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10 "Air Power" atômico

M ENSAGEIRO

Conversações ao invez de
conferenciadas Bermudas
PARIS, 26' (UP) o

<1overrio norte-americano
�referiría que se substit�is.
se a expressão "conferen
cia" üas

-

Bermudas, por
VOLTARllM OS AFA!
!\'fADOS C01\l'PRII\U;'
DOS E U F I N DE
BOEHRINGER,: ALEI"'
MANHA.

".. ....

, -,
,

RIO, 26 (Meridional) - O .de-

I
quem não me prendem laços dê

putado Plínio cuvaleant�, eleito inc�ndíci��l soltdurtcdade, ou

na chapa do PSD de Sa:.:l Pan1') apolo polrtíco, mas. de quem rrra

mas atualmente integrado nas tornei entusiasta admirador l;or
hostes do PTB bllndeirante. f!!?' t�-l'� e é esse o pensamento do

ontem na: Camará o elogio do) mínunta no meu ESÍlHlo; C01Wi

'governador Lucas Nogueira homem de irrepreensivel
-Garces'. O discurso provocou in- dignidade' pessoal e um tecnco

disfarçavel interesse nos me'·:'- de inconfundível valor, N:L a

políticos, Disse o'
.

repri)Selltant-? tual administração bandeirante.
paUli\�ta: .

$1'_ prl!S�d'ente opera-se, de ma
.

c---
- Na. qualidade de represeri- neíra, acentuada. a conversão uo

tante. de S_ Paulo no CongreSi'D sistema, que constituiu de resto.
Nacional trago. comw mais vivq a ttadição

.

gover-narnerrta! do

satisfação o. testemunho da ope S�O Paulo da execução de no

ros'idade adirljr.\istrativa do G,-'- taveis empreendimentos pubücos
vernador Lucas Nogueira, ti dentro do mais rengioso respeito

Eisenhower c,til examinando
dois planos parn. tr-rmlnnr oom

as host ilhladcs na. r'.)riiin, [linda
que S!Jyngmal1n Tllw{\ eouti·núE!
negando Si'U npoio 00 m-mlstlcíe
OH meios oficiais entretaní ó, re
cusam dar quatquar pormenor
a r-espeito desses planos. Sa.be-SQ

apenas que as' forças norte-ame
ricamls deverí..'J, perIllanecer na

OJréia; PO;II os estrateglstaa
norte-amertcanos estão certos de
que sua retirada provocaria me
vítávelmonte o esmagamento das
forças sul-corêanas pel09 eomu
ntstae,

- ..Jl
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HERMIADOS' I

l '

" 'Precisa-se com urgencia de
uma casa p,ara alugar. nas

imediàções do Perimetro Ur
bano désta cidade. ou seja nos

" suburbios; paga-se mensal
': mente até (Cr$ 25000) dllzen-I:�

I
tos e ciquenta cruz�iros.

I: to.Depostta-se e faz-se

contra-I,.

Cártas pO,r gentileza para

sm:a. Florencia Pires �

-

Rio I
x x x do Sul � St. Catarina. I

,I fécuJaria. 1 fabrica de, oleo
-----�--------- -

I
ti ·de sassafraz. 1 serraria qua- i; PIANO ALEMÃO 1dl'o de centro, 1 fábrica de

:: l)asta meca11ica com 2 sarra- Vende-se um enl bonl esta-
:[ rias "Tirot ..

e re8er\'a de .. :: do. a h:atar: ,.Confeeção Ger I
" 30.000 l>inheir"" adt;ltos, 1 'i ]lh?rdt

- Rua '15 .de Nov. n.o I
i',linda fazenda com 50.000.000:i 913.

. I'

��)ct:�s n�:���;�ooSdeh-'r��ó.Sitl1a ,,:! ,. PROCURAM-SE I
'Lotes em �u�it�a �ituados:' I .'

EMPREGADAS !
: i em diversos pontos da cidade. ;, ::,re�LSay-.se de, duas nloça!i!
"Terrenos de gr:�nde e rápida: I

paI a ser: Iças �le g.ar::ionete e;
, valorizaC'ão. Oflm,? emprego de :: I �.Jna paI a. cozln�lelra. E um

I" capital. �: !
I apaz. I;lformaçoes no Braz

" x x x ': Hotel A travessa 4 de Feyerei li!; Consulte-nos quanclo de i'i
I
ro - 40. I

"

'.

ii seJar efetuar qualquer II
V E I brasIleIro de 100 milhõ'es

" negoCio' imobíliario: li
'. N DE .. S E anuais auantia esta drenadil

"i ORGANlr,AÇAO BLU- � U '
. de mãos beiJ'adas pa'

'1,1' MENAUENSE LTDA.," ma casa ele macieIra com

I '. Ia, os

Rua 15 ele Novémbro terreno 18 � 70 na Rua João armadores argentInos como

ii 870. 1.0 andar. sala 5. " Pesso.a - velha� taxa de embarque'
i: fone 1572.' �J I ?�l�����a��e�o���a. Cas'] NO,

Formulou então um ve-
I tBIS - RU<I I;') de Novtmbro. eme:lt� apelo ao governo 111.9,1.360, brasIleIro, para que tome as

providencias necessárias. e

frisou que o Brasil contáva
na Argentina com um saldo
favoravel de 100 milhões de
doIares mas 'não soube a

cautelar devicl'amente os

seus interesses.
Terminou sua analise ao

,ãcordo criticando ainda a

"anogancía propria dos di
tadores e dos estadistas im

provisados com que o sr,

Peron inve�íu' contra o go
verno brasileiro Dor vias do
Itamaratí" no caso da reex·

portação do café brasilei·

I

="iu dia 20-1} estará. a vossa disnosicio um h'cuico
em !fabricação de fundas lwrni:itl:as

.

para iodo c

qualquer tipo de hérnia, apto a solucionar o vosso caso.
Fabricantes: '

ltUDOLF \\'IESBAUER, & FILHO,

"

nua Senhor d9S Passos. 811
Porto Aleg-re

Rio Grande do Sul
nOTEI.. R E .XAtenderá :áLlHlofENAU

Procura-se' Juucicnário \moço ou moça) com pratí-
ea de serviços de escritório. .

Exige-se reterencías. Os 'Íntel'esslÍãos queiram diri
gh'-se por carta de própr-io punho à Caixa postal 142;
:Blumenau.

'

J!':"'.,.._ .'- --- ---:'_�- - --------1:

'.4 ORGAM' Z A (Ã a � PROPRIEDADES
'mO"'EN"A'UtNS'E ifd!t ; Venclem-Se duas, juntas,DL. m.;,� J: L filo. 'ICOlll, um tu.tal ,de 30 mórgãos

t
,.' .,' ,

J. I de terra,� com árvores frutife-
" ,em, para venua. lIras, plantações, pastos etc.

"

_'.,--i I_�- I, Possuem duas casas. As pro

II Qi,,<,:1"o< Iótes na, Ru" � de s--: priedades acham-se Ioealtza
i: tembro. O·tlmo locaí para mo- ! dasjio Eairro do Canta Galo,
radia e' comérclo. em ,Rio do Sul. Tratar na

x x x '; "Alfà�atal;ia Estrela", com o:

:j
1 terreno no Bairro du Garcia. ': sr. Nicolau Eô{}er, no- local.

I :���;�::q��:;"::::':;;<;;� ,: IV����!;o ��V!�i?U�!:��
i, 1 ,t�rreno de 15 metros. por I, �coni.ei;o da Rlla .João' Pessôa,
I: so , no Bairro de Bom Retij'(�, 'i

112 repartições apropriada pa-
com uma casa de material. : ra caso Cornercia l junto gara-

, ,x x x I; gemo e moradia.
}; 1 b,:,la �::!sa. restdencíat no Be- :-1_ Informações com Oswaldo
" ('0 'I'imbó, sítuada num terreno ;,' 1< ledler 'Praça Cíne Blumenau ,

I' de 116 metros de frente por Fone 145G.
.

28 melros de fundo. Preço de

ocasião: Fac�it;:-s: pagamento. r' OFICIAL DE AlFA,IATE
.1 casa na Rua

..

