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responde à Igreja --I ;3::��';'.,:"::�.,'�, ';,::.,,, l'"'.
RIO, 8 (Meríd.) - o sr. Nelson Carneiro, Que tan- Afir-ma ainda o autor elo D' 3jeto 11\1l"� CI seu 'u,,- 0'.1.• m J;-·,c. ,h

celeuma levantou com sua acusacâo a' In"rel·a. de ha- dq anulacáo,_ t!ue nos _dlr(,lt·�s Alie-I nova lJullC'Zt' úo m l'll�. 1;'l_ R"tu'J.-''"' "". tríaco, Alemâo e f:>.gl< S, há CémC3S
_

•

•ver anulado o casamento religioso do Jovem milionário Teo- de nulidade de caearncnt o. lO"j{'- ,-11,' J'�O tern nern .',!l',�lll\ raJ'r, e-,
0.01'0 Duvívíer, com a atriz Elvira Pagã, vai continuar na cam- rrores ao ato. (.-dl" r d malor fe�,·ú\J.l de ::;ov '··.1C
panna divorcista.

_ I' > "" a Cerrtral ,',,", "e rle :-;OCl rr,r-Depois de outras ccnslder: C!)c':-:.. _

, __O deputado baiano afirma que a Igreja reafirmou suas afirmou o sr. Nelson Carne"" que 11101.'5 de dotlars. e.. "Wa' '·e11"<.:l
declarações, confessando que, efetivamente, aquele casamen- o seu projeto se baseou C,:!l ru hd"-l Rio�randens" .., ti R':de :\linoi:ra Cf!
to i0i anulado. des por fatos anter-iores, nao h l' on- Vla"iio outr.»; ::O(J 1."lh"" ,'o r.rdedo portanto. moti vo pur« cr f.!.d1�

como rnconsrítucíona) (Conc!u(" na 2.� !lagin;'i., h'ltra .. :\.)

novamente
Com Que dircltn, quan-Io \."t'j. llht ..

''''obrnt' russas estãc íJP!Fl" ern ps ...

_,!ll toda ..; os suprunamos de _!:Ltro-

Caroeiro

ISETE DE SETEMBRO
IEM BLUMENAUnem a panaalo .num sõcuto e i:: UDta SODl.}

_EJ o Illodnto tluin longo j)(il'Íõi.lu de add:l}�
f'Ui COIUH!H f!' ';.·and1i'oe� próp.ri:t (l:-t et..·d'"

NO lHltEITO CANONICO to, trrou o sr. a�l;; 'ii' ru nerro asEstallt:lec'e o sr Nelsori Carneit"�) � palavras do se..l projeto
que no Dtreito Canôníco existe o

I .)lJl, H ('A�'')�
mntrtrnonío "rnto", o não consu- Outrossim, o Direito Canomcomado

_

Ao contcárro do que p��e- aponta outros mottvos, entre os
ce, n.'.l quer dizer que não H.nhl quais, discordias graves; temor dehavido o d. h�o ('mjugal. J» 1 � '

..-r prováveís males graves: perrgo Ceh[1Vld� I can- em apostazía: rnatrtmonto CI-O !)tr"ite ,,'.Hlonico .. !i" anula ,vil do outro conjuge que possa Je
d�spe "'� c c"-<amento., No D!l "'110 : "ar a ínconttnencta ou ao pecadoClvll n jO .;).. 1 · .. e essa d�qpt:"!l�d. t o outro conjuge c o rnatrtmonln ln-No I.)n uDireito :;.\t..1."rl.t�\-4tl't \1 vnhdot não celebrado canonlcatnt..n-
C:a101':': I' -- acenwa o sr

:Ndr,on,
te c "O qual se pode dlspen�rlrCarncu'u �- "I �,.(' u').�.l t\ h,lj"''' � t por OU11·0 hlE:'lO.

na. P��e 11:; :"JIJ d'" ,p • ..Ialnlente t. .t\ eXIlessão dlspensar s'lbsllll'lLlseg.'unLi:>. depOIS ti" c.tar o!aUsa� ll)l- I a terminologia Juddica "l:lUbr.terH..res de ,hspc!'sa: tambén\

.11, Esse ,nesmo canonista _ .1d,anlmpotencla poste;·lOl'. quando 11ao ta o sr. Nelson Carneiro - na.. 1'".so aquela se. haJa apresentado ou ginas 637 e 638 refere "l'<!tr;,pws"outra_ enfernlldade que "nlPêc� .a de Roma.. dissolvendo lnatt'in.l.olllo:r�la5a� �,,:'Cu�l, podem .��on_eLltu>: I por dispel1Sa do delito conjugal NoCau:!oa Ju�tlflC4\da. �Ademal�1 StlO su Brasil isso é causa de desquit-e. !?l.'_
!lc1c:n;es· l.m�a nn.�tua. e- lnven�lvel 'quanto em Roma é de rli.�pensn.,ne".,? entr... os COIIJuges Ite�.fll'll Alem desses, são moíl\ 03 -Ic atradUZido!. E'."tamt"!t" desse 1e:>..- nulação: falta de illt!linu"ii<:> pelO

outro conjugo, prodigalidade, >n
compatibIlidade. tudo como No-a
de dispensa.

OUTRAS DECISõES
Cita. aiuda, o sr. Nelson CarneI

ro outras decisõ'is do Tnbunal E
t clcsiástico e até o forlllul;§.ric, 'IaIxa
I do pela Sagrada CÓW51 egl'i('ão de
Discípulos dos $ac,mme'üo,;.f Roma.

Via ic com Segnrança
no

EXPRESSO ITAJAnA
Rua 15 Nov., 619, Tel. 1455

Glande multldáo .i�;;istill a ,Jara
da flue se realizou na IU!luhl dfJ
Dia � de Sf'tembro, nesta clt!ade,
{,lli eomelllora<:ão a data da Iulie

llendencia. Os passeios da I Uél 15
de Nnvelllbro, 110 trecho comp een

(11<10 "nUe a Itua Marecha.l Flona
no e Alanlcda R10 Draueo, achavam ...

se literalmente tnmailos },,,la5 mi

lhares de llcssoas que assistir:.m o

desfile o (lUa1, é jus!,) que se res�

salte, l1npressionou vivamente l,ela.
sua .iluPQnência.

