o criado
documento ambfguo e sibillno, que o PTB assinou como está datado, está public�do, etc. etc. Se é pr'a valer nAo GUACHA, que mama em qualquer vaca.
um anjo. E era tanto mais sib1l1no e ambfguo, que na hora se sab�. Ou, antes, muito pelo contrário, como se murmura... Não acredita. o .senador Saulo, que a UDN, tendo,
de ser executado, para beneficiO' de uma das partes, a Agora, a recíproca, o pulo malandro do PTB está na já WÍla vez, eleitO' um governador de outro partido pequeno,
cO'brar o seu competente quinhão, a outra, em negaça bem tal cláusula misteriosa, a inexistente; esteja disposta a fazê-lo novamente. E e�plica: .

executada, traduziu·lhe o papel. Que lesse direito... Ela diz isto, apenas: O acõrdo valerá se o Sr. Ca1'los - Um novo acõrdo da UDN, em tõrno do candidato
Em virtude disso, novO' acõrdo loi redigido, desta Gomes de Oliveira conseguir ser eleito: ao govêrno do Estado, não será com o PTB, mas com o

vez com tõdas as precauções. . E se, não conseguir? Então, o PTB sairá para outra, PSD. Porque,. daf para a frente, os dois maiores partidos
\0 ftem segundo, do açõrdo moderno. . está assim, mui lampeiro e frajola. Pelo menos é o que estão anun- ?e Santa Catarina, de acõrdo e unidos, farão todos O'S

textualmente: ciando por aí os petebistas, desconfiados da a nem i a senadores, todos os deputados, federais e estaduais, todos
"O Partido Trabalhista Brasileiro, riO' pleito de 1960, politica do alia.do. O que êles estão vendO', desde já, é a os prefeitos e todos vereadores, no Estado. É só questão

apoiará, o candidato que o Partido Social Democrático pouca ou nenhuma probalidade de vitória do seu candidato, de S6 entenderem.
"escolher" para disputar o cargo de governador do Estado".

que tem pela frente UDl adversário fortJe com a mais ampla Não há, ao que nos parece, o que cO'ntestar, no
Não se precisa ser grande hermeneuta para ver, nesse receptividade em todos os setO'res pOliticos dO' Estado _

raciocinio do Sr. Saulo Ramos.
.
'. '

ftem, a liberdade que terá o PSD de fazer novos acõrdos o ex-governador IRINEU BORNHAUSEN. A derrota do candidato petebista. no próximo pleito
com quem muitO' bem entender e quiser, levando o PTB de outubro, demonstrará, tanto ao PTB 'quanto ao seu
de contrapêso. Tratam de abandonar o barco furado, por instinto de aliado, que suas fõrças não llIigniticam o suficiente para a

Imaginemos qúe o Partido Social Democrático, vendo conservação, antes que seja tarde. O fiustre senador Saulo. conquista, em 1960, do govêrno do Estado.
continuar negras as perspectivas para q seu lado, como Ramos, dos mais influentes proceres petebistas, diz a quem Que vale ao PSD um aliado que não ajuda eleger?
até aqui, resolva, eJU, ânslas de salvação, dar a carga pelo quiser. ouvir, em desabafo de gfrta:

. .

frete, em 1960. .

- Como se vê, o senador trabalhista não recebeu
.

- x -

E se apoiar, em troca de posições no govêrno, um com muita euforia o acõrdo que candidatou seu correligio- Tals manHestações demonstram, de SO'bejo, que não
candidato udenista, não terá quebrado o acõrdo, l'es1ando- nário e companheiro de bancada. há unidade de pontos de vista no Partido Trabalhistra Bra-
lhe, ainda, O' direito de cobraI' o apõio lIo PTB, sem qual- Seu raciocfn1o, amplamente externado, é mais ou sileiro respeitO' ao acõrdo com o Partido SocialDemocrático.
quer outra ·formàlidade.

.

"

I
menos exato. Pelo acõrdo; caso tenha o PTB de cump!1-lo, E essa falta de u�dade, reforça, ainda mais, a cer·

Dirá, apenas., que o candidato ESüOLlßDO foi aquêle, o futuro candidato ao govêrno do Estado será ESCOLHIDO teza de ,vitória da candidatura IRINEU BORNHAUSEN ao
e fim na conversa. O papel está passado, assinado, não pelO' PSD.. Senado da República.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO. POVO BADO DIA 16·8-1958.
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I I deI, em Tres Rios. do

�Aniversários' Norte;
- A garotinha Orieta

FAZEM ANOS Raque.l, fi�hinha do sr. :

AMANHÃ' Antômo Vieira;

I: S C.

.
, - O Jovem Antônio: enhores Agricultores, riadores, Industriais

- o jovem Enio,' filho Nicolini, filho do sr. Júlio :
do prof. Germano Santos; Nicolini. . fi .

e o pOVO' em / geral, não percam' a grande-
- A sra, Tecla Tren- 8

tini, esposa do sr. Gero- DIA 22: '

l�
.

t íd d d ísítnimo 'Brentini. - O jovem Delorindo rl opor um a e e VISI ar a 1DIA 18:, ����cdh� sr. Paulo Wun- i Exposição Agr)O �Peeua,'ria' �:.J,
- A senhorinha Leo- - A sra. da, Jrmgard Jnida Boshammer, filha do Costa, esposa do sr. Wal- : e Industría'I, �::lsr. Leopoldo Boshammer, demar Costa; :

em Estrada ,Jaraguá; ,

- A sra.' da. Maria �'
- A srta. .'Maria Catá- Madalena, esposa do sr.: qu,e realizar-se-á e:.;n General Ronden, -.,

'

�:1rina Alperstaedt, filha do Antonio Schmidt; I : J
sr. .Gustavo Alperstaedt, - o. jovem Joel Paulo, � Município de 'Toledo Estado do Paraná 3
em Itapocuzinho. '

filho do sr. Rodolfo P. :
' •

.

. ,"
• B

DIA 19: Pereira; : nos dias 10., a 7 de Setembro de 19ó8, a
_ o sr. Bngelberto]

- O sr, A�redo Vogel, �
Freiberger

'

,
em Ita�ocuzlDh:0' . : qual é um retrato vivo e 'demonstrativo 'do.

,
- o. JovemNllton, Illho :

,

DIA 20: do sr. Bonifácio Petri; � desenvolvi t
.

dO' S
.

_ O [ovem Ademir - A srta. Célia, filha:. esenvo vunen O e progresso o E TE
Bogo. do sr. Artur Bortolini;: ';,' ,.,

- A srta. Dorotéia -- A sra. da. Alzira i PARANAENSE.
Mascarenh8,s e a srta. Winter Schmitt, esposa: 'N0. 11 _ IIBenta A I z i r a" Masca- do sr. Edgar Schmitt. �
renhas, DIA23:; -.
DIA 21: : - .

. ..
-

- '- J"�' • ':
. - O sr. Norberto Ha- 'e ,

••� •••••.. ·.·,:·.··.··�,·.··.··.··..··.··.··,·,,··.··.··.. 'r·..�··.·'rv·.:·.·.,.··.· ••· .•.· ••••••.••••.•

- O sr. ,Arnoldo S, fermann, títular da Fat-

I!
Schmidtj índusteíal' nbsta mácla. C.entraI, nesta oí- ------.--�-�----------.

,

cidade; . 'dade;., U D N
-"

,
- A menina Donílda, - O 'sr. Alvaro Stin- '. • •

filha do sr. Bruno Fríe- ghen, em .Oambé.

