
Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense·

Brilhantes Festejos·Cívicos
As comemorações do "Dia do Colono" Homenagem ao CeI.
Jourdan -. A 6a. Exposição da Associação Rural - Outras Notas

, '

Novas Obras do
Govêrno UDN
Adiaatado o asfalta·
mento do treello esta·
dual ILHOTA ·ITAJAI

Também o Grupo Esco'
lar de Brusqus, segundo
declarou à reportagem O
titular daquela pasta, está
iniciado, já se encontrando
a terminar os fundamen
tos, daquêle edificio.

P-ARABENS,
.

Sr. Delegado
Interessante
Exposição
Canina

Referência especial ao Joinville, (Do Oorresp.)
transcurso das comemo: - Nos peõximos dias 15
rações do Dia do Colono e 16 de Agôsto, o Kenel
merecem o sr. Delegado I'Clube de Joinville realí
de Policia em exercício, zará sua exposição anual
sr. Arnaldo Schuls, 10. canina, em que serão
Suplente coadjuvado .pe- apresentados os mais ra

los briosos praças do ros exemplares de puro
Destacamento local no sangue vindosde Curitiba,
atendimento de nossa Sio Paulo, Pôrto Alegre
sugestão publicada em e Blumenau.

- policial e regulamentar Constituindo-se em

o estacionamento de veí- acontecimento de expres
culos nas' proximidades são na vida social daquela
do Posto Agro - Pecuário vizinha cidade, o interes
"João Oleöías" nos ültí- sante certame canino vem

mos dias de festa. A ati- despertando intensö en

tude lhava mas enérgica tusiasmo e particular in
da autoridade policial teresse. entre os sócios
pôs têrmo ao trânsito do Kenel Clube de Join
tumultuado dos anos an- villa, que está realizando
terio.res, merecendo por preparativos para pro
isso mesmo os aplauscs porcionar ao publico join
de todos os motoristas e villense

.

uma festa de
do povo em geral. caracteristicas atraentes.

/

Revestiram-se de ínusl- Agro-Pecuária, Avícola e número) para participarem Juiz de Paz; Arno Enke,
tado brilho as comemora- Ind.ustrial, certame esse da grande churrascada da Rádio Colon; Augqsto
ções cívicas com es quais sob o parroclnlo anual da oferecida às autoridades e ôylvío, representando êste
Iaragué do Sul festgiou o Associação . Rural, cujos convidados especlals; os jornal; Dr. Lauro Fortes
seu 830• aniversário de diretores se excederam em quais relacionamos no final Bustamante, Dir. da Pro
fun d a ç ã o e o Dia do I sobrepujar a� comemora- desta breve reportagem. dução Animal; Dr. Jonas
Colono, que tiveram início, ções .

enreríores, cabal- Oferecendo a churras- ßeyer Amorim, Diretor do
sábado, com a colocação mente conseguido graças cada, falou em nome da Fomento Vegetai; Dr. Ely
de uma corôa de flores ao seu deoôdo individual entidade de classe, o dr. Correa, Chefe do ETA,
naturals e faixa aluziva, e a colaboração coletiva Barreto de Azevedo, se- Projeto 17, e Dr. A I i r
ao pé do busto do funda- dos associados, do povo gulndo-se-lhe os deputa- Raitani, Eng. -Agrônomo
dor da cidade, CeI. Emílio em geral. dos estaduais Altir Weber do Pôsto.
Carlos Iourdan, opertunt- de Mello, Tupy Barreto, ------

dade na qual o distinto Após o d í

s c u rso de
o deputado federal Lauro

causídico, líder da bancada abertura da Exposição do Carneiro de Loyole, todos
da UDN no Legislativo sr, Eugênio V.,Schrrlöckel, da UDN, o dr. Luiz.. de
Municipal, sr. Murillo B. 1. Secretário da Associa- Souza, '0 sr, João Lúcio
de Azevedo, orador oficial cão Rural (e que divulga- da Costa, o senador Irineu
designado, proferiu notá- mos em outro local desta Bornhausen e o dr. Celso
vel oração hlstórlco-blo- edição) QS presentes e Ivan da Costa, Secretário
gráfica. ilustres- convidados per- da Agricultura represen-

correram as dependencías rendo o sr, Governador
As festividades do Dia do Pavilhão Industrial do Estado, Heriberto Hülse.do Colono se verificaram "Artqr·Müller", asststlram Todos os vários espec

no dia subsequente, do- o desfile dos animais pre- tos dos festejos comemo
mingo, quando da ínau- miados (cuja relação di- rativos foram filmados
guração da 6a. Exposição vulgaremos no próximo p e I o Departamento de

Divulgação da Secretaria F!OLIS .. (Do Corresp.)
de Obras Públicas cujos Estao em ritmo acelerado

_- eioegraftstas airrdá1·'fHIrtB-' os ·..t.rabalhos d-e '-8;Sf�lta-'
ram a cidade de Jaraguá me�t? da estralta Ilhota
do Sul a ser exibido pró- Ita�a!, conforme ve!ll de
xímarnenre em todo o verifíeae o Secretáno da
rerrítõrlo nacional. Viação d!. Heitor ��rrari,
A ab s o I u t a falta de que esteve em vunta de

espaço tmposstblllte-nos inspeção àquela rodovia.

pormenorizar essas mag
níficas comemorações cí
vicas, as quais, como

sempre, carrearam para a

nossa cidade, visitantes
de todos os municípios
circunvizinhos além da
capital, do Estado, numa

brilhante dernonstração do -----'-----

alto conceito que conquls- C
.

taram esses festejos popu- urso para
lares, anuais, em rerrító- Formação de
rio catarlnense. '�

O
.

dDentre as autorídades e ríente ores
con�i�ados especiais que. Pedagógicospartlclparam da grande· . • •

I

churrascada, nossa repor- EducaCIOnaIS
tagem anotou �s seguintes: e PrOfI·SSI·OnaI·SSenador Irmeu Born·
hausen; . Dr. Celso Ivan
da Costa, Secretário da Virindo à preparação
Agricultura, representando de técnicos para os seto

o sr. Governador; Depu- res do ensino e da orien

tado Federal Lauro Car- tação ed'!lcacional e pro

neiro de Loyola; Deputa- fissional, o Depar\;amento
dos Estaduais Dario Ge- Nac!onal do SEN�C fará

" Em Ponta Grossa, no Paraná: raldo Salles, Tupy Barreto, reahzar, de 2 de lulho a

Altir "Veber de Mello; 17 de dezem_bro, o C�rso

Começou O racl·onam·en-to Prefeito Municipal Walde- -para form!'1Qao de �rIen-
. mar Grubba; Prefeitos de tadores. P�dag6g�c�s,

de luz e ·1' t
· CQrupá, São B.e nt o e EducaCIonaIs e ProfisSIO-

energIa e e rIcas, Guaramirim; Dr.
_

Pedro nais.
,

.