Baía, pouc� a- ',I Precisa-se de um ótimo afi
lem do ponto lmal.do oníbus "

l cial. na Silva Neto Alfaiate
da Itoupava, �onstnllda ha pou-' f em Itaja í. Gratificação' d�

j, ('O tempo, otrmo local para

I
ürn de ano e seguro de ací

bar e restaurante ou outro ru- '. dente coletivo no servi o ou
mo de negócio. Facilita-se no

,! fora dele.
ç

pagnruento t

! FATUf(IS'TA
" I Precisa-se de unn rnoç i 1'Ol

no de 240 rne tr-os quadrados
.. e ra O escritório que tenha boa

O'titna �ituaqüo. I l' f' f I
'

"

I ca 19rR ia e que a e também'
I o alemão-

Fabrica de Artefatos de Bnr
racha Blumenau Ltda. - Ru�
São Pado. 2190.

x x x

1 Burigalow no Bair-ro da Ve ...

, lh�,.,. eu. estudo de novo. Terre-

'x x),:

1 negocio de secos e ruo lha-

URGENTE

dos na rua .J5-. bem instalado

e cotn bôa freguesia.
x x x

Diversos terrenos e casas ern

todos o� bair.r:os da cid:.lde.
x. x x

Diversos lotes c cas�.s na praia
; de Camboriú.

x x x

.� . .2 engenhos' de serra no TI1U

niçípio de Ibirama a 11.5 qui
lomet.ro. dn estação de Mata-
dor.

x x x

'! 1 casa rc.sidE::!ncial con1 un1

terreno de 7,")0 In:!, no centro

da cidade.

'( � N' T R O D E
A UI O M' or V E I S PRECISA-SE

,I
De uma Moça para servi-

ços leves' Que saiba falai- dois
idiomas.

'

Informações na Confeitaria
TOENJES - Rua 15 de No-
vemQro 962.

'

AutomóveiG
Camiriliões

Usados
Usados

Camionetes Usados

TROCA
VENDA
COMPRA a,: (\»,1§" ç"lins e quat)'o ]HmC,' "€'

manalmente POt· ppssoa. I\las de'
vido ii" t!Tand"s enlr8"1;1:" de
,carnf' impf.ll'tadR e nacional n"�-

CAMINHõES F, W. D_ (Fourf
tas ú1t�mas semana". os deposi-

WI 1 D· )
tos estao abUlTotados' p '�e ps-

lee nve .
.

'

.... .'-

TRATORES: L. H. B. Diesel. p�la que o l1:1n'stro dos. aha"te'
, ,

. CImentos Llo:" d George'. 1 aça h'J-
'jc à tarje uma l'?claraC'ão a re,,

peito Essa d('ci�ão foi' tO,i,1[l'']a
f'lll vista de um energico prote',<
tos da associação dos comer'
ciantes ,retalhistas e dos prodn·
t'.)res de carne 'em conserva.
contra os prejuízo,;; que está\-an�
so�rendo por se estragar carne
de bôa qualidade.

'

Concessionários:

Peças e Acessorios: ,

FORD - CHEVROLET
- Linha -

MOPAR

"A C I· S A" - Fone 1324 -
BLUMENAU

Rua 15 de Novembro, 983
,Telegramas: VANDEMEENE

PROCURA-SE
para

família alemã no Rio

NEMAS

'li HOÇÕ!�ADO. às �!$(�E 1· RCine
,
l3ARBARA .STANWYCK ---c l?!,_UL DOUGLAS - ROBERT DUPLO
RYAN lVIARILIN MONROE J. CARROL NAISH NO 1.0

I
DRAMA QUE EMPOLGARA' TODO O MUNDO! ...

"SO' A MUH E R ;·E €A"
am 'I

29. d. M. (Montag't ab 14 Uhr. "
! (Irnp. até 14 anos)

Um tema brutal e realista. aprovado' até pelas auto
ridades religiosas norte-amertcanas! .2.:.. "SO' ,A MULHER

�_Uh ��.... ..,.".u, .... "_......
, PECA"! _ "VIVENDO NA MINHA CASA E AMANDO

,"""��""""_�����������....".."""",""_'"",,,"";"""'-'-"""""_""';,_ OUTRO! E' ISSO QUE VOCE CHAMA SER HONESTA? -

Eu sei que nome voee merece!" - "SO;'Â MULHER -PECA"
Um grande filme; distribuído :pela R. K. O.

Acornp; Diversos -córnplementos ....:_ Preços de costume.

Reise und saerntltche Spesen
wcrden bezahlt,

Vorzustellen:

Rua 15 de Novembro, N.o 25

A'ONIBUS USAD OS
1 "GMC", para 7 toneladas, ano de fabrfcação 1950,

il gaznlina, carrecer ía "União" (paranaense), 40 lagares..
1 FORD V-S, ano de fabricação 1946, á gazolina,

carroceria Blumenauense, 36 lagares,
1 FORD Hercules Diesel. ano de fabricação 1946, car-

roceria Blumenauense, 31 lagares.
'

Tratar na Ind. e Com. ARNO GAERTNER & ClA.
LTDA. - Ruàsão Paulo, 501 - Telegramas RAINHA
- BLUlVIENAU - Telefone llaG.

2.0 filme: - Ultinia e,:'{ibiç�o, de ,_ ,"

"a H o M E'M D o fi L A N E T A
o mais horri;')ilante "O

HOMEM DO" ELANETA X�', corri ROBERT� CLARKE e
-

MARCARET-H 1FIELD, - Chega do espaço o homem que
a terra jamais esquecerá! Serão, povoados os outros l'llanetus?

Não deixem de' assistir a ultima ex íb icâo de "O HO-
MEM DO PLANETA

'

Amanhã; M "1' '&R.ES DISTÁftTESffr
em Tecnicolor, cem

p
RESUHABO DA RtF! EM· BENEfltl6 DO

GINA'SIO SALESIANO "i. PAUte"
Hil

i
·João'ASCURRA - Extratda na l\'Iaravílhosa llOftada 'de S.

em 23-6-1953.
OS NUMEROS CONTEMPLADOS FORAM

SEGUINTES;
OS

1.0 ,!H'êmio: N.o 4438; Maria do Carmo Lemos Viana.
Maromba Curitibanos.

2.0 prêmio: N.o ;!230: Clênio Vilela Veiga. Guaramirim
3.0 prêmio: N.o 338: Alcides do Nascimento, Aterado Porto R: do Sul:
4,0 prêmio: N.o 9367: Hilário' Pavanello, Hapocuzinho .. J. dã Sul

5.0 prêmio: N.o 40433: Diva P�JIizzoro. Marimbas _ Curitibanos,
(Lo prêmio N.o 1850: Magnus; Hahmann. Benedito Novo _ Rodeio
7.0 prêmio: N.o 9176: Osmar Campestrini, S, Bernardo (Arrozeira)
B.o prêmio: N.o 8625: Bruno Renkawieski, Ribeirão da AJ�goa .,.'

Guararni t-ím
,

9.0 prêmio: N.<!l 9117: Henrique Stolmeier. Dr. Pedrinho _ Rodeio
10.0 prêmío: N.o 51: Leopoldo, Hess - Blumenau
11.0 prêmio: N.o 8675: Gilberto Egildo da Silva, Rua. U de Nov.

em Ibirama.

12.0 prêmio: N.o 337: Bermano Gndottí - Rodeio.
do
de

13�o prêrnío ; N,o 563: Antonio Fornari - Guari�an� - Iridatal

14.0 prêmio: N.o 7621: JrinEtI Cadórín - Laurentino _ Rio dó Sul.
15,0 prêmio: N.o 4277: Leandro Debarba. Ascurra - Induial
16.0 prêmio': N.o 10291: Germano Stolf, P�merario - Timbó
17,0 prêmio: N.o 6138: Vjgando Salvador. l�rrozeii'a _ Timbó.

in
do

De DURALUl',hNÍO" no

ha,mento.
,APARELHOS

para Paralisia

Tornos mecãnico9
Ul\iI.r\RTINrt, "Gli.UTHIERu,
F,". "A!\I,'\.' e "lloHTTO".

Máquinas para. frezar

Furadeiras radilrl

"V .. D� Empraiage:tn
'Triç1o

Furadeiràs s.imples ,"GIRARDS"
Furadeiras multipllls "STEIN-EL"

Máquinas de rosquear "STEIN'EL"
Plainas "JUWEL" e "RECORD"

Rebitadeiras

"
.

� ( [ I N I (A
I\Iáquiuas, de s�rrar e lim,�r
,Ser,ras hidraulicus "THULE'.

U,l:'E'1'Z"J "V_o\ST()'�
Soldador de pontos ou ar

mido

Tesouras "WEIGEL"
tesouras guilhoUlla

1'0.

----------,�----------------

CASA "11, CAf"lTAL"
Artigos !par.a Hom.ens,
SenhoraJs' e Cl'iauças

GER" Te!efene�
,

1597Motores Diesel "DIr,OTT"
500 - 800 v. p. 'm. 7 33

,

- exelusiva�
--_----�

Semeadehas, Arados de

Grades de discos" Arados
[los os ti!>os, Cultivadores,
deiras, Classificadores.