Festeja a Igreja
Cat6lica em 15 de
a go s t o uma das
maiores festas reli
giosas fixas ou seja
a Assunção de Nos
sa Benhora. Â vida
de Maria na terra
'se resume numa pa
lavra: a renúncia
incessante daquela
que se . declarou
"serva de Deus" na

.hora em que um'

anjo lhe anuncia ser

escolhida por Mãe
,

sua.
No fim da vida,

morreu Maria? Não,
morrer no fim da
vida é pr6prio dos
demah�. homens. Ma-

,
. ria adormeceu ,na
terra, e acordou no

céu.' Muitos- querem
,

. desconhecer
.

e s s a
,

verdade. Muitos não
querem admitir. o
dogma da Imacula
da Conceição. No
entanto, quando das
aparições em Lour
des, 'isto �m 11 de
fevereiro de 1958,
certa p�sto�inha, por
nonie " BernardeUe,
viu' no interior de
.uma gruta uma se

nhora, 1IJ0ça e boni
ta. Essa senhora que
mais tarde. em: 25 de
março, respondendo VISITAS Aegjstro. Civil
a pergunta da íno- Acompanhedo do sr,

t"
' ,

h Anrea Müll.er Grubba, Oficialcen e _ pastonn a, Henrique Geffert Senior,
di lh

. do Registro Civil. doisse com os o os deu-nos o prazer de sua
f'� é' 'DI I('. Distrito da Comarca .rà-hOS no cu: .DIU sou visita o sr. J. E'dmundo
a Imaculada Oonceí- Bohn, titulár' da. famosa raguá do Sul,' Estado. ,

de
-

E b f t San.ta. • Catarina, Brasil,çao. m ora a es a fábric,a de orgãoos e her- ",'

'(1 , I' I d
.

C f.az,"s.'a.�r" que. comparece-a maou a a on- , rriôoi.o.'s liibtca' "Bahn", de ' cO

íeã �
.

. rani> ttà ,·�àftõrio '\exibindo :'â5.celç o "comemora- 'Novo Hanib.urgo, l�io ". ". ..

do em 8 de dezem- Grande do Sul, em com-
docuinenfos exigidos pela lei

b
-

d
� anm de se habilitarem pararo, nao po erramos panhla do seu representao-

dei d '.
.

,

casar-se: I
,

eixar e cnar essa te nêste Estado, sr. Paulo
passagem

- maravi- Kobs, de São Bento do Sul. Edital N. 4:431, de 5.8-1858
lhosa que abalou Os ilustres visitantes Anselmo Alv"'s e,Lo,prdes e .à mundo, d Ih d

...

eixaram-nos a me os as Lurdes Ana de Borba,toelo. Não ,estamos impressões, princlpalrilen-
a escrever' pelo sim,,: te o sr. J, Edmundo Bonh, Ele, brasileiro, solteiro,
pIes pr;lzer. de. dizê- que já retornou, enttemen op�rário, domic,i1ia�o �
lo; e sim velo dever, teso a Novo Hámburgo; res!dente neste distrito! a

de cumprir qm apos· pela animdda palestra man- Estrada yiJa Nova (IrhO 1\ declaração do -Pre-
tolado de esplendor, lida em a nossa redação, de FranCISco Geraldo AI- sidente da República
por:que se baseia na personalidade marcante ves e d,: Mercedes Ter,e- ALBANO KANZLER Ipi. ieita ,no correr da
gI6ria de quem para que caliva pela cultura de za da SIlva.

. longa exposição pue fezt '

n6s resume toda a sua palestra e arrebatada Ela �rasileira� .s�lteira, Para Vereador no ItaD;laratf. peranterealiza e encerra pelo fino' humor que lhe d0l!'éstlca, domlc,I1la�a � mais de 300 oficiais su-
todo um potentado. é apanàgio. reSidente n�ste distrIto, a r..-

periores das três armas
,

Maria Santíssima, Agradecidos pela dis- Estrad� VII� Nova, filha -

o propósito da Operação
sQave magestade da tinção da visita., ,

.

de Jose Luclo c;Ie Borba e CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI Pán-Americna, tendo o
infinito. pondo sobre

��� de Aoa Josefa da, Oosta, : sr. Juscelino Kubitschek
n6s o vosso manto. I Ir trl\ �y \{Y 1T 116 acrescentaojo ,que "na
fazendo. azol esse

'

Cure 8�US !ÍJales e poupe seu Edital N. 4.4õ2, dé 5 8-1958
\l.,,' \UI!.� VI 1l

'.

. hora suscita um traba-
céu sem 'borrascas e ,bom dinbelro comprando D8

Waldeburg Hinsching e lho' mais particularmen--mantendo azul - de FARMAGIA NOVA Euclair Pereira Lima O Clube Atlético Baependi, pelo seu te intenso por parte dos
santificação êsse céu

te BOBEBTO M. BOBST Ele, brasileiro. solteiró, presid'ente, convida os senhores portadores que são os responsáveisinterior 'da nossa· b "d t de aQõe's da antiga Sociedade Atiradores diretos pela seguranpaíndole e da forma di
-

d
'

ti ancarlO, resl ente nes a
'1'1: di 1° d

Y
• que spoe e maIor sor men.

'd d
'

A 'd G'1i Jaraguá para uma reunlao, a .; e se- do pafz,"
.

espiritual do nosso to na praça e oferece seus artf. Cl a e, a vem.a etu o

I tembro do corrênte ano, em sua Séde So-
gos, à preços vantajosos Vargas, 184, filho, de

,povo.
A Rua Mal. Deodoro 3 _ laraguil Theodor Hinsching-'e de cial, !llim de_ tratarem da regularização das

. c.
.' Hilda Seifer Hinsch!ng. " , ,refe�ldas aço.es. ' .' . N°" 34

----.------'���� Ela.brasileira,. solteira' .

doméstica, domiciliada,' e ==========::±=;�=========�
residente nesta 'cidade, á
rua Presidente Epitacio
Pessôa, filha de Procopio
Pereira Lima Junior ê de
Paula Cidral Lima.

Sociedade de Atiradores "Prog.resso"
Assembléia' Geral Extraordinária

Pela presenle coovoco fodos os senhores
consócios quHes, para a Assembléia Geral
Extraordinária a fer lugar no próximo dia 17
- domingo - do corrente, no Salão Doeh
rrog, à ,rua Abdon Batista às 9 hor,as, a fim
de tratar sôbre a seguinte

Ordem do Dia:

1°.) Assunto de interêsse da Sociedade;
2°.) Diversos. '

Não havendo número legal em a primei
ra convocaçã9 de acôrdo com o artigo 16 dos
dispositivos estatutártos, realizar-se a segunda
meta hora após, com qualquer número de só
cios quites presentes.

Jaraguá do Sul, 6 de agôsto de 1958.

(ass.) ALFREDO MOHll - Presidente
'N. 13 - I HEINZ BARTEL - 1. Secrelár(o

N. 81

E para que chegue -ao co

Qhecimen�o de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde, será
aöxado durante I'i dias. Si
alguem soub:r de algum im
pedimento acuse-o para os

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

,

Ütlóa)

Cidadão I Coopere para o
bom aspeto da cidade,
mantendo limpas as

calçadas. . .

A Comissâo

Câmara Municipal

' •. ,;:

Luta Comum
Pela Defêsa
do Ocidente
-

, ---- ... :..

- Grande
Oportunidade!
Para jovens de ambos os

sexos, com bôa 'apresentação
e regulares conhecim.entos,
possibilidades de remunera

ção até Cr$ 200,00 diários.

Tratar com AGUIAR. no
REX HOT,EL· das 12 4s 14
e 18 às 20 horas.'