Colin, Diretor da Empre- Os candidatos deverão
Na . edição de 27 do decorrer do dia, pois que, sul; Dr. Ayres Gama Fel'- possuir formação e expe

mês passado, o "Diário durante a noite, já está reira de Mello, Juiz de riência de professor, ou
do Paraná'�, que se edUa acostum8�a a viver no Direito; Dr. Ari Flavian,o fGrmação em Pedagogia,
em Curitiba, publicou a escuro, lá que poucos de Macedo, Promotor Pu- Filosofia, Ciências Sociais, �

seguinte noticia: 'são os postes de ilumi- blico; Cap. Manoel Lopes, Serviço Social, e Escola Na-O fallolD bOlDeDS,A Cia. Prada de Ele- nação pública que nio Chefe da Circunscrição N.rmal ou, ainda, ser

tricidade está anunciando estejam com suas lâmpa- Militar;. Dr. Luiz �� Spu.za, estadante de Pedagogia,
que, a partir do dia 27 das apagadas ou que- Procurador Admlß1S!ratlvo Filosofia e Ciências So· IDas 1-de'1-asdo mês passadO iniciou bradas. do E�tado na Capital da ciais.
o racionamento de ener- República; Zenon Fernan- '

gia elétrica em Po n t a NOTA: O Govêrno do des -da Silva, C o I e t o r Aos alunos que preen- Chegou ao Recife se- do tomará posição em

Grossa devido a estiagem Paraná é do PSD! Não Es ta d u a I; Pe. Donato cherem 8S condições de m'ana passada o deputado face da sucessão. presi-'
que ve� se pro)opgandó, vão meter o pau nêle Wi�mes� Vigário;. I��ão aproveitamento e freqüên- federal Plinio Salgad9, dencial. Quanto às duas
diminuindo o nível d'água tambem? E nos Estados LUIZ. DIretor do Gmaslo; cia, estabelecidas pelo 'chefe nacional dos inte- candida1uras já lançadas,
de suas barragens., de São Paulo, Minas e Vitório Lázzaris, Preso da regulamento dos curSOI, grali�tas. Falando à re- disse: "Nosso problema
Nossa população talvez Bahia � Não se comentem C�mar�; �va. �� é li a O· SENAC conferirá um portagem declarou que I' não,

é de homens, mas

só venha a sentir a falta partidáriamente oa. efei- Muller, Joao LuclO da diploma na respectiva somente em janeiro do sim de idéias".
ou deficiancia da luz no tos e esquecer as causas. Costa; Erich BIosfeld, especialização. próximo aDO o seu parti- ,

.

Sob o signo de uma nova era de revi
talização das fontes produtoras, num creseendo
incremento à agricultura catarinense, assis
timos, com alegria, ao transcurso de mais
nma data comemorativa ao "DIA DO COLONO", \

a que a Secretaria de Negócios da Agricultura,
numa firme adesão às homenagens peestadas,
se apressa a emprestar irristrita solidariedade
de aprêço e o mais solene preito de gratidão.

O valor utilitário' da colonização extran
geira é ponto pacífico nos anais das grandes
civilizações. E se formos pesquisar 8S origens
dêsse sistema propulsor do progresso das
nações, perderemo-nos na vastidão do espaço
e nas noites do tempo.

O momento histórico brasileiro, em que
vivemos, nos oferece, com evidente eloquen
eía, êsse exemplo típico de desenvolvimento: .

marcadamente em nosso Estado, onde o braço
vigoroso do colono se firmou como sustentá
culo autentico de nossa economia, posto que
embrionária, mas promissora de graudes
realizações, não Indo longe melhores dias
em que possamos trocá-las em têrmos de
redenção econômica.

Emergindo de uma
crise sem precenden
tes em sua soberania
política, o Brasil se

depara com um pa
norama econômico
social de molde a

e n fr e n.t a r/as mals
arduas ·lutas pela sua

sobrevivencia quan
do no despertar dos
valores até antes
ocultos, a par da ele
trificação e das in
dústrias pesadas sur

ge, com relêvo, a

marcha para o oeste,

DR. CELSO IVAI DI COSTA ������:�!eb����e�:
verdadeira alvorada.

A Iígura altaneira do imigrante provoca,
em suma, importantes observações de ordem
étnica, prcduzíndo fortes reflexos na ·órbia
social.

Esse ilustre desconhecido que conosco,
brava e decidamente, colabora na construção
de edifício estatal, provém da mescla de
diversos povos separados pelas idéias e obs
táculos alfandegários e que, aqui, se, encon
traram fundido na unidade de uma nação
amálgama de sua díversldade cultural e física,
numa vivência continua de amôr à terra
acolhedora, sua nova pátria, carreando para
os nOS80S pagos sua experiencia redivíva e

os fluxos sa]utáres dE' uma civilização milenar.
O colono, seja o bJavo cabloco nativo,

seja o abnegado homém de origem, que no

silencio do seu trabalho e na solidão de seus

campos, descreve esse drama de lutas e as

peresss; que como norma de vida tem seu

trabalho fecúndo e como diversão, a música
plangente do gado e do balido das ovelhas;
que ao ritmo do martelo faz corresponder o

éco de sua enxada na terra inculta mas du
vidosa, e-stabelecendo o equilíbrio ideal de
paralelismo agricnltura-indústrial, outro mé
rito não teria fi1enão o de compor essa admi
rável paisagem humana que forma a grandeza
nacional.