Slnljwda, {} fato de d.,sul:trem a.ç

!L::r.SO�l:t�ÔCS eSI)Ürtl\�as Ipitanga, d��
ltoupava Sêca. "era Cruz, de 'l'es
j<J Celltr:ll, t>IH(llaltto entid ....des cou

�énf"l'p� tl,a cul%�de d.eixrrl'anl de CQll'"

I trihuir Ctlnl !jU�l Jlarticip�u"ã.{) l}�r.a.
ô espiendIun (!�pctãculo� um dos
!na,s lindos 'Iue já CoI dado assis_
Itr U pOllulação blmnenaUl'llse.

A independência écões com outros pOVD� podemostUll eterno pl'qces�o
_

de d�envoIVl" orgulhar-nos dUlna Pátri� Livrt·\mento, uma sucessao que se am- independente e soberana. vi\'e},dopila quet raro, se renO\la e que p�l- Boh os lllfluxos dos pl"l!1cÍpio.; CT1S
l'€ce desconhecer qualquer térlno tãos e solidária com 011. nncelOS da

Encerrando esta. lla�te rl:ts come

moracõ('s do Dia da Pátna, a. s�a.
1\tani neekr;t e.:;pôsa do sr � llerciü()

Oeseia I Brasil
aumentar I) preço

lido café exportavsl
Nova Iorque, 8 tUPI - O sr

HoraClO Laíer. lnl111stro dei

Fazenda do BraSIl. enntinuOll
e:sta n1.anhfL� C01TI :"uas ::llvl(l�l
dc� ne::;ttn (�ldade, c011fêl�{;ncian.�
do C(Hll pCl"'"sondlHlades do
lllUU(fO f�n,uH.:t·ll·() tll:I te.-amel}'"
e:Hlo S;.Jbe-t:.:e que- o Brasil dese ...

JU Uilt huruento nos Pl''''f'OS do
c.lfl· c o gov(êrno brtl"llclrO es

t" tllSpostO a abando'l::lr �ua po
l!tlC" <le manutelll':iO do alto
nl\ el dos pl'e('os des;,.l..'! pl·odufO.
Mas para ,s.o oS EE UU. le

rU1.ln flue levantar os l)rêt;fJ�
mir:<imos do caie crl' O 'r La
fel" partirá am,m!ú para Was

hington e segunda-feIra par.t!.
ciparâ da rellm50 da Junta <lc

governadores do fundo moneta
riO lnternacional

BLUMENAU � JOINVILE
Viagens rápidas e se:?uras)

só no

EXPRESSO ITA,JARA

cios

i1 nolte

VOLT.\.RA1\l .\ l'TILIZ \R

'IANQ,UES
I'"rcntt! da COrél:l, E \UPl - Os

conm.)1õia, ut:Jiwram tanl<s pela
pn..1It(,-.H'"a VI."loS depOIS dum:; pausa

aprOXlInat!H de seIS 111<':5e,. 110 I
tranacurso dum ataque contrl1 as

'IpO:"llçÕeS alIadas 11l) sul de l: ong

chon, no irou! oCJ.dental A ay�a ...

çào tias Nü,õ,,:s UnHlas atacou os
Itanks con"l1.111istas qtle prOgredlan\

!..C611.dos ela lnfalltarlU. AlIlda não

<�e sf'be S1 as equipage-as d05 t:1nks
• Conclue na .2 a. p�gllUl. letl a II) l

I -- -

i I'Telegrama de
! ' felicitações do
II governo 'rumaR,
1'-- .---::
i

Nova Iorque, 8 (up) -

Eliz,l-l
escritor nascido na lCIgoslavla, qu ..

beth Bentley, ex-mensageira dê um foi encontrado em sua granja 111-

banda de espionagem comunista. cendiada. com uma bal:J. Tla cabeça,
disse que, ",m sua opinião, o autor disse: "Niio se deve pas",,,- por ,,1-
LOlJlS Adalnic � a qnem. ela .l"'!.r1.

I
to, a possibilidade �e qu..?- Se tenha

tempos qualiftcou de "agente ver- cometido Un� as�['.ssmato. Os �om,,
mclho" - bavia sido morto pela nistas não vacilariam em IIqUldm' a
pollcia secreta do Kremlin. Mis::;; _''''u!lloHcr utll-:.;r.;on Olle pudesse fazer
Bentley, comentando a ll�orre do ·'reve:!açõe,,". porém. por clõEio to

mam tOda cla��e etc precauço�s e

proeedem com cmLtels. pOIS amda
llão estilo dISpostos a cometer um
Jn�fiSaCre aberto"

Washington. S

pre,id"lltt' lIarr:,
(l.'Pl - o

l>,\ltTlDAlaO DE TITO
Fl�nlln3ton. Noyu JerseYt o. (UP)

_ O Dep;u·tamanto Federal de In
vestigações (FBII não está investi
"ando a possibilidade de que ()

;;'otavel escritor. Louis Adamic, te
nha sido assassinado por ordem do

Kremlm Adamic, foi encontrado
nlorto, ontem, em sua casa de
cumpo, de N<,va JerseY,
A mortc do i:>scl'itnr nascldo 1':1

lugoslav<a, que recentemente fez
tuna dce laraçã() :J:pOl!!l.\do o ll'iaf.e
ehal Tito. de início havia sido con..

siderada como sulcidio Uma infor
macão de que o auto]" haVIa sido
Dméaçado de morte. recentemente.
por homens que acreditava. :;er:cm
agentes comunistas. deu hOJe. Im
pulso à. investiga.ção de 5\.13 mIste
nosa morte.
As autorIdades registraram a

morte do escritor, que tinha .52
:mos de idade. como te�do SIdo
causada - ao que se supoe - por
uma ferida que "le nle!:111o. provo
cou, porém cont!nlmm as. mdaga
ções sôbre as circunstancIas ra

ras de fato.
As autoridlldes estaduais e mu

nicIp:US da condado, reallz3U"l as

m'\"'estu:�nçõçSr .ASSim como a�entes
de seguros. O FBI ioi notifle3do do
caso pelas autoridades do condado, '

porém não toma parte nas buscas.
Sam lI1:eltee, agente do Departa
mento em Newark, disse que não
I.tullrá no caso. Seja assassinato ou

suicídIO, êste é um caso que com-
pete à Jurl$dição local não Fc
deI'�l

V10ll a seguinte mensagem a.f.t

lHCSldclltl· da n"pül,Uca dos
Est'Hl()� U";lios 110 "BraSIl. !Jor
!llOrn () da «ata lltLcional hf�Sl-
lt�ll ,t:

"0 povo dos Estados 'C.nido-s
tia AlnerlcW:� Norte �lUllta.-�c
3 mím jM1I!![ptr:tllsmitIr ti Y.