O Presídente Jusceli
no Kubitschek afirmou
que' "na: luta co�um pe
la defêsa do Ocidente,
reconhecemos nos Esta
dos Unidos 'da Am'erica
�o Norte '. incumbência
que lhes foi confiada p�-

--

-I' �o;á::�J�ç:o;��::��ss:
sí com plena .concíêncía
dos altos valores morsís
da

'

nossa civilização.
Sempre estivemos dis
postos a trazer nossa co
laboração grande tarefa
de preservar á paz e ,a

segurança internaciona
is:'

\

���HU[��L
CONTÉM
EICELEITES

ELE.UTOs rOllCOS

F6sloro, Cálcio, Arseniato
e Van�da�o de s 6 d i o

TODlco dos convalaseentes

I roDico dos' desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

N.l.185 - II
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3049 José Fon1ana
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Ella Jarschel
Edelberto Lange
Dra. Erica Fuchs

Oorupä
Antonio T. Costa
Haroldo Giese
Adolf Puetjer
Antonio dos Santos
Carlos Tzaschel
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Wanda Manske
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Odemir Eggert
Wilhelm Bahr
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Denise Eoke
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c 2251 Barthold Baumann
« 4347 Irmgard R. Konell
« 2887 Angelo Schraut
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e 6818 Paulo Wunderlich
-c 4291 Rolf Georg
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«. 8294 José Paulo
« 3196 Martin Mayer
« 7905 Gunther BOSB
« 2330 Lino A. Reís
« 1286 Ingo Schumann
« 70.10, Arno Hensehel
« 7060 Giga Mutller
« 8509 Leopoldo Hartlich
« 1066 Otto Kuehenbeeksr
« 5130 Ireneu Sa'Bse
c 5296 Erna Stein
c 9761 Carlos Kuhlmann
« 9489 Rodolfo Jungton
c 8656 Ewaldo Horst
« 3859 Welner Horst
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« 8167 Tercilio I'sohini
« 9115 Paulina Baumann
« 0832 Joaquim Alwice
« 24:62 Maria Heck
« 5819 Clelis M. Chuchini
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« 3315 Werner Voigt
« 9499 Claudette Frenzel
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'Itajara Tenis Clube
Edital de CODvoea9Ao

Assembléia Oeral Ordiniria
Ficam convidados os Senhores Sócios éS com·

parecer à Assembléia Geral Ordinâria, a realizar·se
no dia 30 do corrente - sábado -, as 20:UO horas,
no Salão do Bör e Restaurante Buhr, afim de deli·
'berarem sôbre a seguinte ordem do dia: .

1-.) Discussão e aprovação das contas da dire-
toria oe do Parecer do Conselho Fiscal;

2°.) Eleição do Conselho Fiscal;
30.) Fixação das jóias e mensalidades;
4°.) Assuntos gerais.
Não havendo número legal na hora acima men

cionada, proceder·se·á a Assembléia. de acôrdo com

o que dispõe o art 69 § 1°.
Jar�guá do Sul, 11 de Agôsto de 1958.

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL - Secretário Geral
Visto:. WOLPOANO·waBOB - Presidente N°. 28

U.D.N.
Câmara Municipal O "PSD" local, graças o fracasso medonho

na Prefeitura, vai querer enfiar "outra bola". Na
última vez o Prefeito' "PSD" entrou montado no
PRP. Desta vez quer usar a mootaria do PTB
numa espécie de "Frente pró Jaraguá". Tu tá
enxergaodo, nego? Estes recur&os já não pe
gam mais.

É espantoso o reboliço que causa na "an
dere Seite" o nosso humilde "Trique-Traque".
Que coisa! Os da "andere seile" mentem, insul
Jam, difamam, cabalam, intrigam, criando de há
muitos anos um clima de miasmas nauseabundos.
Bom, nós cá criamos esta coluna. para acabar
com isto,· espelho fiél do que acontece. Quem
achar ruim, s6 tá enxergando a própria cara

aqui na coluna. E o nosso estoque de trique e de
traque (que êles. da "andere seite" suprem às
carradas) cootinuará até elevarmos um pouco o
nivel "moral" e outras coisitas mais por estas
bandas.

A bomba vai estourar: Roland Dornbusch
afirmou ,5a. feira pela Rádio de Guaramirim, re.
ferindo-se ao acôrdo não cumprido pelo "PSD"
local com o PRP: " ... providenciamos a publi
cação de boletins, para que o povo fique conhe
cendo os políticos falsos e desavergonhados . .As
artimanhas desses poUticos falharão desta feita,
apezar de tudo". 'Vamos conhecer agora, pois, o
tal contrato de 19M entre PSD e PRP.Vende-se, aloga-se ou troca-se: 56 morgos de

terras, situado em GUARAMIRIM, à 2 Kms. da D. ArsqueEstr. Geral, é um terreno levemente acidentado, com ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:�:::;;;:�;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;�uma cllsa velha, plaotações de bananas, pr6prio
pl aipim. milho. tabaco, criação de porcos, aves e

gado. bôa água, troco pOl' auto, camioneta ou pro·
.

priedade em Jaraguá do Aul. Troco, tambem, uma
vaca por bicicleta ou Radio.

LUIS OONZAOA AYROSO SOBRINHO

Estr. Nova (Fábrica de Metros)
JaraguA do Sul.

Orgãos e Harmonios "BOHN" MÁRIO NlcOLIN I

Para Vereador

,

I
I

Proposta M'aluca

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicos
HerAlollos: 12 modelos,
especiab para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
em 7 4isposições, a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

Demais intormações
com o Representante
Geral para os Estadoe

- "
-

-....._. ,-" de S. Catarina e Paraná
PAULO KQBS - ex. Postal. 39 • São Benlo do Sal

Estado de Santa Catarina
N°. 36 �=======================:!!

TInQUE =II!QUIE
Quando da exposição d� "mals maior" ba

leia do mundo doutro lado da ponte "Abdon
Batista", o Prefeito falou grosso de "trânsito
universal" que até hoje ninguém entendeu. (Ca
ramba, seu Prefeito, só ee fôr trânsito universal
á lual)

E por falar em "trânsito universal". li "mais
maior" balela do mundo é esta, o de haver o
Rótary sugerido a instalação de um sinaleiro lu
minoso no encruzamento das Av. Mal. Deodoro
e Getúlio Vargas (muito beml), mas o homem do
"mais maior trânsito universal", (crédo I), não
respeitar, nem êle nem seus maiorais equêle si
naleiro. Afinal. seu Prefeito: vai querer dar o

exemplo de respeito ao trânsito ou aquilo lá tem
bém é trânsito "universal" pera a lua?

E quanto a trânsito e ponte, é- de pasmar a
falta de compostura do Prefeito para com a Câ
mara: êle, quando em epertures, pede, e a Câ
mara (maioria da UDN) o a�ode gentilmente,
aprovação urgente de tantos quantos projetos tem
apresentado a ela. Mas.. em compensação, o

Prefeito nem siquer etende os mala comezinos
preceitos de educação. de cortezíe, quanto mais
de cumprimento de seu dever: até hoje (faz ano
e meio, e o eleitor sabe dteso Ij ainda não man
dou colocar a tela protetora ne ponte, projeto
aprovado do vereador Augusto Sylvio. Bom, DO
dia que lá na Ponte acontecer algo de grave, ái,
seu Prefeito, vai ser um chué, garanto I ...

E continuando ii falar em trânsito, a Prefei
tura do PSD descobriu um meio "can-can' Ide
-nova tapeação no consêrto de estradas: já não é
macadamizada, coberta de saibro lodo o leito das
estradas, mas apenas uma faixa central que ape
Das serve de piso para carroças de um cavalo.
E o resto? . .. Quem vê o consêero Das estradas.
não descobre, de imediato, a tapeação, mas

olhando bem, descobre meís um truque que aca
ba em traque. Intellgumêncle, hein?