Dr. Celso lven Je Co.te
Secretário da f1grlcultura
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Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil do
lO. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Sabta Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-�e :

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Guaramirim neste Estado,
domiciliada e residente
neste distrito, em Itapo
cuzinho, filha de Werner
Fritzke e de Olinda
Bruch Fritzke.

Edital n. 4.689, de 23.7-59.

Cópia recebida do Ofi
cial do Registro Civil de
Guaramirim, nl Estado.

Vitor Zanella e

Alcira Bauer
Ele, brasileiro, solteiro,

mecânico, natural de
GuaramiriDi, neste Esta
do, domiciliado e resi- •

dente nedte distrito, filho
Ide Alberto Zanella e de

Anna Alvise Zanella.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de I

Massaranduba, neste Es- ,
tado, domiciliada e resi
dente eoi Guaramirim, à ,
Estrada Schroeder III, \

filha de Erwin Bauel. e
de Olga Bauer.

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos,mandei
passar o presente edital que
será .publicado pela impren
sa e em cartório onde será
alixado durante l'i dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oticial

Coisas da vida Política

.

Faço público que se acha em-meu cartório para
ser protestada por falta de aceite e pagamento uma

duplicata de n-. 1.737 vendida em 29 de Agosto de
1958 no valor de Cr$ 19.825,00 (dezenove mil, oito
centos e vinte e cinco cruzeiros) em que é devedor
HANS BRUNKEN, e Credora a firma ENGEL IR
MÃOS & CIA. LTOA., estabelecida em Rio Verme
lho no municipio e Comarca de São Bento do Sul,
nesre Estado, e como o devedor não foi. encontrado
e' se acha fóra desta Comarca, pelo presente o inti
mo para no prazo de 3 (três) dias pagar ou dar as
razões porque não-o faz, ficando desde já notificado
do referido protesto si não o fizer.

Iaragué do Sul, 31 de Julho de 1959.
HILÁRIO ALIDO SCHIOCHET

Escrevente juram. no

impedimento do Tabelião'

SOCIAIS
- a sra, Florita, espõ- Lázzaris, conceituado in

sa do sr. José M. Junkes. dustrial, proprietário da
- o sr. Haroldo Isber- Fábrica de Móveis Santo

'. ßssocilCIO Rural
Resultado da lambola
1 prêmio nr. 458
2 « «1.874
3 « «3.065
4 « c 2.136
5· c c 3.638
6 c c 1.534
7 c c 3.049
8 c «1.299
9 « «3.754
10 « « 2,507
11 c c ne01
12 « «1.428
13 c c 0.085
14 c c 0.637
15 « c 2.338
16 c «0.681 .

17 c c 2.465
18 « «. 3.480
19 '

c «0.320
20 « (I 3.346
21 c c 3.893
22 c .. 2.553
23 « c 1.173
24 « '« 3.824
25 « c 1.162 .

26 « « ·449
27 c' c 1764
28 -« «2.964
29 « «. 3.448
30 « « 89
31 (extra) 308

IIIaro Gonçalves

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Combate as

·rregularlda
____.. l->-"-

.

es das fun
çÕes periódi

cas das senhoras. '

,·,t calmante e re

gulador dessas funções.

IIYÓí,·:Máe. Filha I'
.

Todas devem;' usaL�<;�
.' a FluiHEDATI·NÁ"f�\.

·1

��NG�t�OL
CONTÉM

,

EXCELENTES
ELEM"F.NTOs TONICOS

Fósforo, Cálcio, Arsamato
a Vanadato de s ó d i o

TODlCO tios convalesventes
Tomco dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra-

-quiticas, receberão a to

nilicação geral do orga
nismo com o

Estando próximo as circo a gente vai se

eleições, quero fazer divertindo com esta

=����������� lembrar, que em certo gente que pela maneira
;::; Município do sul do pais, que age parece que

a eleições passadas Io- quer nos ver alegres e

ram das maís divertidas; batendo palmas. Outros
custando o mesmo a es- sim o maís divertido é
quecer, ·más ja estando que enquanto assím

FAZEM ANOS HOJE·: ner, residente em Estra- Antonio, nesta cidade. e na contingência de sucede estamos assístín-da Jaraguá 84. Presidente da Câmara esquecermos deixou es- do de graça uma diver-Dr. Waldemiro lIazareeheB - o sr. Ricardo Kreutz- Municipal. crito que é para prolon- são. Se caso fossem
Deflue hoje mais um feld,. residente em Jara- Os nossos cumprimentos. gar, maís a lembrança eleitos cobrariam porque

natalício do distinto elí- guazínho. - a sta Iracema, es- que convém perdurar de algum lugar tinha
nico, sr. Waldemiro Ma- DIA 3: põse do sr. José Izidoro até as novas eleições, que sair o. dinheiro, cus.
zurechen, figura de pro- Bermilio Ramos Oopí, Comissário de Po-

que é para prepararmosl
tasse o que custasse, no

[eção dos nossos círeu- líeía em Rio. do Sul.' outra maís ou menos entanto candidatos ami-
los médicos e sociais. Vê defluir dia 3 mais - o sr. Wigando Voigt. como aquela, só que em gos, banquem sempre
Médico na maís pura uma data natalícia o dís- - o sr. Hilário Sohío- vez de cinco candidatos camaradagem assim que

acepção da palavra, es- tinto cidadão, sr. H�rmil!o ehet., aumentaremos para dez, dai torna-sé assim como
píríto acrisolado dosmalS Ramo�, alt? tuncíonärto - o sr. José M. Junkes. e para não haver queixa lí no paraxoque de um
apurados sentimentos da Rede-VI�ção-Paraná- DIA 5: vamos repartir melhor caminhão, que dizia; Não
humanitários médico dos' Santa Oatarína.