EXCla, e- !to pOVf" 11 rasilciro os

melhol �s YOÜ,S de felh naçôes
]lOr ocasifu) (la I P!ita. �at IOllêl.l
drJ Rr.l..:Jlr',

I'OLICIA FJo�MININA

- O senhor fala ou ná!' i'a})?
- Como, se a senhora fala há dilas homs, .

(Charge de AUGGSTO RODRIGllBSl
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OUo Baumeier, Indaíal oder
Postal N.o 241 oder ltio do SI11 Cah::a

sem qualquer toque de imoralida�(�. "Torrl'!ctitos do.Des�
[o", com rançoíse Atinoul c André �c Calí, -- A hJs.tor�a
de um amor que floresceu nos bastidores elos cabarés ele

Marselha. - Impróprio para menores até li} .ar:os. -:: Pre

ços de costume. is.,' noite: platéa numerada CI'::$ a,ou.

'Domingo, às 14 horas: trâ! pi'ograma '}Jara a petizada:

"Ianques á víate"
.

I
Espetacular corneuia, com W�Iliam Tracy. Uma ve:d:l�01-1
1'<1 fábrica de gargalhadas: Completam (J pr<_>grU{lia;, J�)rç.

\"aI !1aci0l!,al, (1 desenho "AND.<?:F!;IN,�lAS SAI?��AS _

� �eonünuacão do t!mpolg�,ll1te serracto AS NOV_"S AVEN
TURAS DE 'I'ARZAN" - P!'f'Ç'OS ti,.. costume.

__

Precisam-se

I
i CnIl!:1 gCIlliJ svnhcrtta

� ADVOGADO - i rezínha ;\ndl'�,de dileta filha Ja
Resldeneia e escritório: II �l'<> Mar ia Alldl�ade <'()nll"lloLl
_ BLUMENi\U,_

. a, ,,� ,

.

• " ,

Rua B:r:USf1Ú,'i, Si) - Fone: 1472 ! casamento, dlU 3 trr.nsato,

I �
_'-- I sr. l{ipó]itü Cave.

, i A':::" nubentes, nossos pnrn.,

1 bens

S/Yóg�,: Slegried Huoff�
S/J'�rôa: Paula Tesk;

,Rua Cam-

V E 1'1" IrE .. $ E
l
de ocasião

- Agencia em Curitiba: Rua 'I'ibagy, 1 7 9 - Forre,
4119.'

"08 'l'RANSPORTES ABRE�I 'CÁ�nNHO

DORES NÃO SE SUPOR
'l'Al\if 0011il P .:10rENG];1,
ELf1JJIN::M-SE CO,�[

TOGAD

TOg'til combate as dorea
nevralgicn..s, l'eumática� ou

gripais� vencendo-as rápí
d amentn. TOGAL. enérgico
dissolvente do ácido uríeo
não afeta. 'o, organtsmo, Os
comprimidos de '.rOGAI,
não tem contra' indien<:;:lo,
'J'OGAL: fsp!"cífico dI' rÓI'
mula, sulf!:1 (Ôontra. (l� deres.

E

Enil. Telegr:. '!KANDER,)

Caixa 'Post:11, 14

DO'IS caminhões, marca INTERNACIONAL K-7. em per
feita estado de ecnservacâo, comp!ehmente <:ôllllilíados,
por JH'CÇO de ocasíão.
ElíIP.fWZA IL\RIVío L'!'IU..

" une
-- B L U IH E ]';,I

.....r.II s.=-
.......

da norneacãu do novo nlinisfro do
I Trabalho. o sr. Segadas Viana. em
i contacte com a imprensa, rorne-

Feridas, Espinhas, Ma�

ehas; Ulreras e Rernatís- I
DE NOGlJEIR.o\ I

urancte .Depurativo Ido Sangue.
'

ta�OI'atúrjo de Aoalises �liniGiS
\

Esp,ecia,Iídade: Exames de sangue (Sífilis, dosllgenS,Tifo, mjári,a. etc.), exames de urina: Completo e parcial.Exame� de Fezes: Provas de digestão, Parasitas, Amebas.Exatnes de Escarro e Muco Nasal: Pesquíza de bacilos,aíeoot e acidoresistentes. Exames de Esperma e Secreção,;Suco Gastrico. Prova de Gravídês. NIicrofotografia. Exa
mes de LiqUido ceraio raquldtanó. Aparelhagem ultranío-
derll:;. E;xec,ução rá"Pida dos exames.

, , ",'
; ": d,nexo a Farmacía ,ElIi;n�'er Rtt:t 15 de Novembro, 588BLUl\olE�AU. - C:ÜXá Postal, 16 sta. Oatarfna ""

r de m
i).TENÇAQ:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Diretor: '

"

, ,

I
MAURICIO XAVmR
Redator-Secretário: '

I
ORLANDO SILVEIRA

, EXPEDIENTE
Asalnaturasz .'. ,

I
Anual .... ,Cr$ lOl}.lll}
Semestral Cr$ 60,00
N. Avulso Cr$ 0,50

Sucursais
RIO

"

Rua do Ouvidor n, 100'
Fnnes: 4�-7634 e 43-7997

I Srs. RevenJeJores do Interior
_ .� � e 1\, ç €i Q!

Conheça I} maior, mars varíado e eomplcto estéque de máqulnas de
, ,

AS MELUmtES DO J'í<WNnO!

l\iUiquinas portáteis elé tri:as,. manuais e de gabin etc, em todos os tipos, com,
movers de 2, 3 e 5 gnv etas.

Preços exeepeíonalmen te baixos para revendedores.
HUSQVARNA, suecas

VrCKERS, inglesas
GENERAL ELEC'LRI C, americanas
SIGMA, espanholas
OLIVA, portug'lfes�s
KAISER, alemãs
PHOENIX, idem
HELVETIA, suíssas
BERNINA, idem

VIGORELLI, italíanas
NECCHI, idem
JUKI, janopêsas
ELITE, idem

MITSUBISHI. 1(lf;T[1

MERCSWISS: idem. ,

GOLDEN STAR, idem
Estudamos exclusivida de para algumas praças do mtertor, onde ainda
tCU10S revendedores.