�IA'QUrNÁS para beneficiar ma';;
de'ira. em todos tipos
fodas miqu1na.s estrangel.ras
estoque com Plonta entrega.

tes,

CONsunAS: ufeis'

20 #'

a
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básica n ii c i o n a I
ho��e!�:Q�e�e���ld;'�: Ca,,'t·a..'s: em (·h··..

.

Â '��;O:��:�i6�i���v���!�rar Telenram9 de 9l1ra�ecimeDto aooutr,as provas para mostrar Ines "Nunca estudei espanhol, 9 U U U9 l(que as fotografias constí- mas nâo sou capaz de es-

I� I
.

G II' Vtuem urna linguagem uni-..
..

'

,.
..

. crever' nesse idioma", A- DreSI BD li e o 10 'fIg,versal, ter-Se-ia uma

'provai para a redação. da revista}· SlU, 111m chinês IQuê .l'�slde crescentou Siu que tinha (j (j, U 00documental, sob a forma de "Lífe"; nesta cidade. .... naque e PaIS su arnemea-
de qUe algumuma carta enviada dó Peru O missivísta foi Manuel no. ,'. '. o ���,e��E(f:" lançasse tarn-

RIO, 28 (Meridional) - visita de V. Excía. para que
.

. Como assInante de "Life O presidente Getúlio Vnr- assim possam pessoalmen-.IAEHRIOF:S KIND 'VON EINEM

SCHULDIREKTOR·C
',.

cI
...

eu Espancl", a edição em bem urna edícão em chi- gas recebeu o seguinte te- te expressar a viva satísfa-
. VERQÉWAELTIGT

..

, ontro./·e.. 12 emoc.0-8,S' castelhano de "Life", Siu, nês. O gerente gera( das legrama a propósito da a- ção e o reconhecimento do:.:., ... Del' SchultlirektQ�' .J�sé de,Oliveira CamargQYom rc;;. ..:; tinha sido solicitado a dãr edições internacionais de provação do Plano do Car- governo da Nação, que com:.'(11'.U!'O Escol.ar "José de Azevedo Ant"·"'es" S�nto ··o"-dre·'. .
. ,. .

vão Na' 1 a ssinatura do decreto que
� �..�.'

sua opinião a resneito da- '"Life", Edgar Baker, res- .' - cionar: a' I '"são Paulo, vel'su<!hte seít'Tagen eín miuderjaehriges Klnd

/. I. ."c/'. . _.1 .• -;..... rJOI1de1l·, também em chi- "Cresciuma S. C. _ Em'l estabelece o Plano do Car_r ven 13 Jahreu. déssen Naine,lins níeht berichtet wurde p e a e etrta soe quela revista fotográfica, I
d

-

N' I
.

'dur,ch Zusichel'n guieI" Noten und sonstige VersprechII��.·· .

.

.

. qu;.f�� 'ilan;ad.� 11�.A�:�i� �ê�e��:nt:�:�ra�� ti��: ����� d� ������:�o P���� I �;�m���lOfu�Úl �un����Ssã�fe� zu beeirtflu$en, und somít verschíedener seíner Ang'e- José Delgado e H, En- cerebral. Enviando corren-
ca aS�na en janeiro lN"'" S.

•
•

nal da Indústria de Extra- de Mineradores quando vi-bote anzunehmen,:
.

-.

..

gel' Rosvold, cieritisfas da tes elétricas, através dos.
ano. lU escreveu para 0- .. lU.

cão do Carvâo nêste muni-I sitaram V, Excia. em Irú a-

. K���::es���: ���:��i:r��ab�::f:::e��o: i;in;:h�:::i ,���:e�����:e:rO�,e'finiil�� �i��{f!O�s �i�!:���:mp:;� '�I�Sr�I:s:!T'�U�TO'nr;:=u'�I'A�("L"';�NJI'�(E BA(.. ,����%o·:o:t��:e�:n�O�losta�� �t:s °d�'z���t;,do aC���d���zu �erweilen bis alIe ande��n Kinder sích entferrrten, Ulll simos eletrodos de aeo, no tes elétricas do cérebro, 10- I' 111: I"'[.)U I A.)
.

IlAJ � mineradnres desta zona sul entre eles o signatário dos0m.lt seínen Illstinkt :F_reiheH Z;tl geben- 'cérebro de macaens.i 'afim calizando, assim, as� áreas 1
.

TERIOlOGICAS .... "" i catarinense, te�ho a honra pl�ese�t0 que na p�o:�_.

Das ungluecklíche Ith:id ,eilte nach hause und .schfl- .

de pesquisarem as áreas que controlam as acões e
, • ".

•
.

• g de congratular me co� V. exercla. � cargo de _:eLlderte den Eltern das Geschellene, worauf diese sofoti ct:l€ misteriosas da geografia as emoções. Conta
�

"LHe laboratono de An�h ses e M Icroscopla. � EXCla. dpre�entando sme2- to MUDlc!pal de Cre�cluma.Polizei in Kenntni.s -setzteÍl 'u'hd'eine aerztliche UntersLt-
I I"· " ros agradecImentos pela a �Qresento a V Excla resh d

... .. .• .

.

. l�ternationa ,em sua edi- _�-__ de � _ �
o ,

. ._e ung an em Kinde vornahmen, dessen Resultat uns noch
ção de 18 de maio. que c,on- F. G ELLINGER _ �Vormado pela. Faculdade de Medicina do � provação do Plano Nacional peitosas e cordiais sauda-niêht bekannt isto

. .,' I
A�SINEM ESTE

" seguiram fazer u.fi macaco Par:u�á) com cursos d', especial, nos lab. de Curitiba, SãOEPaulo I $ do Ca�v?o, qu� . p'8l'. ce�to ç?es la) Caldas Far?�o, pre-Soweit uns b�kam1t ,1st, '"nirde der Direktor sofort· DIARrO e I'orto Alegre. - I'xames de Sangue, Urina, Fezes, scarro, '� O'ara tI f d d

1
sldel-t e n exe c c d

. - . .

piscar, bocejar, aceitar eu' Muco Nasal, Liquid3 Ccfalora'luidiano, Culturas {ESpermo) ..
- '�� b, n. r� a re erl a ln US-, : '�_ 1 o r I lG avon s2ineni Amtabgezeizt und', die Polizéi !Sowie die Secre:

recusar bananas. Aplican- Diagnóstico Bacterinlogico e cultura da Difteria. _ Urodlag- � tna baslCa da economia ConHssao Permanente dotai-ia de Educação .mlternahn�en S<lfortige Erfõrschungen. . do ao homem a mesma téc- nôstico da Gravidez _ Executa com a lnaior rapidez tm]os os $ nacional, novos e seguros Sindicato Nacional do Car-Es; verbl�eitet sich' 1n. der Stadt das Geruecht dass· exames requisitados pelos Snrs, Medicos clínicos, para a e]u- � rumos. Aproveito ° ens2jo vão. :d'e'se
'

1 t· d
.

t F li ·c '

..

. , nica, os cientistas esperam cl'daca-o de DI·a"no·stl·.�C.S
.

Mo

V E
.

,

.1 '
. r nlC 1 er ers e a. . .. alhargo'S se1, dass zwei ande· r'e _

I
y. para renovar a XCla opoder localizar as áreas ce- Rua '15 de Novemb::(J nr. 588-592 - 1.0 Andar (nos I altos da � .'

T E L E S' ( O' P I O
Kinder sich schon vaI' derse.lbe.n Sc.hlinge befanden. W"',- r1

C'

I
d

��<C. - ,

J t:;J. rebrais que governam -emo- � Farmacia Sanitas (ex·Bllinger) - Bltlme�au, Fone 1558 - ai-
.. I eseJo e a segurança dos ,

che fruehzeitig vom Misstqnien erwckt wurden und. ihreu Ções indeseJ'áveis; I" ,,'" post:l.l nr. 16, -- ATENDE das 7,30 as .12 horas e das 1,30 I I mineradores e mineiros M Ar G I ( O·.E.lte.r.n benachrichtigten,·.· WOÚtUf .

diese síe SOfOI·t aus der· as 6 horas IA cauterizacão "

,

. catarinenses em r2ceber aS,chule nahmen. '

.. :: .:.:.. . ..
,... '

'

áreas poderá lh,rrar o pa- -..4����'Yô."'��"'t;;.",,-��'\;.�"'-�"""���"""''''''ATO�nmMBEN-EXPLOSIONEN íN DEUTSCHLAND'
FESTGESTELLT

..
. ciente de certas emoções

.�. .. ESSEN, ___: Die radioaktlven Spuren, die sich naclt �f�o:��ie���' ouP��s:i�i��� NOV IDADEí der Explosion eíner Atoinbórilbe in der Luft ausbreiteten .

.