_ a sra. Olíndina, es- os votos, que caiba mais dá lucro mas é divertido.
pobres e de'sprotegidos, P?r tão auspiciosa data pÕS8 do sr. João Lyra, ou menos partas iguais

-

é o ilustre aniversarian- enviamos ao prezado farmacêutico em Guara- para cada um. sendo Candidatos vocês não
te exemplo magnifico amigo um forte abraço mirim. assim será mais dllícll, se queimem com isso
que honra a classe mê- com voto� de perenes

_ o jovem Nivaldo colocarmos 11m repre- porque nós eleitores
dica, por estes seus ra- ventu!as Junto aos- que Luiz, filho do sr. Bonítä- sentaute na câmara, mas também não. se aberre
ros predicados pessoais lhe sao. caro. . . . cio Petry. em compensação, será cemos de telll perdido o
aliados ao seu talento - o Jovem �Idebs, .fl- _ Alvarozinho Filho, msís divertido. tempo, em votar para
profissional, sua cultura lho do sr. Paulíno SChlO- filho de Alvaro Stinghen. Quero _dizer que en- vocês.
e em suas relações para chet.

o sr. José Hermelo DIA 6:
. quanto, nao aparece um

com os seus semelhantes. . 1 _

Ferindo-lhe a modés- Marchi, residente nesta - a sra, Terezinha
tia, "Correio do Povo" cidade. Zapella Soares, espôsa Edi'tal de Ppotesto
se associa prazerosa-

- o sr. Alfredo. Müller, do sr. Dagoberto Soares.
mente às justas. mamtes- em Joinville. - a sra. Ines Steinert,
taçõee de apreço, res-

- à sra. Gertrudes espõsa do sr. E r v i n o

peito e carinho de que Baumle Zimmermann. Steinert.
Orcao di maior penetração será alvo o distinto mé- DIA 4'. DIA 7:DO Interior do nordéstl .

catarin,nsl. dico no dia de hoje, Vi'õrio Lázzaris - a sra, Laura Hafe-
!!=====;;;;;;;;;;iiiõiiõõiiiiiiiõiiiiiii� cumprimentando-o efuzi-

T d' 4
- mann, espõsa do sr.vamente com votos de ra�scorre la ? a�I- Henrique Hafemann.inumeras felicidades. versärlo do sr. VItórlo

_ a garotinha Marina
_- Moreira, filha do sr.

I David Moreira, em Ita
Orgãos e Har�onios '�BOHN" pocuzinho.

- o sr. José Steilein
Neto, em .Jaraguazlnho.
- a menina Mércia

Döring, filha do sr. Ber
tholdo Döring, comer
ciante em Estr, Itapocú.

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicos
Harllonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C ápelas e Igrejas \

Orlios: 5.ãoconstruidos Proibiçãoem 7 disposições a

escelha dos interessados Proibo rerminantemente
Edital n. 4.688, de 23-7·59.

Catalegos Gratis a entrada de pessoas em
Waldemar Lehmert e meu terreno situado em
Leonora Fritzke Demais intormacões .Estrada Corticeira, muni-

. Ele, brasileiro, solteiro, cem o Represent�nte cípio de GDaramirim, afim
oleiro, natural deste dis- Geral para es Estados de caçar, estragar planta-
trito, domiciliado e resi - de S. Catarina e Paranã 9ões e causar outros da-
dente neste distrito, à PAULO KOBS - ex. Postal, 39 - Sio Benlo do SII nos, não me responsabili-Estrada Itapocú, filho de 'Estado de Santá Catarina zando p�lo que possaWilli Lehmert e de He-I ocorrer.
lena Lehmert. Guaramirim, aos 29 de

------------------ julho· de 1959.
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A IIIaro fraacescki

LOMBRIGUEIRA MINANCOßI

Aniversdrios

Proibição
Proibo terminante

mente a entrada de
Dessôas ou animais
êsem minha permissão)
em meu terreno situa
do em Guaramirim,
Estrada Ponta Comu.
prid&, não me respon
sabilizando pelo que
possa o c o r r e r a08
infratores.

Proibição
Proibo terminantemen·

te a entrada de pessoas
em meu terreno situado,
em Vila Nova, estragan-'
do plantações' e causar
outros danos. Não me

reposabilizo pelo que
po.ssa ocorrer aos. con-
traventores desta proi- Guarsmirim, 10. de
bição.., ,julho de 1959. �. ßVila Nova, 17/7/59. (ass.) Irno lindar! -.))atngUtJIllOll

(ass.) Miguel Mülle, --' ':- -----

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residêncià de Emanuel Ehlers)'
Clini"ca geral médico - cirurgia de adultes e crianças
- Partd� • Diathermia Ondas curtas e Ultra"'curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

- Ráios Intra.vermelhos e aluis.

Vermifugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dIeta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a :.ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios ,

Compre boje mesmo. uma 10MBBIIIUEIBÀ
MINAIICOBA para o seu ülhinho.

.E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE

?repeti/na }I. S.
da penha, que
contem &lralo
J(ep6fit.o COlt!

t:(/Tifnld..tt,.n.or.;,.
ift"[jj1.1tk;tj, fi."

bl'l�õe'$ do·

/ig.lI.do.1

,

Dr. Murillo Barreto da Azevedo I
\I

I ADVOOADO I ·i

I
I l

I
Esçrifório no prédio. "A Comercial Ltda"

!Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122 I

; laraguá do Sul !
•

.. - - - -
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA {·8-t959

·

Asiatische
G

· IJ
o Doutor Ayres Gama Parreira-de Mello, Juiz

, lIppe, ,.t;.IMjlGROS. '�
..

c"

de Direito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado
RIO - Heute wird hier i� ,�� de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...

der Dampfer "Lolde Nica- RIO - Das, Gesund- �l§> . .,)]'
ragua" anlegen, der grosse heitssekretariat berichtet, lê FRACOS _&� FAZ SABER aos que o presente edital de

Mengen Bohnen, R e i s, dass wirklich viele Perso" ,'f!
' ,

,:�� citação, com o prazo de trinta (30) dias, virem ou

Mandiokamehl, Zwiebeln nen wieder ao der soge-
:' ",'t dêle conhecimento tiverem, que por parte de

und Poekeltleisch von Rio nannten "A s i a tis c h e n

.