Essas tapeações surg-em, parece, lá nos re

gab6fes noturnas dos maiorais do PSD no res
tauraote da Av. Mil). Deodoro, onde ccmes e bebes
é, cotsa vleta com gr,ossos discursões. Pelo jeito, .

há dinheiro prá burro. O eleitor fica olhando
aquoilo, e quem qUizer aproveitar, vá Já, à ooite,
e vê se defende um naco das &obras que sempre
as há para "a canalha" DO dizer do ilustre can·
didato gran-vistondesco.

E por falar no candidato (o "eterno", é
claro), parece que 8Ó agora está enxergando a
derrota certa, indiscutivel porque de "conversa"
o eleitorado tá cheio. Assiln. é que na festa da
Igreja, no domingo, êle e o Prefeito apelaram
para um prócer pessedista. de Massaranduba, pa
ra apoiá-lo porque o "eterno" táva mal, muito
mal. Responde o Massaraodubense: "Ah, é? O
candidato a deputado de vocês tá fraco? Pois o
nosso tá é muito forte, portanto venham apoiar
o nosso t" (este é o começo do fim.)

AUTOMOVEL
Vende se, preço de ocasião, "Pontiac",

1942, 4 portas. perfeito estado: Ver e tratar em

Joinville, rua Bom Retiro, 165 cl o sr. Afonso
Meister. N0.32
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"

�o I{A L E� I·. !��E�R KRÄHWINKEL-EC�
Die Feierliche Einweihung CorupA - stellte am vergo Mein lieber João. - Also gross war das gros-

der neuen Orgel ereignete Sonntag in einer grossen se Fest der Elnwelhung der Orgel. unserer Kirche.
sich im wuerdigen Rahmen Volksversammlung seine Aber denn! Unsere Freude war dass die Festkommis
unter Teilnahme einer, die Kandidaten zu den kom- sion feststellen konnte dess der Reinertrag zuíríe
ganze Kirche ueberfuellen- menden Oktoberwahlen denstellend war und damit der Rest der Schulden
den Gemeinde und Gaesre, auf. Es sind die Herren: mir die schoene neue Orgel bezahlt werden konnte.
die aus dem ganzen Mu- Willy Germano Cessner, Aber denn I Ich sag ja immer: wir rnuessen nur Lln
nizip und Nechbarsreedren als Praefekt, die Herren ternehmungslust haben, raus aus diesen Kleinkram
erschienen waren. Nach Adolfo ôrelngraeber, Alvin und wir werden wirkliche Fortschritte machen. Also,
der feierlichen Ansprache Seidel, Kurt Hlllbrecht, Vivat Hoch I der Vorsitz, Herr Lehrer Geffert und
und Einsegnung der Orgel Eurico Schmidt, ßernar- aller Vorstand und die ganze Kirchengemeinde, denn
seitens unseres ruehrlgen do Kramer, Waldemar von der neuen Orgel wird ueberall geredet, so was
Pastor Gehring und der Werner, Waldemar ôchulz, schoenee hat nun die Kirche. von Iaregué do Sul.
Predigt des Pastors Kuhr, Edmundo Hauck und Ing- Na, also! Tia, lieber João, da gibt es nun Neues in
aus Mas s a r an d u b a, wald Lepínsky als Kam- der Stadt, wo da ist jetzt eine Verkehrslampe die da
lausehre die Gemeinde die merraere (Vereadores). Die nun leuchtet gruen, gelb und' ror, wo so Mancher 11=====================11
tiefgreifende Ansprache in Corupaenser w a e h I t e n rot, gelb und gruen wird. Wenn da also rot ist musst
deutscher Sprache von H e r r n Eugênio Vitor Du stehen bleiben und nicht drauflos fahren wie der
Praeses Fritz Wuestner, Schmöckel zum Kandlda- Ochse auf das role Tuch. Und bei gelb da gibts ein
dessen Worte tiefen Wie' ten als ôtearsdeputlerten, Wechsel wie Gelbfiederwechsel oder aehnliches. Denn,
derhall in allen Herzen Herrn Lauro Carneiro auf Gruen, da faehrst du weiler, denn gruen ist die
fanden, er sprach voo der Loyola als Federal-Depu- Hoffnung die als letzte zu Grunde geht. Und die
Música Sacra im Gemein- fierten und Herrn Irlneu Hoffnung die Finanzen der Praefektura dieses Jahr
dewesen, die Wirkung der Bornhausen als Senator. in Ordnung zu bringen, die ist schon leengst floeten
Kirchenmusik zur geistigen Die Ausrufung dieser Na- gegangen, da kutschiert die Praefektur weiter drauf-

· und rellgloeser Foerderung men erweckte im Nach los wie bei rotes l:.icht der Verkehrsampel, die der
des Menschen an sich, als barmunlzlp grossen En- Praefekt und einige Andere sehernbar nicht sehen wo
Basis der lutherischen thusiasmus, und ruesret sie die angebracht haben zur Verkehrsregelung da
Lehre in der Welt, und Dun Corupá zu den kom- mit die Fahrzeuge sicht nicht die Wasserkoepe ein-
.wuerdlgte die Einweihung rnenden Wahlen, in denen schlagen WO da jetzt Ordnung herrschen soll. Da
der neuen Orgel im Ge- die Corupeenser ihre dem jetzt so im. Verkehr geleuchtet wird, mueseen auch
meindeleben zu Iaragué do Wáhlgericht entsprechende wir Beide leuchten, oder wenigstens dafuer sorgen
Sul, deren neue Klaenge Amtsmaenner w a e h I e D das unsere Funzel nicht ausgeht rrotz des starken
die Kirche mit Inbegriff werden. "Vindes der da gemacht wird, wo jeder eine Mueize
religioesem. Empfinden Weizenmehl __ wurde vergo

voll Wind habe� will. im Seg�1 und Mancher die
erfuellten, die t:Ierzen hoe- Woche knapp in Jaraguá Hose voll hat wie �a Ist der �WIIZ vom Geruch von

· h�l' s�hlagen llessen und do Sul. Nachdem wir in Blut und... Schmiere, der toa verzeehlr wurde vo�die Slnne zu groesseren, der . letzten Ausgabe, im Herrn Bohn, der berueh�te Or�elmacher au� RIO
spaeteren Unternehmen landessprachigen Teil da- Grand� do �ul. der da h�er w�r g�wesen �el uns
erlaeuterren, Nach dem rauf hingewiesen' haben und em feiner Mensch 1St. TJa, lieber Ioäo, alter
fes t I i c h e n Gotresdlenst, ist Weizenmehl wiede; Nudelflitscher und ausgemergelter Kerrenschleber, da
draengte sich die Menge hierorts zu kaufen fehlte letztens Weizenmehl in der Stadt, da her Herr
um die im Chor aufge-

. . .

Prodoehl mal etwas gepfiffen hier in der Zeitung und
baute neue Orgel, sie auf "Semana da Pátria" - ist sotorr war wieder Mehl zu kaufen. War wohl scheln-
Girlanden und Blumen die, dem 7 ren. September bar irgendwo aufgestapelt gewesen, von wegen bes
geschmueckten ôeeulen zu vorangehende Woche, die seren Preis warten auf Kosten des Volkes. Na, das
beschauen, und wurden die im ganzen Land festlich sind so Irrehe Saechelchen die da passieren, wo die
unzaehlígen Be s u c h e r begangen wird. Am vergo Stehkragen tifti-tifti auf Moral pauken, aber ... Na ja,