'lllnd nach.und nach úeber deu ganzeli Erdball verteilell;
de .

.....,.._� Bolas do Ping ..Pong nos Pulmões11assen genaue Rueckschluesse ueber das Datum urid das
...._

_Ausmass der Explosioh so,,�·ie das Explosiovmittel zu. Dies.
� . ....,. .,· ...........u ...

LIMA, (UP) _ Esta sel�-I A partir de fevereiro deI dos a respeito da lufa con-el'klaerte Professor Dr. Riezler vom Physikalischeu !nsti� SENSACIONAL VENDA DE INVER�O. o, do empregada no Perú uma 1949, quando foi inaugura- tra a tuberculose. O Hos-tlIt der Universiíaeí Bonn iú Essen. Professor ·Riezler be- 'nova e extraordinária téc- do o Hospital Sanatório de pital Sanatório de Bravorichtete, dàss rüg'elmaessig·�.eu�n Tage nach deh Atomb�in

C' B
nica de cirurgia pulmonar, Bravo Chico, e até a data Chico dispõe de um bancoben-ExplosionCn in den Vereihigten Staaten in Deutscllland que consiste em extirpar os presente, foram aU, reaH- de sangue, do qual saem se-.zUsaetzlieh radioaktive Spureri in der Luft festgestell wur-

,

�asa uergr.e V;)COS de infecção e encher zadas CL'l'ca de 4.000 oPe" lIl81w.Imenie de 20 a :30 li.d_�n, nus denen dann dic arigéfuel11�ten R.ueckschluesse ge- ,as cavidades com as bana.- raçóes de c' rurgia flulmo- tros pura atender às neces-7.ügen wenlen k()('nn�en. Es be,stehe kein Zweliel, dass soo
1 lissimas bolas d�' ping-pong. nal', ue e1iversas espéci2S, siur:.des dos pacientes. Está� ivohI die USA aIs aueh die Sowjetunlon nach der gleichen ESTA' OFERECENDO ARTIGOS DE INVERNO POR Nos Estados Unidos, utili- oseil:.lllcb ti média semanal iambcm equipado com eú-lMethode die Atomhomben':'1!;xplosionen> im ànderen l,an- zam-se, para o mesmo fim, de in tL'rvenções cirúrgicas maras frígoríficas, úibricas

,. de arraIysiHi. haetten und sich sO'.ein BHd von den. Fort- PREÇOS JAMAIS VISTOS. - VA' 1I0JE MESMO FA-
matérias plásticas de custo entre 20 e ::la, de gêlos e cozinhas elétri-schritten in der EntwickItmg .der Atombamben des andeo muito e1evado. As bolas de Falando à Glube Press, ocas HotpoinL O pavilhão de. reu machen koenntcn. . lJAS COMPRAS PARA ESCOLHER MELHOR E
ping-pong, além de serem dr. Seg�ndo Hua�o Vizca�- cirurgia dispõe de um si�-I. .

Zur Wirkung.skraft der Atombomben sagte Prof. II -_.-. PAGAR .MENOS_ muito leves, têm a

vanta-l do,
chefe do Serviço de Cl- tema completo de ar refn-

1.R:Íf:�ler, anell den hisher bekannt gew�rdenen Einzelheiten gem de ser�nl visíveis Il'JS �urgia �aquele hospital, gerado Gene�al Electric, re-nebl"J' dli' Ausgangsprodukte und che HersteIlungsweise 1 Rua 15 de Novembro, 505 - BLUMENAU
exames de Haias X. forneceu mteressantes da- centemente Instalado.

I der lj()�nben ko:nne ,angen.omnl�n werden, dass eine Was� .. ?....uu"'" •. .' Referindo-se ao papel da! ,serstoflbomhe eme ExploslOllswlrkung von ·100 nOl'malen I

d
cirurgia no tratamento daI Atombomben haette. Bei den o.<\.tombomben, die mit einem If f,.. cI d ". tuberculose, o dr· Huacoi Kilognlínn� Unm oder PI,lltO�ium aIs ExplosivmHteI ilUS� ,. m' ·a·:··,xa O· m·erc� O O algo �o Vizcardo opinou que, roe-

I
gestattet smd; wurden E11€rglemengen freigesetzt, die je

I
.

.

•.

.

. .•. 1;1 .. g diante o uso de antihióti-�oml)f' 20000 1'onnen chemischer Sprengstoffe oder der I ..

.�

cos, é passiveI eestabilizarWaelTtH!meng,,: von 700 TD11Iien verbrilnntel; Kohle bzw. 23 I., -I ·11 b .;;..
.

ercadns': mund.Bais as l�sões em pouco tempo,I Millionen Ki1owattsÍ1md�n Sirom entspraechen. ." .:MUI O a os os preços rasl eiras para, O,S .•n "�
".

, permitindo a extirpação
J'.. AIs FoIge der Sprengwirkung traeten bei den nor- I RIO, (Meridional) - Re- bio livre, com as percenta-I de de outl")S grandes ,merca- aq;ll;slçao do pr?duio por cirúrgica do foco, especialo. malen Atombombcnschaeden Braende und Zerstoerungen., ,l'� lativament,e _ ao. .anda111ento gens instituídas pa�a os

pro-j
dos fornece.d0.re� do produto� preços altos demaIS.

mente nos casos em que a. das negoclaçoes que :ora se dutos gravosos.· . .como o Paqulsiao e a Tur '.. .'schwel'sten Ausmasses im Umkl'eis bis zu drei Ki1oITlete�· 1 processam na Alemanha, com Por outro lado continúam quia. A verdade é que o mer- N_o que concerne a taxa do lesão está bem localizada.uhd léichtel;en Grades bis zu 15 Kilometer auf. Bei der 1 a finalidade' de assentar·' os os brasileiros a insistir pela cado de algodão está em bai- c2fc. espera-se que dentro ef!l Em linguagem científica,Wé\ssertoffbombe mucsse dagegeil mit den gleichen Folgen I pontos básicos pará a l;enova- 'eliminação do sistema que os xa, tendo· decrescido muito b�<2ve, me,smo antes .das elel-
as interv2nções podem serin: e'inem Radius von 15 bzw, 60 XHCi�,eter gerecimet.. ! ção do aCÔÍ'do, com�rcial eXis-1

alemães até agora adotaram, as .cxp:rtações .
dos �stados G?es gel,'als a !lrncc;,sar::,e de ressecção segmentária

.
.

. I tente entre o BrasIl e aquele Dor lhes parecer superado em Umdos e havendo hOJe for- ?entro e111 P::Jl1CJ, 110 pa�s, sd"'- 1 b
.\verdei1. Die Hitzewirkung, die bei deu Sprengbomben i p,aís, e os têrmos do novo. a"" face de nossa nova lei' com o tes concorrentes de oU,t�as Ja el,: r�duzJ�<1: L�l a gran e ou e, ectomla e, no casounerheblich 1st, sei fuer den l1llgeschuetiten menschEchen I' juste de pagamento recetielj _ _ ',procedências. Com a polrtIca pressao exerCIrw mternamen- ·de ser a infecção extensa .eKoerper die groesste G.efal1r. Waeh·ren··d· dI'e frel'w·erdende

-

-d t d C 'f'd -" que nao estarao em desacor- adotada pelo Banco do Bra- te. Para comprcf:lldê-lo basta
comprometer apenas um

� 1 o p�eSl en e ao o� e, eraçao d_o, desde que essa lei, na prá- si! de esperar melhores tem-

f
qUe se registre que um qui-Waerme eine explodierte Normalbombe auf 30 Kilometer

'1 NaCl��al do ComercIO, �r� Ü�B:, se apresente de }ato Qe- po�, çliricilmente poderá ele 10 de c8�é custa ll}l Alemanh3 pulmão; pratica-se a pneu-Abstand.eine Sekunde lailg sO'hell wie: die Sonne erschei- BrasIh� Macha.do ,Neto, In neflca, Acontece, pOlem, q� sair do impasse criacb pela (Conc11ll na 2,a pago letra O) lTIonectomia; que exige es-nem lasse sei dies bei der WasserstoffbOlnbe in eínem. Un"t-
formaçoes que IndICam a per- na urónria Alemanha ° sis-

_�__. pecialização cirúrgica e
"

,
. ; .

. 'manência da Missão B;asil�i. temã alemão en.contra oposi-kreis von 300 Kilometer der Fall· Mit Hautschaeden mues 1'a ora na Alema�ha ,ate . .o fll:n ção por parte dos ü,xportado- cuidados especiais nos pe-bei der Atombombe bi� zli' vier 'Kilometer im Umkreis; b�i do �orrente mes, para ulil-' ns para o Brasil os quais' des- D O 'E' N ( AS' N E R V O S A S _ IMPOTENCIA ríodos pre-operatórios e ü ar,' posto à temperatura d()
der Wm::serstoffbombe bis 40 Kilometer Entfernung gerech·

'

maçao dos trabalhps que vem de {J início a combatem. ale- .