,.', �V:ii!"A NAO I ,O/L
't' CAROLINA CHIODINI, me foi dirigida a petição

Grande do Sul nach hier Grippe" erkrankten, die M do teôr seguinte: PETIQÃO: Exmo. Sr. Dr. Juiz

transportiert. Danach wird wieder hier grassiert. Lln- de Direito dá Comarca de Jaraguâ do Sul. Carolina

der Dampfer im Auftrage zaehlige Personen sind e indicado
Chiodini, brasileira, solteira, doméstica, residente

des Natlonalen Kaffee- Grlppekrank, doch in den DOI Ca80e de em Luiz Alves, distritc de Maasaranduba, �sta
Ins t it u t s 100.000 Sack meisten Peellen handelt es fraqileza, pali- Oomarca.. por' seu procurador e advogado, infra

Kaffee nach dem Norden sich nicht um die "Asiati- ... magreza e assinado, inscrito na Ordem dos advogados do

des Landes transportieren. sehe" sondern um die .

, f� lua f6r'
Brasil, Secção deste Estado, sob o nO. 387 e com'

"Brasllíanfsche' Grippe mula eotraua eserttõrío à Av. Ma'rechal Deodoro da Fonseca, nO.

Es wird aber trotzdem Vauada� de 437, nesta Cidade, vem intentar, pela presente, ação
befuerchtet, dass wieder

.

s6di0. UcitiDa, GlicerofOlratolt de usucapião, nos têrmos dos arts. 454 a 456, do
.

eine Epidemie der Asiati- Pepsina, DOa � Cola. etc. de C6digo de Processo Civil, no curso da qual e sendo
sehen ausbrechern kann, aoão proata e eficu DOI calOS necessário: 1. Provará que está na posse mansa Ci)

und die zustaendigen Be- de fraquesa e oeuraateJaiaa. Vana- pacífica dos seguintes im6veis: a) um terreno si-

RIO _ Das. Nationale hoerden tr-effen bereits alle 4fólê indicado para hOmeDlo mu- tuado no lugar 18• Braço do Norte, distrito de

Zucker- und Alkoholinsti- erforderlichen Vorslchrs- ;Iherea e eriaoçu. eeodo sua 16r- Massaranduba, tasendo frente com trezentos metros

tut genehmigte den Ernte- massnahmen. mula _ciada pela SaUe "Pa- no Ribeirão 1°. Braço do Norte, fundos com igual

plan 1969.60. bIica. metragem, com terras de Vicente Plebani, extra-

Fuer die Decklung des
.mando por um lado, com novecentos e cinquenta

internen Verbrauchs und Traktoren in metros, com terras de Nereu Chiodini e as de

die Ausfuhr ist eine Pro-
Esmeraldo Lazzaris, e do outro lado, com a mesma

duktlon von 60.894,790 Brasilien _

.

metragem, com terras de Rosa Chiodini e as de

(Í:::=::':::::::::::::::W:::::::::::::=:::==::::::::::::====::::::� Antonio Balsaneili, eontendo a área de 285.000 mts.,·
Zack zu 60 kg.vorgese-" 11 b)
hnO' d 40 M'II ��ch Angaben des Ge- II R t

-

V·t'· II - u.m terreno situado no lugar Braço Alberto,

S�c'k �:e�n ;�� InlanJs� schaftsb�ri�htes des Banco II, epresen açoes I Orl3 I
dístríto de Massaranduba, fazendo·frente com tre-

markt bestimmt
do Brasil fur das Jahr 1968 II . III zent�s metros, com terras de José Koehler, fundos

" erhöhte sich die Anzahl II!
D. .

I com Igual metragem, cem terras de João Paraguaio,
Der Wo r t I a u t dieses der in Gebrauch beflndll- I II ali II .. a S II.• \I extremando. por um lado, com mil metros, com

Planes ist im Amtsanzei- chen Traktoren in Bresí- II II terras de Vitor Borba, e do outro lado, com igual
ger, Teil I, vom 1.6.1969, líen von 14.618 im Jahre II Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 I metragem, com terras �e Jeronimo Konrad, eon-
S. 12.695 ff., veroeffent- 1951 auf ã7.ã48 im Jahre!! JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina (1,1

tendo a ärea de 300.000 mt2. 2. prov.ará que tal

licht. 1966 und ,48.77ã im ße- II posse remonta por sí, há mais de trinta anos,

rlchrslehr.: II I sendo mansa e pacífica, na forma do Art. 550, do

V d i! Bub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu _II Oödígo Civil. 3. Provará que, "data ,enia", deve a

a••••a 1487°73n Tenk ins g e s a m t
ii J P At'" DKW •• 11, presente ação ser julgada procedente e provada

91 8' (Cl pra foret)n �nftfadllen II
- eeps - eruas - u omoveis

I' para o efeito de ser reconhecido por sentenea o
Die meisten Heilmittel kom- &. rozen au en d

,.

d S I' 4- Ab dí '6'
'li

,

men und gehen. Bei einigen Norden des Landes 6.408 I T r a t o r e S d e es t e i r a e Pneu. li
omimo a up !can.e so, rs It<?s It;n, veIs. ASSIm,

o

verhaelt sich dies aber anders, (lã Prozenl) auf Id�� Nor- llo. '
I requer a V.I Ex�u�. a admita a. Justificar a posse

��u::bei��::m�e :�:::� dcsten, .12.494 (26 Prozent) �::::::::::::::::::=::::::=:::==:::=:==--==--=:::.-::=::::::==:::b e!D oausa, em día e hera .d�sl��ados� c�m a ci�a"
sich von Jahr zu Jahr eines auf den Westen 276871 t

_
çao d<? .�8p�esent8nte do,MIDlsteno Püblíco. FeIta

immer groesser werdende (57 P ) f d' S·: �c. '1. ••• .t � ,
..
•
••
•
..v..•..•..•..•..•..•..•. .t..•..• �� a lustlflcaçao requer a citação dos confinantes dos

Abnehmerkreises und die: rezent au en uden

I"
Vlfnt.,a de Olhos O vid 11 i fi ta

� im6veis e de'seus cônjuges. se casados fôrem. par
sind die wertvollsten Medik'a

..
und l.ã66 (ã Prozent) auf i"

- o os - ar Z .8 uargao ': f
a,

Z lOb I a. ..aa��a •
. na orma do citado art. 455, contestarem o pedido,

mente. Zu timen zaehlt "EU- entra" st rasi ien, i DO _ co __••• .1.
.