. durch seinen Erbauer, Sonnabend versammelten lieber Skatdrescher und Nietenfrotzler, da heetre man
Herrn Edmund Bohn, von sich im Bibliotheksraum ja allerhand zu verzaehlen WO das Volk zo ziemlich
der beruehmren O r ge 1- der hiesigen Praefektur, dumm ist und den ganzen Kram nicht versteht oder
und Harmonium - F.abrik auf Einladung des Herrn nicht verstehen will. Von der Million-Schulden die
Bohn, aus Novo Harnbur- Praefekten, verschiedene der Preeíekt dem neuen Munlzrp Corupé als erstes
$10, Rio Grande do Sul, Persoenlichkeiten unserer Geburtstagsgeschenk gemacht hat,' habe ich dir ja
von die technischen Eln- Lehranstalten, Kirchen, schon verzaehlt. Wir sind gespannt wie das jetzt sein
zelhelren llebenswuerdlg in ôporrverel ne und der wird mit diese Schulden. Au Backe, schief geleierter
Kenntnis gesetzt, dessen Presse. Ausser' einem Quetschkasten und hochkant gestelltes Schweinsleder:
Fabrik nicht nur in Brasí- Pussbellsptel, festlichen "Das Volk hat die Regierung die es verdient". Tle, (f=-_:=--:==-�::'õoõ=::::==:::::=:::;;;=:::==:::::-,líen, so n d e r n . in ganz Aufmarsch der Lehranstal- gerade nicht wie angenehm Flohkratzen im Nacht- li li. It • a e I a, fl81 � • u � .- - II.Sued-Amerika besten Ruf ten, Ansprachen im Rund- hemd. Tifti-tifti sind das Dinger, au meine hintere II

� Sã

gentesst. (Wir verweisen funk und Leitartikel, in Fresse I Tja, also ich I haeue ja' noch allerhand, aber II _ JARAGUÁ DO SUL _

II
unsere Leserschaft auf die unserer Zeitung, wird zum mir ist die Tinte ausgegan.gen wO da Manche· jetzt, ii "ueber die Orgel - Fabrik ersten Mal, auf Anregung in die Tinte sitzen. So ist's. Schoene Gruesse zu d Medicamentos e Perfumarias li
Bohp behandelnde Spalte unseres Schriftleiters, ein Hause, und ich s;rlaube dass ihr Ende Monat kommen II IIunserer heutigen Ausga· Schaufenster - Wettbewerb koennt Kaninchenbraten zu probieren, und dann pass ii Simbolo de Honestidade ::

bel. - Nach dem Gottes- veranstaltet, mit Praemien auf da auf die Ecke das Du nicht Rot siehst und da. li OonfianQa e Presteza ii
dienst fand das grosse (Diplom) der õ ersten Ge· in grosse� breite, riesige" Autos reinfaehrst WO da iI A que melhor lhe atende ii
Volksfest im geraeumigen schaeflshaeuser, zu wel- gehoeren den Politiker die da herumkrawalieren nach I! e pelos menores preQos ii
Hof der Kirchengemeinde ehem Zweck ein urteil Strich und Faden, denn denen steht die Lampe auf 'b::====:======-===:::P
statt, das sich bis in die ender Ausschuss ernannt Rot WO wir einen Roten verdruecken und zwitschern
Abendstunden ausdehnte. wurde, der sich aus dem werden beim Probieren von Meister Lampe. Gruess lf=:::===:::::::::=:::::::::=--:::====;:::::::::::===:�Die F es t kom m iss i o n Herrn Rechtsrichter, Herrn Deine ganze Bagas.:he von Eurem Gottlieb. i! ii
konnte erfreut einen voll- Lauro Braga und unserem iI' O' T Ih B h f d

'

N t (I
�tändigen Er.fol� verzeich· Schriftfuehrer, Herrn Pro- ti r ye o

-

ra a aroao 88 8 o II
, nen, wozu Wir sie und den doehl zusammensetzt.

rupaenser P r a e f e k t e n, rlano Piazera, Erich Bor- II
•

I!Vorstand beglueckwuen- M" C á b Herrn Francisco Mees, chardt, Mário Nicolini, li
'

I!schen. Somit ging der UßlZlp orup - eginnf I I II

vergo Sonntag als ein be- s�ine. Selbststaendigke!t saemtliche Rechnungen auf Augusto Sylvio Prodoehl, A d V O g a d o II
sonderes Ereignis in die wie Jetzt festgestellt mJt der Praefehtur in Corupá Albano '

Kanzler, Vitor II

Kt'rchegeschichte zu S�hulden .von ueber einer zur Annahme eingereicht Bau�r, José Narloch Alex II
·

Jaraguá do Sul êin, und �dlion, die von der Am- werden. Haake, Haroldo Isberner Escritório à avo Getúlio Vargas,67 II
schrieb ein geschichtliches tlerung des. Praefekten und Dr. Murillo B. de

"IIBlatt das von den kom- Grubb�. ver�elchnet wur- lu den Wahlen - nahm Azevedo. .1 (Ed. Hertel) - Jaraguá do Sul 'I
menden Generationen mit den. .,ngeslchts desse!1, die UDN Haltung: als II ,II
bAesonkderer Achtung und sel�:hardtel'et mJ'aarnagguea�ePnasnenrtvwe' rl� SI�natoBr kahndidiert h Herr'l Abonnenten - die sich bis �::===:::==::::::::::::::::::==:===:::==:::==:::=::::===--=:::Ü
ner ennung gelesen wer-

'" rme.Jl orn ausen, e ema-
EM' h (

den wird. "Correio do waltun� gege�ue�er dem Iiger Gouverpeuer; zu Fe-
.

nde ds. ts. I�mer noc ,_'
Povo" dankt fuer die un- �he!"ahgen I?1�trlkt un� deral-I!epurierten! durch Im Rueckstand Ihrer Zah·

serem Schriftleiter erwie- Jetzigen Mu.mzlp Cor_upa Jaragua do �ul die Herren lungen befinden, teilen wir
senen Aufmerksamkeiten verhalten wud, ob diese Lauro Carneiro de Loyola mit dass wir gezwungen
anlaesslich dieser Festlich- Schuldenlast geteilt oder (Joinville) und Dr. Antonio sein werden die Zustellung
keilen allein vom neuen Munizip Carlos Konder Reis (beide

unserer Zeitung zu unter-.

getragen werden soll. bekleiden diese Aemter);
laehlerlilel - die noch Zweifelsohne erregt diese zum Sraatsdeputierten fuer brechen.

nichr vom Wahlgerlcht Lage missguenstige Mei- laraguá do Sul kandidiert
abgeholt wurden, muessen nung, insbesondere weil Herr Eu g ê n i o V i f o r
dieses bis am 9 ten. Sep· Corupá den Sieg zur Schmoeckel, und als Kam-
fember nachholen. Alle Praefektur in den' letzten merraete, die Herren: Va
Besitzer bis dahi� nicht Wahlen Herrn Grubba leriano Zanghelini (Retor
abgeholter Wählertitel sind sicher stellte. Bis zum cida) Albrecht Gumz (Rio
der geselzlichen Strafbar� ·heutigen Datum muessen, da Luz) Eugênio Vitor
keit unterstellt. laut Aufforderung des co-, Schmoeckel, Alvaro Seve.

A Matriz de São Sebas
tião é uma necessidade.
Auxilia também tu com

o teu óbulo.

ASTHMA
Die meinstenHeilmittel kom- Berichtigung

men und gehen. Bei einigen
verhaelt sich dies áber anders,
sie ueberdauem alle wechsel
vollen Zeiten und erfreuen
sich von Jahr zur Jahr eines
immer groesser werdenden
Abnehmerkreises und dies
sind die wertvollsten Medi
kammente. Zu ihnen zaehlt
"EUFIN", das altbewaebrte
Mittel zur Behandlung des
Asthma bronohiale besonders
zur Prophylaxe des drohenden
Anfalls!
Rechtzeitig (I) - also schon

bei den ersten Anzeichen des
Anfalls -eine Tablette E.UFIN!
Als Vorbeugung gegen Anfael
le waehrend der Nacht und ---------

in den fruehenMorgenstunden
nehme man abends vor dem �Schlafengehen 1-2 Tabletten. IOOOO�iU!OO�OO�

In der letzten Nummer,
ueber das Jetzrens statt
�efundene Konzert der
Sociedade de Cultura
Artística, veroeffentlich
ten wir unter den Teil
nehmern des Orchester
den Namen von Rudolfo
Buettgen, enstett Ger
mano ßuettgen, wohn
haft in Corupá. Hiermit
berichtigen wir den
unterlaufenen . Namens
wechsel.