S. PAULO
Rua '7 dê Ahril n, 230 -
4.0 andar - 'Fones:'
4-827'L e 4-4181
BELO HORIZONTE

Rua Goiás, 24.
Porto Alegre: Rua Jol.
Montauri, 15.
Curitiba: 'R. Dr. Murici,
708 - 2.(\ andar - Sala 233

.rOINVILE
Rua; S. Pedpo, -92

Informações Uteis
Farmacia
de Plaatão
Im 3 a 9 DE

SETE1\:lBRO

FARMAClA,
GL,ORIA,

Oferta especial sõmen te �1O mês de Setcrnhro: Em balagem - GRATIS.
. ,· ..........,�,�__t.!;,�

Fornecímento das máq uinas - MONTAD/iS,
"

':_;',

Não, pe�cam,. esta magnífica oportunidade para um ótimo negócio.
Peçam Imediatamente nossa Iista especial de aÜIC ado.

Hemes Macedo S. A. ... Importação e Comércio
- N.o 5 9 f.--

PONTA, GROSSA - LONDIU':�.:� '- MARINGA'

Barão do Rio Branco, esquina de José Loureiro

- N.o fi g g
TELEFONES MUITO

CHAMADOS:
POLICIA' .. ..'.. 1016
B01VfBE:IROS

'

.. 114?,

HOSPI'l'A
Santa Izabel ..

Santa' Catarina ,: _.

Municipal" .. . .� ...

Total dv .não exigível ... ... ... ... .'. ... Cr$ 50:000.000,00
AGENCIAS E ESCRITO'RIOS NA S PRINCIPAISPRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIDA

Taxas de De pósitos
Depósitos a. vista. (sem limite) 2%'" 'DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LlMITADQS

'

Prazo II1Íni..'TIO de 6 mêses 5,1I2'""ó
ímite de Cr$ 200.000,00 4,1/2% Prazo mínimo de 12 mêses 6%

Limite de c-s 500.000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias 4, 112%
(Retiradas semanais Cr$ 20.000,00) Aviso de 120 dias 5��)

--- CAPITAI�AÇÃO SEl\fESTRAL ---

ABRi\: mUA CONTA NO «IN CO» E PAGUE 003-1 CIn�QUE
_;mM, EfHíftlWnw u

-����� -------,------_._-------------

Se Você apresenta alguns dêslies 8tíltomas,
prOCUTC seu médico., X:lãÓ ,'e conforme com

êsse ftea:ri.�ag�u'.. "

,

Há mais de 20 tipas de anem�a. :Estes ins�
tTUmentos indicam a quantidade de hemo
globina' e Q númeTo, tamanho e jonna dos

glóbulos vermelhos.
'

Anemia é um' dos mais impor�
tonteIO sinais de perigo 110' orga.
nismo. :l!: muitas vêzes indicativo
de algum outro transtôrno orgânico.
Anemia pode ser causada por he
morragia, dieta deficiente, envenena·
mentI? da medula por gases químicos
OU radioatividade, câncer, afecções
do fígado e outras doenças:A anemia
geralmente se manifesta pelos sin
tomas acima deséritos. Se notar qual
quer um ,dêles, procure seu médico:
Agora, êle dispõe de novas e iinpor
tantes drogas, novo àparelhamento,
novos métodos eficazes para contro
lar e tratar as· anemias. Por isso,
peSsoas que em outros tempos es

'tavám condenadas a morrer de ane

mia, perniciosa podem alcançar lon
gevidade com saúde.

Um bilhão de glóbulos vermelhos
devem renovar..se, cada minuto,
no organismo. Os glóbulos vermelhos
são produZidos na medula óssea. :eles

precisam de proteínas, gordura e ou

tros elementos, inclusive ferro. ,Só

o seu médico pode descobrir o qúe
falta no seu sangue e' indicar 11

correção. Os isótopos radioativos,
poderosos microscópios, novas dro
gas e novos conhecimentos sôbre

nutrição, ajudam, agora, o seu mé
dico a prevenir, diagnosticar e curar

anemias. Não'seja vítima da doença
extenuante - anemia. Faça, ainda

hoje, um· exame médico.

• Esta pubLícação faz parte de i.lma sé-rte dedicada aos proble
mas dehigiene e saúde pública, Lendo esta séj-ie.,vocé veiã cama

uma estre"ta colaboração com set' médico 7lão s6 PROTEGE

como também MELHORA o seu bem-estar físico e mental,

pormlÚildoClIte desfrutar uma viã(l mais tanga e .audávet.

'-

SQUIBB
• DESDE 1858

--�

CINE fii FOTO ..Ollel!
n.íELHúE,AjHENTO§ §. A:

Rua PEDRO LESSA. 35-10° and.
Te!. 42-1140 - RIo de Janeiro

IMPORTADORE§ DiRETO§ DE:
maquinas foíogrúficá,., fflrnadores, ampliadores, filmes
papel senzíbüízndo e chapas em todos os tamanhos, (:0- f
lHO também Iunetas astronomicas, longas vistas, mlel'os-
copias, hygrornetros, altímetros, bussolas etc.

,

ACEiTA PEDIDOS POR PARTE DE CASAS DO RAMO.
PREÇOS SEM CONCORRENCIA

{<'AVOR l�SCRI�VER PARA Ol..:RTAS DETALHADAS.

'1l!!IIIIIIIi!lllalllllllllltlllHí!llmUIII{HIIIIIIIIIIIHlIIIIUlIlIIlmnlllllUl''::

Escritório Pmflssional e Técnico-Comerciai -

-

Escritas avulsas - Contabilidade analítica (Cálculo de _

Custo de produção) - Assuntos Fiscais, Trabalhistas - ==
Correspondência Comercial em pertuguês-àlemãc-Inglês ji

--- TRADUÇõES- -'-,- ::
ft.ua 15 de Nov., 1076 (Casa Flesch) - Cx. P. 131 - Fone l'l(}S=

----BLUMENAU ::
.1I11111111! li 1I111l111ílll I 11111 li 11111111 111111111 111111111111111111111111111111111111111-

n. l'ilARTINS e G. l\IARTINS

-------------------------

Grupos Geradores

NOVA E TE MO BRASIL

ECONOMIA - POTÊNCIA
RE�iSTÊNWi - conôrno

Distribcidores exclusivos pera brio o Brasil

LRUnOrn � � .'l!