: seguidos 08 demais trâmites legais, sendo afl"nal
FIN", das altbewaehrte Mittel ',:

. .

' :

zur Behandlung des Asthma Q)-_ , � : MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA : reconhecidos a posse e o domínio da Suplicante.
Bronchiale besonders zur ,......-, -��: A melhor aparelhada em Santa Catarina. : �ô��� os, im6veis em questão. Protesta por prova

PrOPhYlaxe. des drohenden Cbure sdieusb !Daies e pouPde seu

t= Rua Abdon Batista (Defronte a "Á NOT-reIA" : petlcuíl, lestemunbäl e depoimento pessoal dos
Anfalls I om o eJro compra0 o na :

. : f
Rechtzeitig (I)' _ also schon FARMAGIA NOVA.1.

- J O I N V I L E - i con inantes, mencionados e, dando à presente o

bei den ersten Anzeichen des ,"'"Í\' ....,:: valor de Cr$. 10,000,00 P. deferimento (sôbre es

AnlaUs _ eine Tab I eUe Ife ROBERTO M. BORST
:::··· "' • ··��· •• ··�r· · n" • • ·,({' tampilhas estaduais no valor de Cr$. 4,00, devida

EUFIN I Als Vorbeugung ge- a que dispõe de maior sortimeó� _...-
� � _

- - - - -. -
mente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá do Sul

gen AnlaeUe waehrend der � ftir'
' - - - - -

- = -

-_.....

23 d
.

Ih d' 1958 ( ) A
'

Nacht und in den fruehen
to na pr�ça e oferece �eus arti· 1'- _

. -�' e 'lu
.

o e • .pp. a rquimedes Dantas.

Morgenstunden nehme man
gos a preços vantaJosos � Dp Refnoldo Mupapa /' ��NT!CNOA: ViStos, etc. Julgo. por sentença

abends vor dem Schlafenge- Rua Mal. Deodoro 3 "Jaraguá'
•

�
a )us�lflcaQa? de f�s. para que produza seus jurí

hen 1-2 Tabletten. '��� �,. II tI d.lcos e Iegal,s efeItos. Façam-se as citações reque

_____________________ I. ADVOGADO Ij
I ridas. Expeça-se carta precat6ria a fim de que seja

I, � I � citado, em Florian6polis, o representante do Domí

Escrit6rio ao lado da Prefei_tura
.. , nio da União. CUem-se, com o prazo de trinta (30)

dias, os interessados incertos, por edital, a ser

J�RAGUÁ DO SUL
J �

afixado no local de costume, e pdblicado uma (1)
. _ _

_ _
__

_ _ .

� _--'!I� vez no Diário Oficial do, Estado e duas (2) vêzes
- - - - - - -""� -- no Jornal local. Custas pelo justificante. P. R. I

..I!!!!!!!!!�--� Jaraguá do Sul, 27/6/59. (a) Ayres Gama Ferreira
de Mello - .Juiz de Direito.

Em '9irtude do que cita e chama a todos
quantos interessar possa e direito tenham sôbre o
im6vel requeridO, a virem no prazo legal, alegarem
a bem,dos seus, direitos. E para que chegue ao

c�nheClmento de �odos e ninguém alegue ignorâJl·
Cla, manda expedIr o presente edital, que será afi
xado no lugar de costume, publicado pela imprên
sa local e no Diário Oficial do Estado. Dado e

passa,do nesta
Acidad� de J!lraguâ do Sul. aos qua

tro dias do mes de lulho do ano de mil noveoentos
e cincoenta e nove. Eu, A,..Jeu M.blud, Escrivão
o subscred. (a) Ayres G.m. Ferreir. Je Mello -' Jui�
de Direito.'

C�nfêre com G original; dou fé.

Jaraguá do Sul. 4 de julho de 1959.
O Escri'9ão - AMADEU MAHFUD

Rio wird Edital de Cltaqão
versorgt

Zuckerernte
1959-60

M "0 O A-S

bringt rasche und sichere Hilfe bel:

Gicht, Hexenschuss,
Rheuma. Kopf- und
Ischias. Nervenschmerzen.

Erkältungskrankheiten

--

Apotheke "Scbulz" Ornamentais

MILHOES
)

It PUlOAS 1m USAOO co.·
8011 RESULTADO O PGPUUIJ

DEPURATIVO �

Togai löst die HarnSlure und bewirkt die Ausscl;eldung der schäd"
lichen Krankheft:;stoffe. Keine unangenehmen Nebene�$ClIelnungen.
Einlache Anwendung und OGsierung in F<Jc-m von Tome«e... Weit
über 7000 Ae�zte bestätigen die hervorcagende, sChmer,z&tillende und

\.. heilende Wirkung· von Tog!ll. Nehmen Sie daher vertrauensvoll TogaI!
....

Frutiferas e

ELIXIR 914
Laranjeiras, Pe-

' .1IfIJS ATACA TUI 8 ...5.
. cegueiros, Ka- O Pt a.oo. • ConaoIe..
kiseir08, Maci- 0. " Pai....... • p_
eiras, Jabotica- _ Dona ...O............
beiras, etc. Ro- , CecueIN. Qued. de c.be-
sei ras, Dahlias, .. Abertos, ,

Camélias, Co- CoM" o "'�
oiferas, Palmei- • co.. • pop.'.r dapu,.u••

tF:::::::-.:::::::::::::::::::=:::=:::::::::::::::::::::==::::::=:::::::::::::::� ras, etc" etc.