; • post-operatórios. De modo hidrogenio líquido, se solidi-.n.et'werden. ; ...
'.

"1 a�í .se realizando, de esclare- gando grandes prejuizos que
d g2r21, há dois tipos princL fica. E chegam a, pensar .eml 'CImentos e contactos,

o sistema lhes acarretou, eIn Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansieda e,
quanto o "ar sólido" ""'(lerá

- � '-'- - l ,D.u_rante esses trabaU-:.os, benefício único dos importa- fobias idéias fixas ir.ritabilidade, esgotamento nervo- 'pais de operações emprega- ,.�
R E Z E·P T E I venflcou-se que os alemaes dores de nrodutos·. de nosso so in�ônia falta ('� memória, neuroses cardíacas (ner- elas na tuberculose: o tipo ainda contribuir

'

para o in-

1
UNI> WINKE·. FU.·Bit DIE HAUSFRAU j'nãQ se mostram muito preo- 'país,

-

,
Vb�ismo d� coraçêo). digestivas (dispepsias nervosas), colapsante, em que são re- dústl'ia! Talvez liaverá a. pos�.

.,\ cupados com o nosso débit::J Relatl'valnente ao' 110SS0 aI- etc, - Problemática'sexual e afetiva, Narcoanálise. -
d

. 'b'!'d d d f tI tiradas costelas" e o e apl- SI lIa e e, no II uro, se
'

..

'

p�a. com êles, no, m_ontante godão. nada têm. os Rlemães
lI'A P O L E i O T E I X E I R ABRAUNE NIERENSUPPE ! de cerca de 100 mrlhoes de a dizer contra a sua aualida- DR.!� A. colise, ou as operações em COID}lrar pedaços da, ar ...

I
'

1 Schwelnsniere, 40"gr: Fett, 1 kleine Zwiebel, 20 dólares, pois um representan- de já bastante conheéida· A-
, Professor Cated,rático da Universidade do Paraná. que Se empregam bolas de

gr
.. M",,eh1. 1,1/4 L, ',·,Was.'s,er, S.l1),)pengruen, 2 - 3 Kartoffeln; tt dos ba�qu:iros getmâfiâ�s Ch�ri1, entretanto,· que se in-

Horário: Da 1 e mêia às 5 � mêia da tarde. Pela manhã: ping-pong, e as interven-

(( d- 2 R SIc egou a ec arar·que ta e- sistirmos na paridade de pre- .'

"'o' conl hora marcada.
.

-e an' m't ga TERNOSo _I o gl. LeIS), a z.. .. '.
i bit.o poderá elevar':'se. até 150 "os pela, Bolsa de Nova 101'- � ço s, sora UI O em vo

,

''''T '
.

11
-

bIh" Sábado: Dás 9 e meia às 11 e meia da Illanhã. d· t m
•. Dle "·.iere wlrd aufgeschnitten., nac,h Entfernung mI 10�SJ se es CR.usar preo- que não teremos possibilid.ade 9 1 d e em que se ex rae par- I f'apatos IJUra, 'U',�m"'�s, I

.

-

Consultório: Rua José Bonifácio nr, 2 - .0 an ar. "". .IllAJ �,.. rder Roehren gewaschen uneI in'.feine Scheiben oder Wuer- cup.açoes, na certeza de que de colocar quantidade algu- Telefones: 3326 (I'esiflência) e 4,136 (consultório). tes do pulmão, ou mesmo
Sen]wms e Crianças Ifel geschnitten, Mail gibt sie mít der gehakteri Zwiebel o sIstem.a qUe. adotam, 11a ba- ma na Alemanha, pois as co-

C U R I T I B A um pulmão em sua totali-
CASA "A CAPITAL"

se cambIal.de ?O e 20 por can- tações daquela Bôlsa estão Iih das heisse Fett und braeunt ,:sie gut ano Dann streut man to, re!fularlz�ra, em' tempo, a em desacôrdo com a reallii�d�a:-����§�����:::::::::��§������'§������ dadeo J _das· Mahl darueber, laesst esbraBunen und fuellt mit 1 situaçao. AfIrmou esse repre-:: � .� _

1/'1: L, kochendem WasseràJf. KIeingescllliittenes Suppen- �:�t:n!� qf��c�������toO s��gruen, Kal'toffelstueckchen {lder Reis werden in die kochen setembro do ano passado, des-de Bruehé gegeben und weichgekocllt: Vor {iem AnÍ'ichten de então já foram absorvidos
nach Salz abschniecken ..

'

.,... .'

," do débito uns.30 milhões' de
� .... .. .. ... ,

No que insistem" <JS ale-K-ochzeit: 30 - 40:. Minuteno
mães é na eliminação da fila
que a Superintendênc:i� da
,Moéda e do Crédito criou há

I cêrca de dois meses' para o Ifechamento· de cambiais com

1tJ: Alemanha, () que paralisou
inteiramente Os negócios.
Acham, também, .que o

Brasil deve conceder

licenCia0'mento mais amplo para os.
produtos alemães, póis so
mente assim, dentro' do

siste-"ma cambial adotado, ter<Í, .a

Alemanha que nos comprar
mais, visto que precisa de
cambiais, para exportar para
o Brasil. ,

..

Referem-se ainda aos pre
ços altos dos produtos .brasi
leiros na' concorrência dos
mercados mundiais, .

mas a- I
guardam os resultados da a-

�

.
. ,plicação de nOSS3 lei de câm-

l"-�""";'···-,,-C�·----·O�:'-.·-,-·····-ç��-.-:�..,-..'····�-U�-II i êf�� ç a ;-
§ .... Para maior clareza e conhecimento -de Iodos a (IAM
i·· BOAVISTA ,DE SEGUROS, comunica aôf,seus distintos cliênles,
!.. corretores e amigos, que, por razões .f�cnlcasr foi criada a SUa
§ cursai Paran.áMSanfa (atarina, com séde 'na t�idade de Curitiba,
§ . continuando a operar �ormalmente no Estado de Santa (atarina
o' .

... .. .

$ .. .. sob orientação de três inspetores regionais. e .

�scritórh" em Blu:" '

� ,:menau, dif�gido por um· procurador•..� ..••
�.... Blumenau, j�n�o
.'-�������··M�����_�"",,)OO4fl;;§c:��

.

industria
·/I� JA::�:::�Wi:U:2'E��: 7:::::,��::mi-.

)i�n. lJestehend aus 494 Pe�sQnen, nach Br;silien au�ari�
;�ei'n werden, SClwelt. bekanrit ist werden diese Al.iSwan:..
.dérer in den Distl'ikrEJI Dourados'Aeada'l:uid Parauna lb-.

roeu Sit7. unlenwhrnen.·
.

.

.

'
. .,.. . . ..

-

NA CIRURGIA

Wasltingtr:n, o l'ibertador e

primeÉl'o ])ceiiitlente dos FE.

UUo, soHou o último sUBl>iro
no' último minutu daI última.
hora do último dia da últiina
semaml do último mês do 11e
núltimo ano, de seu século.
M01'l'ê1l, er.�tiv::unente� no sáG

b:lllo, :n de dezembro, de. 1799,
à mel:l. noíte em pmlÍã.

Afirmam os cientishs que

fEITOS )

Im Wart{}zimme�' fIes· Artztes

�-- _'__

• Das Platzen von WUERSTCHEN beim 'Kochen kann
man :verhinderll; wenn rnarlsie' in kaltem Wllsser ansetzt
llnd dem Wassel' noch einen Schuss MilchZtlgibt.

f,Df'lU}{O

BHhC'l1.
. "Nuú", fragt eine freundJiche' Damé, "was habt ihr

denn hier zu suchen?"
.

'.. ..

',\J,),/ ,4.$' lJOI'IA5 ;l)E'(!.4�A. PREC'/$'A/I1
.�

'

..�.. .

])f UNA:.
�.�

.

==�=-JI1íiiià)===.===

��G9#�; PJ;?oflDóC//10 tA. e-//r:g7A VENDéNIJO �
.
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'el.·.··.� )OaOfi 7ilU61áÚj,
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"-1
� I �,tt'a tlwi:t-csL(·;u), Dlor

l !;.h'" ti este illO!I('!t, em tedda
).) � !l,sta'mp::<lu (!(J!i1 oi l)de de ll,o

I ! !l:trdn. 1\ hotsa, curn a1<::[ ite

� IllllH:d, é no mesilItI tecido.