AílNnl �J li �E

"

S. PAUlO
PU:l M;;rconi, 87

2:' arular - Caixa Pos!.::1. 5�\57

Fnd. Ielecr, ·'lIHJARI �A"

'1IIIIIIIIIlIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllIIIIII1111111!llllllllllllllllllmlll�

IDr.Carlos Henrique Mayr �
ª CLThTJCA GERAL _

ª OOENCAS DE SENHORAS - PARTOS - ItAIO X:
I ª ,,� - INDAlAL - ª

! �IIIlIlIIIIlIlIlIlIlIlIUIHl.l!lIIll 1IIIIIIIIItll11111 IIIlI !I111lIl!lllllllll"IfIIIIUlI�
I

- NAVITA

�

A coísa'esta preta"

Sem capinha, Zé Barbado,
Aover o touro avançar,
Fugiu, gritando: Socorro!
Não quero mais tourear!

Ent�etanto, Barba Feita
No cabaret pinta o sete.
Muchacha pra êle e mato,
Porque prefere GilIeite!

I!

iii

..

I
.III

----------

FRAQUEZA EM GERAL
.! VINHO CRI<:OSOTADO

I rSIDVEJRAJ

j ------_ ----'--
,

PREOCUPADA? ..

use MOlYNOSI

�ã(} se preOCU!IB!. •• () Creme Denta!Ao!ynos cúmllaté l\S clÍrles mais eH
c!,-zment" que os uema;;; dentifrlt'!lOSa Kolyno� dCio\.troi as ba{!teri.Qisque Pt'odnzclD_us áel[Jo� bucais caut!aúor{�$ das ,�ari(':o.;. l\t.Jlynos cJàrefa.os de-!ltc� C emheleia o "'ol"rlso. COUt-
1)l'e jU'j,VIlQ8 llQje IIl� ... rn(l (l ••• U81l-0t(ldo� ue úia.:: l

e

Indústrjats
de 1 HP alé 400 BP

Oferece paraI
---- -,

-----1'-..;;'11·;i;·íII"-(jj;i!J�ilZlI1l.I�I-IIIlII.�W;iIii:I-I-_._' I111'0 IN�I"TRI1·E COME'H�ID �� �jNn �ITlRINj '.1.
- Matriz: I'I'AjAr-

FnndRdo em 2S fM' Fevereiro de 1935 Endereço Telel{J'. «INOO»

Capital Integralizado . .• ... ;.. . .. , Cr$ 22.500.000,00
Fundo de reserva-legal e outras reservas Crs .27.500.000,00

F-)RONTA ENTREGA

-IIIJII

"Scandalli", ';goprani", "Hohner";',ete:" desde ;Cr$ l.000,OQ
(Botões ou Teclado Piano), exemp, ;80 Baixes com 2 múdan- .

, ças Cr$ 4.50Ó,OO, com método grátis para est�dI,àr. Pi�nos fa_ ,
"mosOs marcas "Tipos Apartamento", "Armarl0:' ou "Cauda". I
Peçam lista grátis AO MAIOR DEPosrro -'- "CASA ACOR� !
DEON AZUL". - Av. Rio Brinco, ,271 - L-oj3J - Edifício i
São BOrja.' -- RIO DE, J'ANEIRO.,',

' I
,

I

r .... (ombaf�"
, Reumatismo
Enquanto Dorme
...... IOfre de doro agudas 'ou

Itt\Uçlo dolorosa na, coatu ou nu IQ.pjdu&I, V. precin elímínar os ger- -.
dteM em 1I11U1 ríns, causadores dêsse.
snfr1mentoa. Outros sintomas .de d...
JrOl'dena nos rins II no aparelho uri
drio do: urina flC&Ssa • arderia,
"aquente. levantadas noturnas. do
f.lnall lillrnas, lumbagO, nervosismo,
.nxaquece., tcnteíras, reumatismo,
perda 411 apetite II de energía, in
challio «101 tornozelos, .te, (YJI...
e!Uda .. eUminar istel transtõmos,
rClmovendo lUa causa. Começa a agi!'
em .. horas • acaba com 08 -trans
!:timo. rapidamellte. Peçl!. CI,II.., eas
qualquer� so� nossa garan
íIlI de qUiI o aliviará. Experlmente-o
.. ftrÃ como lIe lentlrá melhor em
pouco tempo. Nossa a:anmtla 6 fila
iIllUClr proteçio.

'Cystex n. tratemlntJ dG1

• CISTITES, "EUTES I tlRICEMIA .

EL

mas .••

para os que Usam

�

T
iMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO rr_,rr Rua XV de Novembro, 14311

(omple;o siock de materiais pI construção "--" Fone: 14· 15

BtUMEMAU

- Preços especiais para revendedore s

RICICLET_'}.S
SUECAS E .ALE

MAES

GRANDE SORTI·
MEN1'O DE MA'
QUINAS DE COS4
-TURA-

ARTIGOS DO
lVIE'STICOS
EM GERAL
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mais .valiosa que o pró
priEr franco de Paris. A
relig�ão, como j � descre
vi acima, existe uma va

riedade dI" s\,::ü,s e cren

d.i_c�;'�,ii-n'Perando a- supe
rstícão.
Não posso deixar de

relatar .um fato que mui
to. me impressionou: A's
6 horas

_
da ,tarde, .urn

grupo de negros que des
cia uma ladeira de re

pente. parou e, um dos
que' vinha à frente do
mencionado grupo, ajoe
lhou-se em terra e fez a

sua - habitual reverência
em direcão ao oriente:
Os outros deitaram ao

cháo seus mantos ou pa
nos _ que traziam às cos

tas e fizeram a mesma

saudacâo, Eram rnahome
tanos e, riaquêle momen

to, rezavam 'a Alah. Na
da mais interessante nem

mais oriental poderia
ter visto nesta Africa O
cidental. o. que presen
ciei roi um dos - episódios
mais interessantes de tô
da a minha viagem, pelo
menos' foi o mais erigi
nal! ...
A' noite abriram-se as

"boítes": e.as luzes dos CI

nemas e casos de diver
sões vieram toldar. com

a sua luz colorida. a ne

gridão intensa que reco

bria' Dakar.
Em tudo o mesmo m is

teria de sempre, o mesmo
encanto e a mesma atra

cão. Nos-restaurantes c.)