E.L IX IR 914 Dr. Francisco AntoDÍo Picclone

I DIR. lEIDCIBI KA1lJlEMIANN � :>i:�us�:��o- ==.: :-.-:::::: C1""!li" Geral d��::':'o1'l&Oç... Cll--

II
:MÉDltJO tJIBUBGI.&O II ....... 1... 110 traIaIIIento d. SI.

nIca .Geral - Partos - Operações -

ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II LeopoldO Seidel Plus a ReUMAT,aMO d. me.
Moléstias de Senhoras e Homens.

n sid,ades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II Corupà •••rt.... p.lo O. ti s. P. Especlalis.a em doenças de crianças
II li -

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

II CIRUROIA - SaNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II•. (Clara Hru8chka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

II CLINICA OERAL li (f=:::::::"--==:::--'-_=-:--==::::::======� �Ú!�E�!Z�R�:���sC�:!.:RINA
II woga�::!�:ó:: =°?e!�:n!:opeos li I•••• e I. "S e - • II" I} � .i __,õ_,M@B{i III _88

11,1 Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 !I
- JARAGUÁ DO SUL - ii FOTO PIAZERA

II CONSULTAS: II Medicamentos e Perfumarias II DBFRONTB Á PRBFBITURA - JARAOUÁ DO SUL

II
li II

II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas
\ II li SCimbf�lo de HOpnestidade II Foto�rafias em Geral - Fotocopias de Documentos -

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II li
on lança e' resteza II FtlDles e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

.11 II 1.'1. A que melhor lhe atende II A did
I Atende chamados tambem à Noile li II e pelos menores preços ii pe:-mal:=d��:m.\:nJ.a: tcmabem
'6=--====:::::::::=:::==========.J) \6..::::::::==--===:=:::==�====:::=.::Jj�-__�_� IiI8IiBl!!Ii!IIIiB�

JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit,' des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringaten Preisen bedient.

.,

,
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Valorizado OColono Go�êrno' que
MI it t

.

f t d 6 E
. -

P' traoalha
entes governamen ais nas es as a a. xposiçao - reeiosa

assistência técnica - Brilhante alocução do sr. Eugênio Vitor Sch..öckel FPOLIS. (Do Corresp.) I
- Falando da tribuna da

Por ocasião das festi- monatrar aos seus go·, to mais rápido a �o8s.a Assembléia o deputado
vas comemorações do vernos, -a evolução sem- evolução, agora vigon- Sebastião Neves declarou
Dia do Colono, à ínau- pre ascendente de suas zada 'pela confiança que que no tempo dos govêr
guração da 6a• Exposição atividades, das melhorias nos oferece com a vos- nos pessedlsras, apenas
Agro - Peouärta, Avícola no campo da agro - pe- sa presença. existiam nminhos no Oeste
e Industrial da Associa- cuária, ao qual se junta, Fortalecido está o nos- e hole com a UDN no
ção Rural, o sr. Eugênio pela .segunda vez,.a in- so �n�mo na missão de govêÍ'n� do' Estado, o
Vitor Schmöckel, 1°. Se- düstría, outro estägto de assIstIr o homem do Oeste é dotado de : bo.s
cretärío, pronunciou o nossa vida econômica. campo jaraguaense, im- estr.eI.s. A presença da
seguinte dis c u r s o de Bem sombra de dúvida, pulsionado no correr administração pessedlsta
saudação: o desenvolvimento agro- deste ano pela presença no Oeste catarinense _

O Município de Jara- pecuário não seria ca- do engenheiro agrônomo, concluiu o deputado ôe
guá do Sul ao completar paz de realizar-se ple- Dr. Alir Raitani e pelo bastião Neves - fezrse
nesta data o seu 83°. namente, não recebesse escritório do ETA - Pro- s e D t i r numa es t r a d a
aniversário vive uma das o lavrador, através de [éto 17, Dr. ßly Correa "Chapecó- C o n c o r d i a"
maís brilhantes horas de sua associação de elas- e seus auxiliares, que com a extensão de pouco
sua história, ao receber se, a assistência índís- trazem em sua bagagem mais ele vinte metros, ..
a honrosa visita do Exmo. pensável do Governo um mundo de conheci- A atitude do deputado
Sr. Governador do Esta- Estadu.al. mentes novos aos agri- Sebastião Neves deveu-se
do e tão luzida comitiva.,' Não podíamos deixar cultores jaraguaenses. a uma declaração do de-

O acontecimento, ores- de nos referir de modo / Por isso, Senhor Go- putado pessedista Elgidio
ce de importância por-, especial

à figura do Ilus- vernador, aqui essamoe Lunardl que procurava
que com a fundação de tre Secretário da Agri- para v:os dar as nOSS8S apontar' graves erros no

Jaraguá comemora, tam- cultura, Dr. Celso Iv�n bôas-vl�das. govêrno udenista, à cuja
bém, o/homem do cam- da Costa e aos SElUS díg- Haveis de encontrar testa se acha o sr, Herí
po a sua máxima data nos auxiliares imediatos, nesta festa máxima a berto Hülse.
anual, que a municípa- aos quais cabe grande hospitalidade típica, que
lidade, carinhosamente, parcela. de merecídos é uma, das careeterístí- -'----------
denominou de «O Dia louvores nesta festa que cas do colono desta ter-
do COIODO ». hoje se realiza. rà, em manifestações de
Quiz a população j�- A atuação sempre de- agradecimento ao seu

raguaense, neste äto, cidida de homens de governador que Jhes aus
reconhecer a alto valôr governo de larga visão, culta as suas necessída
do colono, um dos es- têm-nos permitido estio des e dentro de suas
teios de nossa economia. mular o progresso do possibilidades lhes pro-
Aqui, neste local, nosso Município, o qual picia a segurança e o

anualmente, reúnem- se se acelera a cada paBSQ, desenvolvimento de suaios lavradores para de- adquíríado um movimen- gleba, numa assistência
I cada vez mais acentuada

p.=--==::.-=====.:=:::=::::::::::::::::::=:::::::==:::::� pelo Dr, Lauro FortesIr li Bustamante, Diretor do
II PETRÓLEO BRASILEIRO SIA. II Fomento Animal e Dr.