Apotheke "Sobulz"
JARAlGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

Iam besten zu den �eringsten Preisen bedient.

Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clinlea Médica - CIrurgia Geral - Partos
, .

Consultório e Residência: Rua Preso Epi.
täcio Pessôa n. �Q6 (ex-resídencía de dr.
Alvaro Batalha).'

.

;

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 aa 1"8 hs.
._111_11_11._111_111.11._ ..•. '_11._"._" _II

I - Atende chamados de dia e a noite -

.::=r.I_II '1._ .• 1__ .1._1 __ .'1_.:::_

Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA. DE.SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel �hlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Iníra-vermelhos e azuis.

VIDRAÇAS, MASSA p. VIDRACEIRO, ESPELHOS
LAPIDAÇÃO, MOLDURAS, QUADROS, ES
TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS
'p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÖES e CANE;LETAS

IVidpa9apia Japaguá
de Steffens & RiIJ.

I'A única da cidade FAÇAM UMA VISITA

Rua Preso Epitácio Pessoa, 48 Jaraguá do Sul

IEIIm nSAiz i H !5P*.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO - SABADO DIA 16·8:-1958 5

Bebidas Max Wilhelm S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Pelo' presente, ficam -c'onvidádos os senhores
aoíonístaa desta sociedade, li comparecerem à
reunião da Assembléia geral ordinária, à realizar
se na séde social da emprêsa, à rua Benjamin
Constant nr. 594. á 614, no día 30 de Outubro de
1958, às 15 horas, para deliberarem sôbre a se-

guinte '

ORDEM DO DIA.:

18.) Discussão e aprovação do balanço geral,
demonstração da conta de Iucros e perdas encer
rados em 30 de junho de 1958.

2·.) Eleição do novo Conselho Fiscal.
30.) Assuntoa de interesse social,
OBSERVACÃO :. Achem-se à disposição dos

senhores acionistas os documentos de que trata _-.....---------�-----,.�--.,
o art. 99 do, decreto-lei nr. 2.627 de 26 de setembro'

A spiradores de pó "ARNO" e outros tipos
i,

de 1940. Bicicletas "Y:ONARK" e "CENTRUM"
Jaraguá do Sul, em 12 de Julho de 1958. C Amaras de ár, Bombas para Bicicletas etc.

MAX WILHELM _ Diretor Presidente D esnatadeiras "WESTFALIA", Deseaseadores etc.
F ogões econômicos "REIS" e elétricos "FAME"

NeLSON DRIESSEN - Diretor Comercial \ Generos alimenticios e Conservas em geral
EDUARDO F. WILHELM - Diretor Técnico H armonios "TODESCIßNI" (Catalogo a disposição)

No. 1.167 I I msgens reHgiosas de "PRÀTA BOLIVIANA"
J arras para agua de Cristal e Vidro
][ aol e Brasso (para limpar memes)
L iquidificadores "WALITA" e VENTILADORES
14 áquinas de costura "VIGORELLI" "ELGIN"eZig-Zag
Novidades em geral, sempre em stock

. O leo det»eroba (para Hmpar moveis)
p anelas de pressão "MARMICOC" • "LARES" div. tam.
Quadros de Paisagens e nores
B efrigeradores "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
S eHns para Bicicletas e Sobrecapas
T aIheres Inoxidavel "HERCULES" e "ZIVI"
U tencilios em geral, para Dona de Casa
Vasos de Cristal e Vidros para.Conservas
Xadrez (Taboas de Imbuia e Figuras)
y piranga (Lustre· para Sapatos) "MARVEL"
Z ivi "Artigos de Cutelaria em geral"

V.S. encontrará pelos menores preços da praça

na con�eituada CASA REAL

Dr. Francisco Antonio Picdone
:M[�DICO

Cirurgia Geral de adultos e criança';' CU--

E.LIXIR 91 L nica Geral - Partos - Operações-
� Moléstias de Senhoras e Homens.

.tra.. W na 81B&A1lS. 'Especialista em doenças de criançasa ...-fiW At
_ _Atende -no- HOSPITAL nos__ FERJlQVIARIOS

Io 1Ft..... Baoo. o Coraoae. o I (Clara Hrusc.hka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL IEa1Dmaco, O. Pul..... e- P.'e JESOS -DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
.

I

Produ Dorn ••0..... ......... I co B. ITpA - SAN�A CA3rAHINA
....... CepoIte. Qued. cio Cabe-

=-__.......�
, ___lo ....ml... Aboms. '

ç=:::==========:::=::::r:::::::-:::::::=====.=.� IfI lJ ::J)
• i � ••••�•••••••••••••••••••�

0I0III0c:'::::�.�u,.u.O II lThlo ·lElJICIHI (A,lUfMANN ii: tJlfniea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta �
ELIXIR 914 H MÉDI«}O 4}IBUBQI1\O _ II �� ,

DO 11•••11l �______I _.__ .:.. A III, . II, :.. l'10DERNA B PRIMO,ROSAMENTE INSTALADA
=.1 .0- .,.._. arada· Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- A Ih Ih d S t C ta 'na... IIoOr A ad IIII 11,11 ��::._.

me ar apare a a em an a a ri

i:::Il1O:::.:'RO tra� c:;: sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
"U•• REUMATISMO da me.

I CIRUROIA - SENHo'RAS - PARTOS - CRIANÇAS E II
• - J O I N V I L E -

•• o" pelO O. N S. P. II CLINICA GERAL II ��r .e�: .,: �.�!!-"� ,��!,.II Longa ,rattea em Hospitals Europeus I' I.,
-

-

-
- -- -

-
- - -

,- -�
� � Tel 244 C"";.:�ó;es:E;:!�C;;"ôa. 405 III�: DPe ReinoldoMUli···· 4�tfi II � II aD..rOG aD/OII ' CONSULTAS:

II � t .nL 1J .nL

II I � � =======

II Pela Qlanhã: das 8 1/2, ás 11 hor�s .

II '

II
Pela tarde : das 14 1/2 �s 17 1/2 J:toras III Alende chamados lambem à Noile . II �.'b:========================:J) � _I:.. _. =. _... -=

--

'="_7:: = :: :=

,

Cârn�ra Municipal
Ata da sessão de 8 de julho de 1958.
Aos oito dias do mês de julho do, ano, de mil

noeeceritos e oincoenta ,9 oito, na sala de Sessões,
Edifício da Prefeitura Municipal, pelas sete horas,

.

reuniram-se os vereadores srs. João Lúcio da Costa,
Fidelis WO,lf, Augusto SylviO, Prodoshl, Francisco
Modro'ck, Mario Nicolini, José Pasquallni, João José
Bertoli, Martim J. Hauck e Erich Batista. Präsiden
cia: João Lúcio da Costa; Secretaria: Augusto Syl
vio Prodoehl e Francisco Modrock. Lida a ata an

terior, e submetida à discussão, foi a mesma apro
vada por unanimidade, sem emendas. EXPEDI
ENTE: Impressos do Serviço Inter; Radiograma
do sr. deputado Mário Orestes Brusa; carta do
Gabinete Civil da Presidencia da República; ofíoios
expededidos sob nr. 286' e 287/58. Após o expediente
o vereador, sr. José Pasqualini encareceu a neces
sidade de um guarda no enoruzamento da avo Ma
rechal Deodoro e av. Getúlio Vargas, sendo escla
recido pela Presídenoia que o serviço de trânsito
é de a-Içada do respectivo Departamento subordi
nado à Delelegacia