S
� ) -'fiRO' f fS"sotfE S

I li H, e C. AZEVEDO "
li---- --ii II 11

II
Reg. :.lO Mlnlstérto da EduCA- I:
';:<0 e Saúde: Fi'anci's, Ptlrtuguê�.1
ftlglh's, J\:{at�mit1t�a, Estenugrall". I

[' Datilografia, Correspondene1& II
, e Geografia, I'

I'
Res,: Alamêda I Rio Branco, II

I Bêco <1epol� da q�a MaranhAo, II
\ Ca.sa, 89. II

Rua 15 de Novembro, 900 "- B!umenau I Fraqueza Em Gú::d

}._.--���-��-�������--_J I_VINil" s?!:;::�O
--Quebrando Cabeça n I

r
I

que o verdadeiro nome
de Claucktte C'olbcrL e

LiJy Chauc!lifJtl; e que 1.1-

'I qu�b Ll!l()Sa estrela cine-
matografica lWSf\:,U ('111 Pa-

I ri�;, em 1 BO!), .

QTJ1� l;ld j Vl-iH eÍcntisiu a-

I mel h'cllh1, apc',s p�,cjentes es
tL:d.:", "l"�!;qli;Z,lS, chegou:'t
(:Ol1.:.'ll.�;:l.U ({(I que· a vel�Jcldlt-

I dp (T�, luz variH c()q�:\anlenH>ll
Lp: é' qu;;, <::JSU veilli.:t êle Pl'v
\'ar S-JCSLltàrÍalll{)n�l" a SU�Jl desf" !_;("1 t':;:l. .seri, t)l'eciso rea-

I ju:::ar !n"iL.ls \'.ol:-ias até ago
ra j'lJ'I-,H'i1]Pllt,· l'"t:II)('leeidas.
QUL :; ol'igeill da fita ao

..ul_1 eb-õ ('hap,"L1S nu:;clllínns
1{,l!lCi�t� �i ld:HIc: lVrédia, quan
do os c�lvaihf';I'O� êlmarraVUlll
) lc ar," ',HI êl n1anta de suas

HOR.lZONTAIS: 1 --

E�pe'l VERTICAIS:
-"', I dam'l� �'m redCol' do elmo, an-

tes lip ('11:1'ar !lé' li�'a.eial; corit'. 2 - Sufoc<lr; ca- 1 - Elldurel'imenio ela PI'", QUE, nas 5U:'S horas vagas.sal. 3 -- Vagabundagem: fll1i- Ie: S2>'ultura, � - Guarnece,' mecúnico n::n'te-mne1'ica-
mo (fig). 4 - Discur::;ar; l1'�-1 ,'0111 ,;íJ:lS: eS!11;}g"r. :.: - Mo ret:entemente con::;trlliu
sado encal'go tfig.) 5 -. Pomo t1"(J; liheri.u'ú, -1 __ Pre.s<:n' um automóvd a mão; que,

lrab311mndIJ 5 IJJl'áS diárias,bo l{elvugell1 (pl.). U .... VC>l k:H' fi --- ('h'iI;â,-': 1:!J!'ltr:lriu, !t'\'>ll 12 ano,; a COl1stl'uÍ-lo; e
bOllita, 7 .-. 'l'e!('Visi'i:l; .1\;(' (j ---- AdlLJil'adlll'; .i,-'dll, 7

'IUf' �"lllH'IJt{' vara confeccio
pel'l1aIL!. P. . __ . J,';db dc' ,,1'11'1<" 1'I'<'''''I':,t' euidado!;alll(!ni(' jJa- lWI' li/li paraeh"qL!eS levou {)
�aC:Odl·. n - . ('asa; l:'mfel'''"'w I'a ",ntra: mw!' (fig,j :: -- Fi- .1l('S:::-;. t'OiSCl que uma fábri-

ca 1;,:-. ('tn pOUCOs �egllnd:.Js.ciar. lU - Nil\('gar; lHulhc'r
__ cal' do !ado cilntr:írio; faleci-

QUl� ('m Miuuesota, nos Es-
hela. ;1 t'rienio. !J' -- S. bras: lwdn.l tacto, Unidos, há um pai'qll'�

tp!.). 10 .... Pialll:t Ill('didnal; públi<:o entendo um' lago
�AQA.M SEUl:! AIIlLrl1010!:3 I cheio (L 'belíssimas vitorias-

NES""'" D"'�=TO 110'11" de' l'''íl1l\J._'r.
d I... .., .a..=..... r{,gia:,; 1 ranSlllanta as (a l'C ..

� ��,,,,,,_,,,,,��"X.,����'''S.X::lO.'''''''�� gHb <1It1Hzünica,' () que vc!n�
� pro,'_f que Qssas !Jlanias nao

Atenc"',;;,o �n'Vlli.":! Oficiai sll�11:��;�����li:.
apl'nu>; nos climas

tIO
..... ............i. 0;:"1. '

� QU_E, na, IIol�IIl,dt-l...m\lit�!;

E f
'

, f' t'wpresu,; [lllH'ranUS JU estao

em sto ..

amentos . . � i:tlmcilndfJ al.lúrks de baque'
� lite, em vez de os fazerem

A FABRICA ALMOFADA AlJTOlVIOVEL, sita a Rua �1 com m:ldcira no resto do
Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro Cívico) em Cu- mlwc!o,
ritlba, necessita de fiiidais e meio oficiais estofadores, QUE a Terra Nuva, desco-
para Au10múveis e Móveis estofados.. berla clll 14H7. r)Or John Cu

bu1.. é a mais rultiga das co·

§PAGA�SF. O''l'IMOS SAI,lUtIOS ,

I t IOs interess::ltlm;, deVl'riilJ se dil'igir à Gt'rencia com j"mi�lS lllg t'sas e�lI o( � °
--- lIlE'f)iCO ESPECIALISTA _

"I I 1 (' "t'j r'" 1l1Ulldo, .sel\do porenl unI

ver-li O..' G 1 d H ... n.� 'C ...·;.�-o Snr. �munueJ n ue �a( c e!T1 ,Ui'j I,a, ou por co te..-
sé.Il1tént", cCJIlJlecida gt'uças à .,dllea flra fi omelUl. _Uuu::rM ê) ",.....,.1j!U

pondeumll llara C. POlit::!.l, 1.242.
fU.'li,O>i:1 t'aça ,dt!, díl?S origi", ttOUI"AVA SECA: i la 11 e 15 .. 1.-7 Iu!. BLUMENAU�������3(������ J nana daquela ,!lb�n:.., .J�����§������������������������::::.!�!!!!!!�!!��������!!�!!!�!!����������������������

Como escol r e aplicar
o pó de arroz 1
DR. PIRES [ar. As eondicões normalmen-

A escolha de um pó de aí-. 'te exigidas pela biologia da
roz é de grande importâncla pele para que a penetração
para a beleza feminina sobre- de um produto possa se vert
tudo tendo-se em conta "ficar são completamente f'a-

. imensa, variedade de produ. lhas em se tratando d� 11m pó
t,1S de tal natureza. de arroz comum de toilele.

. São tant8s os existentes no

com,�r�i? que a seleção torna- (se ·mficll.
Existem muitas qualtdades

que o pú de arroz deve pcs
suír lia sua composicão, mas

p�l'a não co:nplicar a. prefe
l'en(,�é! IJ�I :__ ICJC:fi(J cIp tuna nlar- ..

ca, iremos l'l'l'it:tl' apenas as

pl'oprieclàdes lll'incipa is quc
.ríevom orientar a escolha.

Em primeiro Iogar deve a

p�esental'-sc homogenoo e u
nírormr- cu methor, escorre
gadiç) e sem a"!1(,I'{'Za". F.S>':1
questão de leW!la (. imncrt..n
te e muitas \,('1,I"S dt'CÍ'.!i2. [lo,'
si só, a seleção de um pl'OUll'
to. Antigamente era dif'icl ob
ter-so" que um pó de arroz
fosse extremamente Ieve mas
noje em dia isso é possivel
ll)ois ha aparelho-, modor-nus
que promovem urnu [)L'l'fei!u
e automatiea p'llv(,I'Í;-,él,;rh 'o
homogeinisaçúo (11 IÍl;-.tt�I'!;-'
prima empregada.
Em segundo o pó d,� ar.rnz

deve ser bem absorvente .�
.póssuír bom poder de caber-

,

tura, propriedades essas que
são obtidas com os in.gr'ed len- ttes que entram na sua fabri
cação, sobretudo .() carbonato
de magnesia P I) úxldo de

zin-Ico.