PI'I' PETROBRAs 'Iil Jonas do Amorim, Dire

II
tor do Fomento. Vegetal

d Ob d '1 6 I e para demonstrar aos ESWMAGO. FíGADO E IHlESliHOSEntrega e rigações e 95. II seus governantes, nesta

II 611• Exposição, o. quanto
Petróleo Brasileiro S/A. "PETROBRÁS" ,i se de.envolve uma zona,

comunica que, a partir de 1°. de Agôsto e I! quando ela é o'bjeto de
até 30 de Setembro de 1959, por intermédio II,! Ob.servação e auxilio pe-
da Agência 00 BANCO INDÚSTRIA E lo poder público.

.

COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S/A.,· 'II Convido, pois, em no-�

"INCQ", fará a entrega d9 Obrigações ao II me do Sr. Presidente da
Portador correspondentes às contribuições II Associaçãn Rural de Ja
recolhidas nésta Cidade, no exereicio de 1956, ii raguá do Sul, a que o ..1lii.iI1ilil1íl1ílliW.1lillll1iIiI

ii por proprietários de veículos automóveis. ' II Dr. Celso Ivan da Costa
_

!I II proceda a inauguração
\;......".__ .". -_... ••• JJ desta Exposip.ão..........._----_•••_----�_.__ •••_._-------_ • .....- y

Propordonam bem-estar ge�
tacnit1lffi a d�est�o. descolo
gestionam o fígado, regyfa�

as funções do .�.
I �.�

Estômago �;íft�,,:
fin"ldn a Infa�tinn

�. ti,q/!i"

, Atenção 1 Importante 1
Causas Judiciais
'MURILLO BARRETO DE AZEVEDO,

advogado, com escritório à Av. Mal. Deodoro
DO. 122,"nesta cidade, comunica aos seus cllen
tes em geral que mediante acôrdo de inter
câmbio Ele bancas de advocacia firmado com
escritório de advocacia do dr. Hercflio Alexan
dre da Luz, em Joinville, está perfeitamente
aparelhado -para aceitar e defender causas em
tôdas as comarcas da zona norte, abrangendo
os municípios de São Francisco, Araquarí,·
Iolnvllle, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Coru
pá. Êste intercâmbio de serviços jurídicos em

quaisquer das comarcas citadas não acarretam
onus extras de qualquer espécie aos clientes,
evitando-lhes viagens e despesas pessoels
anteriormente inevitáveis.

Êste acôrdo de intercâmbio entre as vá
rias cidades capacita os escritórios de advo
cacia mencionados a advogarem principalmente
em ações trabalhistas na Junta de Conciliação
e Julgamento a ser Instalada' em Joinville, de
fendendo os Interesses das parres sern neces
sidade de se locomoverem àquela cidade.

Compõem êsre Serviço de Intercâmbio de
Advocacia os seguintes advogados: Hercíllo
Alexandre da Luz, Ruy Parucker, Evi Alexan
dre Varela (em joinville) e Mário Edmundo
Jardim Lobo (em São Francisco do Sul). '

Jaraguá do Sul, julho de 1959.
,

.

Muril/o B."eto ele Azeveelo
(advogado)

De acôrdo:
Herc1lio A. el. L�z

.

(advogado)

ARTIGO DA SEMANA
da Casa Real

de 3 a • de AGOSTO
Artefatos de mad�ira em geral, caixas para
jóias de. diversos tamanhos -- Bandejas de .

todos os tipos - Santa Ceia de diversos
tamanhos - Crucifixos - Pratos para pa
redes - Porta - Retratos de diversos tama
nhos, e uma infinidade de artigos de utllídade.

r=:::=========:::=--===::::::===='
II Dr. Orlando Bernardi.no ii
II
I!
ii
ii .

1
..
': Raios X --Infra V,ermelho - Ultra Violeta
- Prótese - Clínica - Cirurgia -

i!

II H o r á r i o :

I

na cidade tódos os dias (menos ii
ii segunda e sexta-feira) li

II Das 7 às 12 e das 14 �s 19 horas i!
\.�::::=:::==:::=:::==::::=:::====::__==_:..==:::=:::====:::!J

-Cirurgião-Dentista

�m: : .mM-=;.==P..�'1:�.=iml Em

(Sezões, Malárias, I
. Impaludismo ·1Maleitas, Tremedeira.

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
"Capsulas Antisesonicas I

Câmara, facultando ao

I M ·.nancora" I'ecooomista profissional ..

"pedir vistas de quaisquer Em Todas as Boas Farmãciás

Iprocessos de seus clien-,
'

tes" em quaisquer repar-I É,
um produto dos Laborafórios MINANC�RA_tições "mediante a apre- iiiseotllção da carteira' pro-

- Joinville '- Sta. Catarina -

IIIfissional". i;5ii1!lillll!E!!li!!!IIiEI__lIIIIIlil. I�I =-=11

Profissão de
Economista,tf::::::::::::::=::::::::::""-=:::=:::::::::=::::::=:::::::::::::::::::::=-:::::::::::=-======--===::::::::::::::::::::::::::-i\

II IRat�n@gratffüal ]))CIDltaírnat
I

II
n . �!I D:p. Osny Cubas D'Aquino II
'II CIBUBGIA.O DENTISTA II
II Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 ,(Defronte a Confeitaria Harnack) 'I�l.. ..JARAGUA CO SUL (Telef. 220), I

G . A''':::::::::--===-_-=======:::==:::============:::===============:::;.-

o deputadq Elias Adai·
me, apresentou projeto na

Feh·res

,-===================a�
PA R A F E R I DA 5, ; j
E C Z E M A 'S,
IN FlAMACCES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS,' ETC ... '

li"
,

.

.

�, ;

•
.-.

:i-I

!
.�

Lavando com Sabão (lIafCI Begtlltralll)

Virgem Especialidade
Jda ClAo WIEllEt KN]J))J[J§l[JRllAlL · JoiIDlville

O ideal para cozinha, lavanderia' e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.

s�'ôÃ���RC;t�
EspECIAUDAQE' •

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