.

de Policia. Com a palavra, O,

vereador, sr, João José Bsrtoli, solíoítou se definisse
oficialmente sobre a denominação do Distrito que
representa, Retorcida, cuja Estação Ferroviária,
.entretanto, 'tem o nome do inolvidável estadista
brasileiro, Nereu Ramos, dominação dupla que mui
tas vezes causa sérios embarços, indagando se não'
seria possível uma sö dominação, -quer para a Es- =---------------

tacão como para todo o Distrito. Secundou o pen
samento do orador, o vereador, sr. José Pasqualíní.
A Presidencia esclarece o assunto quanto ao nome

_ do Distrito, que é Retorcida, e de Nereu Ramos a
sua estação ferroviária. Qualquer alteração, nêste
sentido" é da alçada da Assembléia Legialativa. Com
a palavra, o vereador 1°. seeretario, sr. Augusto
Sylvio Prodoehl, se refere ao radíograma lido no

expediente em que o ex-secretário da Agricultura,
deputado' Dr. Mário Orestes Brusa, coloca-se à dís
posição do Legíslativo na Assembléia Legislativa
do Estado, e invocando os grandes préstimos do
ilustre deputado para com o Município de Jaraguá
do Sul quando, titular da Secretaria da Agricultu
ra do Estado, novamente os auxílios financeiros
conseguidos ainda recentemente para a Sociedade
Agrícola Valo do Itapoousínho, apresenta propost
ção seja oficiado ao mesmo Deputado, agradecendo
lhe pelas atencões que houve por bem demonstrar
para com a classe agrícola do MunicipiO,. Aesoeíou
se a essa moção de agradecimento, o vereador, sr.
Mário Nicolini, sendo aprovada por unanimidade.
ORDEM DO DIA: Lido e submetido à aprovação
o Relatório do Executivo ref. ao exercito de 1957,
foi o mesmo aprovado em 2a. discussão, em vota
ção seoreta, de aoôrdo com o regimento interno. O
vereador, sr. Erich Batista, consulta sobre a possí
bilidade designar para além da data semanal a

próxima reunião' do Legislativo, sendo esclarecido
p/ Presidencia que êste seu propriO, pensamento, em

face dos poucos trabalhos em pauta, designando o
dia 29 dêste _ mes para a nova sessão da Câmara.
Nada mais havendo a tratar, e ninguém mais qui
zesse fazer uso da palavra, a Presidencia declarou
encerrada a sessão, à qual faltaram os vereadores,

-

srs. Raimundo Emmendoer(er e Durval Marcatto.
. Sala de Sessões, 8 de julho de 1958. (ass.) João
Lúcio da Costa, Presidente; Augusto _Sylvio Pro
doehl, 1°. Secretário; Francisco Modrock, 2°. S�·
cretário.

U.D.N.
Câmara Municipal

•

ALBREOHT GUMZ

Para Vereador

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É Á

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo ,suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dIeta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a :.ua próprial �

Evitará muitas doenças. e poupará dinheiro em

Iremédios
Compre boje mesmo uma LOIIBRIGUEmA
.'

MIlUlfCOBA par;( o seu tilhinho. If um produt� dos Laboratórios' Minantora
- JOINVILLE-

r== •

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

CO,rupà

IMUDAS ·MILHÖES

Frutiferas e

Ornamentais

OE PESSOAS tU USADO CO.
BOM RESULTADO O PGPULM

OEPUBATI'fO

Laranjeiras, Pe
cegueiros, -Ka
kiseiros, Maci··
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

• I

FOTO PIAZERA
DBFRONTE Á'

-

PREFEITURA - JARAOUÁ DO
_
SUL

fotografias em Oeral - fotocopias de Documeutos -
filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

·A pec1ldo. atende' a domlclllo e lambem
em localidade. YlziDha.

MINISTÉRIO DA GUERRA
III Exército - 5d RM

16a CR • 5a DR i

Atenção, Cidadãos da Classe
-

de t 940 J
Época geral de inspeção de saüde e

seleção para incorporação em 1959. !
1 - Todo' brasileiro residente nos Municípios

de Jaraguá
.

do Sul e Corupé, pertencentes à class,de 1940 ou anteriores, ainda em débito com o Serj
viço Miliiar, deverá apresentar-se do, dia 25 a 29 dé
setembro do correnre ano, à Comissão de Seleção�·
que funcionará nesta cidade, nos salões do Clube
AlléticO, Baependl, Os convocados residentes e...
Corupä, epresentes-se-ão no dia 25 e os residentet.
em Jaraguá do Sul, do dle 26 a 29 de setembro p.
vindouro. I ,

__ � �._ __ _.

I

2 - REFRATÁRIO: OS cida�ão's da classe d�
1940, bem como, os tncepezes "e' das classes an

teriores que deixarem de apresentar-se ou que s�
apresentando se ausentarem antes de concluírem ii
Inspeção, serão considerados

.

REFRATÁRIOS e fica
rão sujeitos às penas previstas na Lei do Serviço
MilHar e a multa de Cr$ 50,00. ,

. 3 - INSUBMISSO: O cídadäo que designado
para íncorporeção em : organização militar da ativa.
deixar. de apresentar-se nos prazos e locels prevls
lOS, eecríturedos em seu certificado, passará a insub
misso', e ficará sujeito às penas prevtetas no Código
Penal Militar, _

4 - Os .cidaçãos da classe de 1940 e anterio
res que ainda não alistaram, bem como, os alistados
em outros Municípios, que ainda não fizeram inspe
ção de saúde, deverão comparecer imediatamente na

Juntes de AlistRmentO, Militar.
..

•
-

5 - ARRIMO· DE FAMíLIA: O convocado
arrimo de família, residente DOS Mupicfpios de Iara
guá do Sul ou Corupä, deverá entregar seu requeri
mento de acôrdo com o Av no. 708 de 11 de egosro

'

de 1953, ne Junta de Alistamento desta cidade, até o

dia 20 - de setembro, o mals tardar.
6 - Os cidadãos residentes nos Municípios de

de Iereguã do Sul e Corupé, que desejarem quals
Quer íníormações reíerentes ao Serviço Militar, quei ...
ram dirigir-se a Delegacta de Recrutamento, Militar,
sem INTERMEDIÁRIOS, que serão atendidos com

solícltude e gratuitamente.
Jaraguá do Sul, 10. de agosto de 1958.

MANOEL CARVALHO LOPES
Cap Dei 5a DR.

C huveiros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESemNI" e "UNIVERSAL"
Soda caustica "PYRAMID" e outras quaHdades
A rtigos para presentes em geral (sempr� novidades)

r

B adios "Siemens do Brasil" e "Telefunken"
E spremedores para Batatas, moedores de ��po
A luminio "ROCHEDO" Baterias e peças avWBOS

L ouças de Porcelana "SCHMIDT" "REAL" e
"STEATITA"

CASA REAL
Rua CeI. EmiHo C. Jordan, N°. 141 - Jal'_aguä do Sul

(defronte ao Cine Bohr)
N.l.037

Escritório ao lado, da Prefeitura

J:ARAGUÁ DO SUL

, .
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NO. 2.000 Acaba de receber seu Para substítutr os
!!II!!!!__II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B_!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

prefixo, olicializando.se, cinhas integrando as

pois, em suas transmís- ças .da ONU no. E
sões, a nóvel e vitoriosa seguiu o novo eontíng
Emissora de Joinville do "Batalhão Suez'
Rádió "Colon", empreen� cent�mente insl?e�io
dimento do saudoso ex no RIO pelo MIDlstr