Finalmente ternos a questão
-=.-.,-- --_o .-.�< .. _._.,,--_._�

do perfuma, que deve ser sua-
ve tanto em qualidade corno
em quantidade, afim de nãu
irritar a pele.
Há atu&lmente 11<) U>lIl('l'cio

marcas que possuem na sua,
composiçi:iü substanclas vi,
s?n�o. este OU aquet» eas,} fi·
slOIoglCll. mas a acão qw' pos
S��l: ter esses pús <15$1n) !11(;
dlÍlcados deixa Illllit(} a <lese.

CASACOS
!'eics
CASA

de

Nylon - Lã
"A CAPITAL"

Prepare
o futura de
seu filh,Q
dondo-Ih, li

I ARA0 P.EBELO
Advogado

Atende em qum::lqutt e.,
marcas do Est.'ldo
- BLUMENAU
Edifle� -rsoo-

AS MldS UNDAS CORES
OS MAIS RiCOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

P R O S D O ( I MOS.

I 9
..

2 3

2

3

'-I

i .

lO

Somos latinos, está bem.

p ,.Somos exuberantes, es�á bem.
. ..

Mas o excessivo gesticular em

e apúri,Uc:) devemos evit�-lo, ,

principalmente pela rua. An-
tes de. tudo o gesto exagera-
do denota reprovavel eseas- de que
sez do nosso vocabulário cor

rente.
- Tinha um .chapéu gran-

.

de ass.rn 'é pitoresco'. não o um narlz.que; parcela uma ba
negamos. Purém, 'tinha um taía" n.. torçaqdo
chapéu muito grande, grotes-' gestos: mesmo .sem, ou�ir �..i:
co de tão grande, que parecia' suas p,lI_:tvras :fIcara evidente
uma doceira' ou expressões 0..!J!!• ..Y2.ce fala, de um rosto 8

semelhantes torn arn do rnes-: cre um m.riz demasiado notá
mo modo clara a idéia e 'cvi·· veis. Em terceiro c 'último lu
tam que. nas descrições,

cor-j gar.
os 'et'tnlugeiros - espe

ramos o r isco de bater 11:) cialrnen+e os anglo-saxões -

rosto ele um transeunte. Em caçoam sempre de nós p.-.r
segund-. lugar. "gesticular causa do:" nOSSO:5 excessos rr.i
�:(·ITI pnrclmõuta permite me
nos f;H'ihl('1l1e que os ostra-

u a
E não .<l�e parece _que sejam

patrí.:t:<:'o ·tirar aos estrangei
ros !)l';Q -menos esta posníbt
lidade de zombar de nós?

,As �;vezes, uma emoção
que .na minha alma se aninha,
não 'cabe bem num poema .

Mas cabe numa quadririha .

Alguém disse que a distancia,
Mata o amor. mata a amizade.
- Mas se não fôsse a distancia,
Não haveria a saudade

, N<:wt{lll.
Na vida. o que vale .é o sonho,
mals vive quem mais sünh:JU,.,
E o' sonho melhor da vida
é sempre o que já. pasou . ..

Ciru

ANIVERSAfRIOS
- Fazem anos hoje:

(AS,AMENfOS
- Realizar-se-á --- ES8e� -nasciruen t():� OL'Ol'

reram WI Sl't:(:uo
,dade du

lJeJ":· '

"

Extravagante mas" .,de (.lp.�an
de eleganeta, este modelo tem
.1'. tunica cm renda preta 1)1',:-
3Mb que termina sobre um

amplo babado de tafetá mur-

fim. Fitas de fume marcam a.

dilhíra e :l j>urtc, illl't�l'i{)l' 'da
3áia.

. Em crepe marrocatn preto;
este' mndelo de úriginal dra
.llcado n�l elegantL�s�ma s.lua,
tam a lmite superior do bus
to em tulIe; esta parte }lode
ser ifestaêada do vestido.

Modelo
A C::lsa Bruyere. em Paris, sem serú "conforme"·

in\'cntou este novo modelo de Mas precisa ser assim; de
vesticlJ a que deu o nome de clara a Casa de Modas, pois
zebra. mesmo as zebras têm as suas

II

Ino
�.Ji

1935 .

.._:

Capital
Fundo de Reserva

é mesmo parecÍdo com o 'di1ú'éi1tes t·animal. As riscas em 111U1'1'on e adequadas às partes do cor-!e brancQ são impressos no po. Assim tambem adaptamos_(vestido depois de cortado o 'os vestidos do genero ao co1'- tmodelo. Deste moca consegue" po das nossas clientes! Cre�
se que os desenhos :fiquen'l 1110S que l1xn "service" mais ,)

,(
conforme o corpo da pessoa. , ip.dividuul do flue este é im- i'
Naturalmente, o preço tam- possivel. '

...

._.
-

total d'O .. .. .. ... .. ..

Total dos' depósitos em 28.2.53 mais de

����<!;.��1;.��":;''!'..����'')��������� ':
5 uaMogeQIDAS .

� vAltIZ:ES' E ULCE&AI'
DAS FER!iAS= enru sem o}Jeraçb

'tmú'!>;·,t·Si:AS. FRISA0 DE VE'NTRE, COUTES,
4.!V'EBl.<\.NA. f'ISSURAS, COCEmA NO ANU8

COItAÇAO, PULMõ'ES, RINS, BKKIG..L FIGADO

-DR� ARY fABORD·A-
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PA[MÉlRAS�x--. VERA
(ROI EM TESTO,

(ENflAl

. ..

'l'ÉC'NICOS E COíVIERCIAIS

ASFAlTAMENTO ....

Df SE NHOS

de ja�'din<;. gm'agens,

LOTES EM
interlores de j'ábrica, etc.
P R E S r A ç Õ' E S ..

!Juntas da cidade

O E T E R R AS·
�NI;·Oii.1VIA(,()ES COM

OSNILno CEUQtlEIRA
Rua 7 de Setembro, l8!t:! -- ou Edifício INCO, Sala:1

(I'os e que desejam vê-ln cn's
cer cada vez mais.
Em comemoração ú tii:) fes

tiva data, o MotJ Clube' de
Blumenau promoverá amanhã
atraentes festejos em SU:l no

va séde social, localizada no

interior da pista. que se acha
praticamente concluída. ll:l

rua Itajaí, onde se encontra
situado '0 transmissor da n:l
dia Clube de Blumenau.
Alél)l do.s entretenimentos

11 ..011 ('U1H 41 l.s!)n! Lt' E I) i_':!HI_r
tt ttif:J !Jtldt· !)l"t .ci udi r do a

�Joden-,s públicos,
mórrnent., :J espoi-t z amador,
cuj ..

s metos de subsistência
"fio qua se nulos.
Tarnbern ii construcão da

sóde fui basíallj(' L:n-iLtad:t.
PU!�; (lt1�lS{, L-,d:.ts us Ut"lll.1S
rnadcir _ ir: s !tK';IÍ:; ('pdera tIl II

materíul lIecl's.s�:-1i·i(J ti �:l!:\ e(.ln�

Lc<;ã�. merecendo esta ;;1 itu-

rosa múquina A·lô. A' no ite,
cll:gurão �II) seu í.érm ino as

i'l':,{ivitlad,'!\ qWIIl(]" será acp-

ue1 da mesm a Jorrua. um :"[:'
eostun1!eiriCS destas Iest.ividr.,' gisír. ",)".!..:i"J.
des, :J público que lá cumpu-I O iilí�'.(j d."';'; [";'!"j<l;; nt;;
reeer terá o ensejo de anreciar j marcado paru as ) O horas de
quão magnífica é a pista on-! am anhã L: ao meio dia have
de brevemente terão Iugar i rú lima chur-rascadu, eh qual
J'������---------------------------------------------------------

;;.. jIIUnIlIllIIfUIIIIlIIIIIIUlllllliIUliIIIIIlIIlIllIUltIIIIUIUIIIIUnmmn!!!!lill!I:lIlIIIUmIIUIIIIMIIIIIIIUlllnIlIlP
ª EXPRESSO BtUMENAU-CURITIBA �
-

';,1 �r,lHde fogtlt'il'.\, com (lllei�
ma de fógos,
A inauguração oficial. da

pista, será efetuada a 6 de se

tembro vindouro. para o que
os dirigentes do Moto Clube
jú ("Ei.' rlaborando capr-icho
.';1) JJ1' ,granu, t' em cuja oca

siiío dt·�;i'Jlal"ãu pela mesma os

nralores azes do motociclismo
Iladsnu1.

CASACOS

.Iulínho (PaisandúI; Conr 3
tentos, Sadinha; Com 2. Heinz,
Otávio, PUoIa, Michel e Re
né; C _1l1 1 tento, Chtco, Pa

. trocínío, Wal1àce, Péqúlnha,
SChippmaun, Antonínho L' Ni
COIHU, Alois e Peví,

.