l�e-'se� regularmenfe, sem
fugir do menu francês,
mas sem abandonar. tam
bém, a influência africa
na, O nativo conserva

ainda a sua ahmentaç.ic
primitiva, composta de
frutos e alimentos estra

nhos, excessivamente ('Oll

dímentados, que vendem
pelas . rUfl-s em grandes
tabuleiros.
'Uma 'peculiaridade eh

raça: a mulher casada
veste uma bata de algo
dão e uma saia estampa
da, semelhante à vesti
menta das nossas bahia
nas, enquanto que as sol
teiras adolescentes, no

rigor do verão, trazem

completamente à mostra

os seios de donzela, ou
então os cobrem com fi
na renda ou cambraia.
O con"lércio se resume

em objetos de adôrno e

missangas variadas; uten-
sílios de marfim rica
mente trabalhados; in
crustações de marfim
feitas no ébano e ouro

podendo enconi:rar-s�
muitas vezes em Dakar.
o verdadeiro perfume
francês.
,A cidade, por vêzes,

tem a aparência das '1OS

sas cidades do nort \ po-
• rem é mais mibLt.,riOCH
evocando, seguidamente.
muito perigo e constante
atencão corn a sua 1)01-:U'

Iacáo mista.
' ,

Com e��cl't:2if_l das es

posas dos (�':,::)d,::;-?s e '-1-

mericanos, ;ll�l, uma ou
outra artis+a de cahare, l)

mundo fe:r�jn;ntl é todo
negro. Mu PL:: t'e:� 112r�raS.,
cxi.relnarne-nj� negr�-tS1
corn nuance " .izulndas. 13:0
escura é a SoU:) lt1Z .

....4. noite qUf.� !1t���eLl �;:ô
])1'(:' Da kar veio torná-la
ainda 111td;:; lri,·�t � E.. ma is
"O

1 1"')� .mor ia. ,..andJ}-I.!r-. ) \'c'1"

dadeiro aspect o do um

grande centro em dCCD
ciência ''2 tudo ;;;'" 10l'nOl!,
então, \'erL�udeii..":J.lr!êl r.e
mais preto. (1--; negros
confundiam em meio das
sombras as suas fisiono
mias e 80n1en1€ eram per
cebidos devido às bran
cas camisolas. QU:11ldu
passavarn p�'!' perto <10
mim, eu tinha a perfeita
impressão de serem f'an
tasmas ou um grupo de
espectros ameacadoros.
Com a chegada '':2 ma

drugada, é lógico. fi per i
go tornou-se ainda mais
ameacador.

Pefa alvorada, de ixa
mos Dakar. O transatlàn
tico novamorrto <;ontOl"
nou aquêle promontório
\'erclejante e rumou para
o horizonte rosado. onde
despontava o grande ':;01
do equador. Um pouco
mais e nada l'eSHtva do

�
.

conünente negro de' que
mha distante ilha pselir<l,
flutuando num imenso
oceano dê: luz ...

�IO, ('l-SI.

A
paulista, já fale-

Trôpega, (IS bl"á�Qs-nús, a fronte pensa varias
Vezes, quando no céu I} louro sol desponta,
Vt;jo-a, no seu andar de sonâmbula tonta.

-

Despertando a Tl1udez (las vielas 'solitárias.
,

...·1·'·- �
Arrimada ao bordão, lá vaí., Imaginárias. ','
Cousas pensa ... Verões e invernos máus afronta: -

-

Dôres que tem sofrido a todo o mundo conta,
Na linguagem senil das suas velhas árias. _

• <." •

.' -" •• ; ��'
•

�

• ,.

SO.NET()
-'-'---- .Luiz Edmundo__

Gc 1jJ.:., -T- A R R- .A,
, '

'".' Luli - Guimarães" :Junlo-r -. i�_

-

t�
•

< ,.. _ '-" r; E..;f !f1 ....'(,.; .
-

co poetà de {('Vlsit�\ir' é�§â- Pdier��;-' -

cil!.ii-
la com luz branda na constelacâo .

assinala
tóría -da transicâo entre as fases romântinas
c l;arlfusÚma. -Nascido l!o·:mo"d�_Janii:c.l};em
1.84 'l;;,;(\esunara-o;seu pai �1Ji, C�J:l1ér.;c,1n .. j!i1-
veredando, porém, pelo jornalismo e lltcra
fura. Praticande-os até aos .28 !1l1ÜS, nesta

épcca ús.,\!hau_donou CJl1. lU:-QJ da carreira di-

-111omática, Obra poética: "Corimbos" (18li�))
e "Sonetos e Rimas" (ISSO).
(Faleceu

-

em

-

Lisboa, no ano de 1.898).

,Cega! que negra mão; entre os negros escolhes
.

no eáos, foi procurar a treva, que enegrece, _

Pam cegar-te a 'Vista e escurecer-tê os olhos'!'
"} ---,'

.

-,_,:, -:::'-!' ': '-�. -: e -.:._.-��
Cega! q'uiu1ta po'cslU' f'xÍste. amargurada;' '.

-

�

Nesses olhos que estão sempre abertos e nesse - l'

Olhai-, que se abre para o céu, e não vf· na!ia!

(l-:'('e(Jnstn�ior fiel (te um Rio de Janeiro
I,w.ra-};Clnprc. desaparecido, nus páglnas de
,:;(\) mo il_�,_Jan<:�l'(� do tempo dos \'�cerreis:';c
"0 Rio de Janeiro do meu tempo", hoje sÓ
é quasl conhecido como, historiado!'. Porém
Viriat« Corréla o afirma - poeta aeima de
tudo.. "pueta na melhor, na mais sã, nu mais
nobre atepl;�<o dá palavra". Publicou seus

JH'imciros versos ao tempo das rodas boê
mi-as c círculos literários em que sobres
saíam li personalidade de Bibe, o sarcasmo
de Emilio de Menezes ,c·o espÍl:ito de- Gui
marães PU!;SOS; j.

'.

Obri� poética:: "Poesias'''' "·'NimJ�us". "Turí�
rr-U.los�',' "'l'urris ébtÍ'i"nea�r e "Rosa d�s Ven
tos").

J-
. I
I
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Literatura

Contei, oh bela, os dotes teus: a lira
Fiel e meig5J.. a .voz me acompanhava,
E a· lua� �rguendo o manto de sufin? J

Parecia escutar o que eu cantava.
Fiz d&ste nosso amor um sonho perfumado,
Tão tranqüilo, tão bom, tão casto e tão profundo,
Que cheguei a esquec-êr a maldade do mundo,
Sem ver que Eras mulher e que estava a teu lado.