A convite de} Prefeito na imprensa local, foi O espírito do saudoso de ter paz, a paz que Pr�f�ito �e Joinville, dr. da Guerra, do que.
Municip!11 teve l�g�r sä- incluido pela. primeira Presidente Vargas, baí- eu tanto desejo. Joa<., CoIIn: parte entre o�tros J
bado último, na Bíblíotêca vez, nos testejos .lo�als, xou na sessão espírita Estou no. espaço e na Tra�smitIndo na �re. guàenses �Thlem e
Municipal, uma reunião o concurso de vítrínas, de Baugü, Rio de Janei- escuridão; os humildes q�ênCIa de 1.090 quilo- mer� .

o
.
Jovem Mar

preliminar da qual parti- alvitrado pelo diretor de
ro, segundo noticia a vão ser enganados por CIc�OS, ondas lo.n.ga�,. a R.ubInI, !Il�o do sr. H

ciparam autoridades da redação dêste hebdoma imprensa carioca exploradores em meu Emissora da famílía JOlD- CIO Bubíní.
magístratura, do ensino, dário, cuja comissão de .

nome. villense vem adquirindo _do esporte, clérigos, rádio julgamento ficou consti Ele disse: "A ,minha Rogo aos vivos pedi. diàriamente maior incre-
e imprensa, a fim, de tulda dos srs, dr. Ayres alma não te� tido des. rem luz para o meu es- mento ta�bé� em o que obedece a .orieelaborarem o programa Gama Ferreira de Mello, canso; os VIV�S explo- pirito e descanso para noss.o MUDlCípIO, onde é çao de seus díretcomemorativo à Semana MM. Juiz de Direito, Lau- ram os humildes em a minha pobre alma. adm.lrável o �ú�ero ,de srs, dr. Pedro Cobda Pátria (1°.' a 6 de se- ro Braga, representante �eu nome, e meu espí- Não poderei reencarnar o�vlDt.es que díãrlamente Arno Eht;lke, dentrolembro próximo). da LJD e Augusto Sylvio rito é que sofre, não po- e nem deixar êste vale síntonízam a sua onda. alguns �13S programAlém de uma atraente Ptodoehl, dêste jornal. de dores e lágrimas en- Aparelhando-se com lo- as suas írradíações
partida de futiÍ>ól, desfile Para orador oficial do dia

I
quanto usarem o 'meu cutores i)rofis�i.onais de dadeiramente. selecí

no día 7 de setembro, ,7 de setembro foi indicado nome como símbolo pa- São Paulo, Curitiba.' Pôrto das
.
para

.
orgulho

preleções nos vários edu- o sr. João Lúcio da Costa, ra enganar os vivos. Alegre. e da �aplt!11 do r adI? f o n I a de S
candá los, na radío-dífu- Presidente da Câmara Quero Luz. _ Preciso Estado, a

_

RádiO' Colon, Oataríne.
sora e artigos alusivos Municipal. de Luz." - Quais são

,

\

os que estão se aprovei-
---------------.--

tf--===�:============::::::=====�
tando? I União Democrática Nacional

II BilßeO [illilrißeßle II. Retificação -

Silo con���:'��:'���candídeíos
11;,1 SOCa Cooperativa Central de Crédito Agricola III! Em a nossa edição ao- Gâmara Municipal para a reunião a real

"
. .

d zar-se na séde social, à rua Mal. Deodor!i Mat,iz - F io r i a n ó p o I i s - Rua T,ajano, 16 n serror, a respeito a com-
ás 20 horas, a fim de serem tratados váriot ------------- -----. II ���i���d�a d�rÓ�ft��: 1r� assuntos de interêsse geral.

II Faça seus depósitos no BAICO CITAHIIEISf. ii tístioa, divulgamoso Dome Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 196

11'11 uma organização a serviço do desenvolvímen- II!. de Rudolfo Buettgen (con BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBLto comercial, industrial e agro-pecuário de ii tra-baíxo) quando devia Vice-Presidente em exercícioII Santa Catarina e do Brasil. II ser Germano Buettgen,
II

\

Seja previdente, levando SUdS economias II residente em Oorupä. A- .....----------------

li ao BANCO CATARINBNSE, servindo-se de II qui fica, pois, a retifica-
!!S!!_"!E!iiII!DEi!iII!E!_H:l.-=II�.alI_1E!i!1IIEiIl1EE!

II ����;�:m::'::·:�':ß::II:�8B::Ç:P�� II--A-O-S nossos AQâsOsll!.enCêaS"náfti<le·,s: jISEF':bres (s·I�:�u�:ia8
II Norte, Canoiohas, Campos Novos, Chapeco, (I .., Maleitas, Tremede
li Curitibanos, Caçador, Crlclúma.: C o r o o e I ,I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

II Freitas, Dlonlslo Cerqueira, Herval D'Oesre, li Pedimos a todos os· uossos prezados
II lrelaí; ltapiranga, Jaraguá do Sul, Laguna, II assinantes, ainda em atrazo com o paga- "Capsulas Antisesonicasn Mafra, Mondai, Orleães, Pôrto União, Rio do li mento de suas .assínaturas, a Iínez» de nos

M ínancora"II Sul, São Carlos, São Francisco do Sul, São n 'enviarem com urgência, OI!! seus débitos, a

III Miguél D'Oesre, Tubarão;' Turvo, Urubicf e II fim de evitar a suspensão do fornecimento

I Urussanga. II
do

.

nosso jornal.
I li

'I

Emprêsa Jornalística "Correio do Povo" LIda.U Departamento em ISl'sguá do Sul "
II á Rua Presidente Epírécio Pessôa Dr. 66. II
ii

'
U

�=:::==::::.-:========:::=======:::==::=::JI '----

1$Euflfnio Vito, Sebmõelcel --,

Díreter-Gereate I
______________� � .aMz �!�.�I B!�.�1...

Eugênio Vitor Schmöckel,
candidato à Assembléia ILegislativa, é um

nome credenciado pelo trabalho, pela inte

gridade de caráter, pela alta' compreensão
cívica para com o povo nas suas [ustas as

pírações, (Comité da UDN pró candidatura

Eugênio Vitor Schmöckel).

CORREIO 00 POVO
ANO XXXIX JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SABADO, 16 DB AOOSTO DB 19M

Semana da'Pátria A fala do
espírito de Vargas
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Candidatos ao Legislativ
.A União Democrática Nacional recomen

ao sufrágio do eleitorado jaraguàense para
eleições de outubro, os seus candidatos
Câmara Municipal:

VALERIANO ZANGHELINI
FRANCISCO PA VANELLO
ALBRECHT GUMZ
EUG1!:NIO VITOR SOHMÖCKEL
ALVARO SEVERIANO PIÁZERA
ERICH BORCHARDT
MÁRIO NICOLINI
AUGUSTO SYLVIO PRODÖHL
ALBANO KANZLER
VITOR BAUER
JOSÉ NARLOCH
ALEXANDRE HAAKE

, HAROLDO ISBERNER
MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

--------,--------------------------

Rádio
"Colon"

Jaraguàense
DO Batalhão Su

Em Todas as Boas Farmácias
o

,

um produto doe Laborat<!rios MINANCO

Joinville -. Sta. Catarina--

PARA FERIDAS
ECZEMAS

INfLAMAÇÕES
COCEIRAS
fRIEIRAS
ES P I N HA S, ETC

•

I

f
COITHI CISPI,

.

8UIDI DDS CI·

IElOS E DEMItS

an ceDU ao #

ORO CABndo.
\
)

TÔNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

•

I

Lavando com Sabão (Illrea aagtltrada)

Virgem Especialidade
da (lAo WEIlEt HN][))U§1[llAl co - JOllJIllvftlle

•

I
s�ßÄ���Raf",�
EspECIÄUDADE'JO ideal para cozinha, lavandéria e lavadeira, portanto não deve faltàr em casß alguma.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