Eu sou a ceIebre' onça.
lVlas3aroca de3tcmida,
Que mais poldrinhos comeu,

Apesar de perseguida!
Achando�me perto da' morte.

. ,

-E de tal sÔr1:e foi que te perdi. No fundo
'l'êve a sorte razão castigando um culpado .. ,

Não fosse eu como fui, tão crente e descuidado
Não fosse o mal como é, tão fero e tão fecundo!

'

SaraCUl"U está cantando,
Nos páus sêcos.- _do .broejaI. "

Qual'i-d.ó canta a sa�'acura,
Si é �e_lloite, é mal! sinal ..

Cantei depois a juvenil Fragrância
Dos nossos :velhos. e. galt_is_ f61gu#dos .

Na 'mais sonora e feiticeira estánciQ;_

ESTR.A GEIR sCantei' o nosso'amor e os seuS segrêdos;
l\rlas qum;do ia cantar tua constância ...

Quebrou-se a lira e me caiu dos dedos.

Não deplores, no 'entanto, (r mal que me causaste
E a dor que me ficou, num tétrico contraste
dêste tempo feliz, que já ficou, atrás ...

Trnll�<:c sina de enjeitada.
Na,:cí no Curral do JYleiu,
Onde fiz minha morada.

(Nordestc.-do Brasil)

Saudade _:__ s'íno' a dobrar,
Em túdes de procissão.
Espinho de laranjeira
Cravado no coracã,o. '

,,�
- ..... _. 4

)

Cancão ,De InvernoO pior já passou ... Voltam dias serenos.

Nos meus olhos, sómente, há lágrimas de menos,
E eu guard!J no meu peito um desengano a mais�

"ROSA DOS VENTOS"

_..------�-�------

Cai a neve, de mansinho ...
Cai a neve em meus cabelos.
Que eram de ouro e são de Íual'._LIVROS E IUTORES _____

Daqui
Altas tôrres de castelos ...
Cai U nave, de mansinho,
Pal'a os sonhos sepultar.fórã_

Ch:lrle:;Walcott
idem -.,

Har;ô e seu 'co;ojunto�

ídeni
O�f!Ué5tr':l Conth;"mtnl

idem' -

CU'lo Buli

C:lrnlcn C!"r.val1aro ;r
id"m

Edil e Sllt, gaita
com!;o Novo- e
PERFUMADíSSIMO:-
S'ábonefé':'�Ê��ê�

.' .

de bclezJ a.1cq'J:lClo à" �lla Clltis .� sôt;�� �

tDll:di.bdc -de ullquil:agem- que ,mais. seWilly Steíner
iden1

11.lrrnO·liz· c J!1l o.�eu t.ipo, r:serve, .desde ji·.,nu.:'.� Rti e s,'O�(í
ideD1. idelTl

Cal'!J}(·li.a j\]ve� ; .

,ii.! c'Olbll ta C0l11 :l. aS$.lstênte

'Para as estrêlas do cinema
:t beleza é tudo.,·Por isso
usam o novo Sabonete
Lever: Faça o mesmo e

descubra em Lever: adorável "liL
pelfun1e para mais rOI1l�nce,

I?u;'eza imacu[ada para uma cútis
mais' aveludada, espuma rápida pM:t
mais economi:t. .. E seja voca,tam- ,

Jizab::'lh t\rden, q'lé e::t;;tr:.i,

idem
CarIo Buti

DE 1 A 6 DE OUTUBROidern
C)"i:.;tl!1:1 J\lnri�lani

toada. - idcnl
Zarah Leander

r.
na

CASA PEITER - Filial
RUA i5 Í:m NOVEMBRO".643!651 - Br;..p'l\'�ENAU

idem
Inf,mtil

Infantil

Haydn

I-Iaydn
i\<lozart

Mo:<al·t

Moza.rt
,

I

-�

Mczert

J. Str:')U�5
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COÍVI'GiminOR ;'SÚ�MENS $CHUCAERT".

Procure, reservar o tilIO deseja'do. coiu autecedêncía, mi

R E X - Ru'a 15 de NaVelnbl'o, -ia, ou

de procedência

É .1IltomtÍtico e pmúmi
\\� . _' Ir;) ",,_hf ar

'anmsa (JlrJOtj{{(J'Dllltytt/
'

_

.,,'\�{"l>TJH!,il F�':f'r.:·4Yi'��.'!A0"'I "',�T ó"of'!il) "'.r;l. _

RELOJOaRia SiCHWIBE �'
de �

;0,0

CK

..,-_
]\'fARlh(iA�

.

�,
-

ª CURITIBA: Rua B:u;ão ;[,j fi::.; Thancü, (·sil ..•f9!)t� 1,�()'!II'f>�I·o. ª
-

,,', ,':;_ ,-j:: " ::
Pimmmmlmi Imunmm,," II 1111unuunH ll! �ImE;,: I:;! ; IHI!1II1mm! 1.1111111U 1m IIUIIUllll�!;.Jnnior; uarror-lnador d,' nr'sma

hem como 'o 1pirilnga, :tmbs (IS

c.,Joflios do nosso 'j)úh:ic:;,.
No rireo inicial n suner+orí.

tarde, Este p:Il'Ci) feLo {le, y()
1(> � .! ,"Cl,l1C� r/n"tI'3(}. n.a djs
'1�"l.,ja (113 l.flOO ,m'êtrn3, A pu:w

nÍçu{) do "eslrelinha",' fk:u
'com� 'a Tn�a "Ligá Blumennu

'�- : I�' _�. "

par�
pronta . :��trela

oferece

. "

SÉDE: RIO,DE JANEIRO - AVENiDA 13 DEMAIO,N.o 23 � 8.° ANDAR
1IIii--Sucursais e Agêlldas em 'tod'ós gs Estados do'Brasil-�

- --'-,---��"�------'-

CAPITAL E RESERVAS: MAIS D'E -. (r$ "

RECflTA DE PRÊMIOS EM'l950; MAIS DE 'CR$
62.000,000,00
116.000,000;00

J:

AD·M I·H rs T R A ( Ã O
,

I

-

..

�
Viag&n� diárias am rápidos
aviões míxfos da Panair do
Brasil poro Florianópolis,
S. Paulo e Rio. PÇlrtidas" pa-
ra S. Paulo e Rio às 13:20
hs., para FlorianópoliS· e Por-
to Alegre às 12:40 hs.Outros'
luxuosos viagens diretas ao

Rio em aviões DC3, '6s' 3as:
e Sébcdos. Preços 'riormci;.

'

Boavista �ompan�ia, de �e�nros de Vi�B
SÉDE: RIO DE jAr�EIRO - AVENIDA 13 DE MAiO N,023 � 8. ANDAR

-------�------

C A P , TAL: Cr$ 10.000.,000,00
)

_.-._--'-_.-._._._--- ��� -- ---------- ..._----

..
-

-OPERA EM TODAS AS M ODAUDADES DE SEGUROS Df VIDA
------------------------------�--------�------

r
I
I
I
I

I
I

.1

I
I
I
I
,

I

I
l
I

I

I
I
t
,

ADMH11STRAÇÁO
Dr. bJfol1so Penna Júnior -- Presidente
Dr. Arthur Bernardes Fi lho - Diretor
Dr. Paulo BOavista -_ D ireíor
Dr. Adalberto Ferreira do Valle -,.Dírefor
Dr. Luiz Camillo de Oliveira Neto - Diretor

DIRETORIA:

GERÊNCIA GERAL: Gabriel René CassineJli - Gerente Geral
Dr. Roberto Ieíxefra Boavista � Secretário Geral
Pierre Montma�,snn -� êerente. -

--�- ��- -- -�- ---- --_- - ---.-,-_._� .'-- _"_ ----

.

- CORRETORES NAS PRU�(lPJUS LOCAilDADES (ATARiNENSES -
-

'

,

M
,

,
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X,). c,:;t:po da Gnás'Jca, na

tm-de de hoje, 11:\1 bom CC,t["

jo. dos tl'es que estão pl'ogl'a
medos para a rodada ua se

gUllda divisão, ser-á re:,lizodo.
Bem Retiro c p'oresta, 1'5té' j issimo neste do;ning-::' esporte
da locnlidu{!e de Rlo d:l T:,::o, 1 C)(Con.r,hH'" na ,:!,a iH.:tf!lna. erra
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J;;!B.l,1f!1§J!'.wml·.?I-••,1�1JIIilIt!aIl'.iill'lIl!1••III••••......HI_IIIi•••IIIIIIII_1lit11
medirão Iorçns :-;011 gl'and"
Inr'ressc dos amantes d". se

gnndona, espel'anl]o'f'e mesnr>

'que surja ]Qg:;l mais a maio;'
SUl pi'c'sa do e.mpeonato, ou

seja, Uma vitoria d:3 rspaz..s
d:J. cidade, nesta: 'vez Os Jíet'·
deres não conrarão com 'JS Ia
,t"CT($ campo e torcida a' f:::.vor.
mníto no cont.l'úrio, pois terão
que se esforçar para sobrepor. ,

se aos obstáculos que irão a'

par'ecer �esta [ornada. Os Ians ,

'

do Ve:ra Cruz aqui estarão pa, :

ra :torcer pelo Bom Retiro; pois i

se quatquer- tropeço sófrer- o!
qundro visitam", os cruz-mal-,
tírrcs ficarão de pósse do tjtu-;
10. , i

fmpreza

M
O MOIORES E GRUPOS DIESELI..
A MOTORES 'A GAZOUNAs

FERRAMENTAS
s RHENTORES \
V
E ROLAMENTOSn
E PEÇASN

PLANO DE RACIONAME .ro C;)RRE'l'iVO D� EN;;:;;RGM ELETRICA.
10 A 13 DE SErE�;1B�i'Y DZ 19�1'

Data
e

Horário
I Rua 13 de Novembro,
Ponta Aguda
Caixa D'Agua
Rua São Paulo e

transversais
Itoupava Sêca e

Itoupava Norte
Rua 7 de Setembro entre

Rua Itajaí
Rua Alwin Schrader
Rua Mato Grosso
Bêco Araranguá
Alam. Duque de Caxias
Ajam. Rio Branco e

Transversais, Rua 7 de'
SeL entre a resido Muller
Heríng à rua Brusque,
Bairros Bom Retiro, Velha

J e Vila Nova

.l,..lt� ..L;.l.�lb':ii..,";-':: � _c.L!.a .L'J",

Amadeu da L'C]z

DIA IH - 2,a feira:
Das O às 6 horas
Das 6 às 10 horas
Das 10 as 1-:1: horas
Das 14 as lf-\ horas
Das 18 às 23 horas
D::.s 23 às 24 horas

DIA 11 - :}_n feira:
Das O às 18 horas
Das IH HS 1).õ1 horas�.:>

Das 23 às 24 horas

DIA 1.2 .� r f.ll feira:
Das O :is 10 horas
Das 10 .. � H horasI- � .. )

Das IA às 13 horas
Das ln às 23 horas,)

Da�; 23 às 2"1 horas

DIA 13 - 5.a feira:
Das () às 6 horas
Das 6 às 18 horas
Das 1 fJ às 23 horas
Das 2:3 as 24 horas

DIA 14 - 6.a feira:
Das Q às 6 horas
Das 6 às 10 horas
D'!!? 'f." ��'� ��;:;::"
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DIA 15 -- S.'it�Flo:
Das o às 1'1 hor '"

Das 18 às 24 horas
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J Haverá só Luz
I Ha 'lerá Luz e Fôn:a
Desltgado
Cesliga::lü
'hvr rá EÓ Luz
Desligado

; "tT�""rá só Luz
Desligado

· Haverá Luz e Fôrca
, Desligado

.

Haverá só Luz
· Lesltgàdo

i�c�.,;'i.garl0
Desligado
Haverá Luz e Fôrca
}iwE'rá só Luz

'

· L'esligado '

i

I Desligado
I Desligado
: Haverá só Luz
i Desligado

Ct!�: i t.ra· �:o
'::�!��·:·:·i .11
-Iaver.i só Lu.':
Desligado

'

Des1; �=utlo
-1:,;\'('1'[[ só -Luz

�-.::'�- i�-=�at:.1a

Desl igado
Haverá só Luz
Desligado

Desligado
Haverá só Luz
Desligado
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.ravera 80 Luz
��esligado

Desligado
Desligado
Haverá só Luz
Desligado

�) '1· -t

! CS\.lg:;C'tO. ..Haveri L-.l3 e For'ca
·,.::'hEldo

�

Desliga��']
:ê��'.-;"�;·:-t ;-.j L:.;_;:.
Desligado

I r 2·;':J.a lo
i :.�? ·::·t"ú só Luz

t J)es1�g��do
I Haverá só Luz

Casa
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