Arrecadácões: Pitliúeiras x

Palsandú. CrS 5.895.00. C·
Renaux x 'fu�í, 2.470,00; Pai
sandú x Tupi. 6.1115,00;. Vera
Cruz x OUmpico, 3.116,00. -
Total: 17.666.00 ..

'

Categnr-ia de Aspi'rantes: -

Lo, Paisandú e Vera Cruz,
com O pp. 2.0, Palmeiras, C.
�enaux, Olímpico e 'I'upf, 2.
Próxima Rodada: Nesta ci

dade. Olímpico x Paisandú, e
em Gaspar, Tupi x Palmctras.

lle
Peles - Nylon - Lã
CASA "A CAPITAL"

aVIso 110 PUBLICO

rÁMl>rot4liTO' €ÁTARI ..
MENSE DE B'iSOUETE
Brusque .' séría, em'· ÚJ'S3,

palco do Campéonato Esta
dual de Bola ao Cesto, se-

...
-
-
-
-
-

-
-

=(/.1gundo o que constava no Ca- .=�
lendário da Federação Atlé-

i E� � �.tíca Catartnense. .

I =�
>- � ;;J

- Sobre o assunto, cansl\�tou EO�� 1-'1'
a Liga Atlética' Blumenauen- =!
se os, dírig�ntes da Sociedade

§==:=�Es.portiva, Bandeirante, sobre
a possíbil.idadc de vir a refe-

. .

Serviço eTe DOMICILIO A DOMICIUO
.

OF'ERECENno CONFOR'I'O E SEGnRANçA.A g ê li c i a s:
.

, ,.

BLU1\'lENAU: - Rua 15 tI e Novembro, :in (Ho!t,l l.ioletz) - .Fene tfllJ.2.�UIUTtnA: - R,úa 15 de Novembro. jZ2 - Fone 634� .

•
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A g r o..Pecuário
o Crime Do Hotei Trampolim

--�------�--------

Discorda o ac/vogado E. Lins 'da
participação de Mi Iton Sales

RJO DO .SUL, 26 r:

prOjC-\
A limousine Ford já '�e en-

\
ga que dos churrrasc�s em es

to dos mais arrojados acaba contra em poder- do felIzardo cala gigantesca, TI:) dia 24 de
de ser encaminhado ao Legls- que- recebeu a grata noticia junho, pelas 19" horas, já não
lativo Riosulense solicitando com incrível satisfação. existia mais nada para ser

autcrízação para �r contraído I Dentro de alguns dias for- vendido. Foram abatidas 10
um emprestímc de Cr$ ..... neceremos o resultado finan- rezes, 25 leitões, �2 carneiros
7.500,000.00, com ,a Caixa ceíro obtido durante os feste- e mais de 500 gatinhas.

Economica Federal. jos que transcorreram p,rá lá' Segundo nossoS
_ cálculos, a o que permite aos agricultores

O projeto já agora conhe- de animados. Basta que se di' {Conclui na �l.a pg. letra K) • a oportunidade para que O plano de

cldo como "Projeto W;lld�
mar Bornhausen", está sendo
estudado pelos dignos vereá

deres à Câmara Municipal,
confiando o povo na sua a

prowação, para que empreen-'
dímentos gigantescos póssarn
ser reaüzados.

O produto do empréstimo
terá a seguinte aplicação:
a) aquisição de equípamen-

tO,3 rcdovíártos Cr� ,

900.000,00; b) pagamento da
dívida de oxerclcíos passados
Cr$ 500,000,00; c) construção
e macadarnlzação de estradas
c-s 250.000,00; d) constru
cão de um Matadouro Munl
cípal Cr$ 500.000,00: e) con

i,rução de !lredios escolares
ic-s 150,000,00; f) construção
dt' um Estadl-, Municipal Cr$

*1 f
".

d h" 'OI F • 500.000,00; g) Instalação da
li esta Junlna e 011 60 ImpICO récl", de agua c esgotos Cr$ ,.

E,petacu10 dos mais impresslo- géncíd" c o batismo de sua néta". 4,700.000,00.
O ADVOGADO DO PO· '·I.antes dé agora assistidos pela po- Essa Iesta caipira deixou indele-j Como Os leitores pódem ob-

LICIAL -putacão local, nésta época de festi-
'

veis recordaeües na espi�i�o Públi-I s.ervar, ,a aprovação do �eferi
vtdades juninas, será dado assistir co blumenauense, justificando-se ri) projeto repre�entara. me-Está patrocinando o de'
'hoje e amanhã na praça de

espor-I ,�;im a curiosidade e interesse lhoramento in�UspensavCls ao

tetíve Carioca o advogado tes do Gremio Esportivo Olímpico, com que está sendo aguardada a progress:, de ,RI':.' do Sul.
•

Raul Lins e Silva Filho, com inicio ás 15 horas de hoje. festividade dêstes dois dias. Para I Pelo movI�ento ,que vimos

em cuja companhia apare. P"lo. pitore,"c.o. e atraente ,d),sses I
maior atração da festividade, serú

' observa��do. e quasi certa :
�' . restejos, a l!1lClatlva de Jose Pera: apresentado a interessante peça' aprovaç...o. do llr.0)et,? em a
c-u o reU, no Jurl, por oca· e José Schubert devera exceder "1'a "Eleicão do prefeito e ve- pree'), pOlS LegiSlativo e E

sião do interrogatorio de I e:n brilho !' do" anos anteriore",

1 calPd' d '. al'nl d- ale-gr.

que
xecutivo riosulense sempre

. . . . rea ores o alE" ,. w. J.d. l C"tl' 7(' ln tlnl'd�s em pro'} daOscar CorreI <l M ')nteu'o lll�do
o carinho com que fOI ela- t .'t

• e.� '.ra "
,

- , promete retumban e eXlO.
c "letividade

nroprietario do Hotel Gru' borad,o o program8" Depois das "eleições" serão rea-
-

Al'fIBROSIO FINARDI-

d T l' t' t
Jose Pera, nos 2.1105 enterLOres, a· ,.

d t- \ta _ o rampO_1m, pa rOCI- nr"Bentou, com real stlcésso nume- lizadús danças t'�)lCa,S ,o ,5:r ao, O FELIZARDO
n&do pelo SI', Serrano Ne· '�'05 engraçadissimos. tais cerno: "O bem como havera dlstrl�ulc�O �e RIO DO SUL, 26 - O sr,

-

I
bebidas café doces cuscus pmbao A b

.

F'llU d' com rCI"�'n-
vc-c: Causou estranheza no 'ca5amento da filha do Coronel '. -, ','

.

1 m ros:o 1 r 1, e CA 1

. :: " (", ; �". Ful<;-êncio", "A Nhá Tica" com o I
cosido e outras .guloseImas, Entr� Ite estabele�í?-� em ,PastagemfOI a, o �",to, d,e ��r10ca es

"Nha Bastif<o". não esquecendo � outros entretenimentos., have�a neste mUDIC1!110, f(.)l co?t�m
tal' s::nclo oefencll�o pele I tambem a apresentaçfio, em 19B;)'1 tombem roda da fOrtl�na, �mgo, tt- pl:do CO mo tl!enl1.� maXlmo

advogado Raul L1ns, que, "A "O!t:l do filho do Coronel FuI. ro ao al\'o e olltras a,ra<'ocs, da Festa de Sao Joao,

RIO, 26 lMertd.) - Con., como se sabe, é irmão do carecendo-lhe a necesstda
tínuou ontem os interroga- sr. Evandro Lins e Silva, de de sua retirada da cau

tórios do advogado João advogado de acusação, cons sa pois não quer acusar em
Alencar Ataide e do dete tituido pela familia das companhia de outrem. O
tive .Iayms de Sena Cario- vitimas. sr. Milton "Sales, no entan-

cu, ambos denunciados, co EVANDRO DISCORDA to, contratado pela Iamil ia
mo noticiamos, o prímelrc O cr iminalísta Evandro Gay, desde o primeiro mo'

Como autor da morte do de. Lins e Silva não está de mente, não quer deixar a

legado Bonllha e do com is acordo - apuramos causa, pelo que como se

sário Gay, e o segundo co- com a intervenção, na acuo vê, surge a primeira crise
mo autor das lesões Il'I saçâo, do advogado Milton no Processo do "Trampo-
pessoa do advogado, Sales. A este já Lulou, 'en- lim".,

��������::��:I����o �:�f::.� I IiQPL'T' IPllln IMPHIfQ�IIININrv "118
��;!;��e e:ul�:'�;r�)lt�r�b�' 1&0 I.l Ilb ,U 1146. D U

�; ��d�:':':;" �s ;e: �,�.��:' A�I�0181 rLENAMENTH 8�IMEN11
dida pelo juiz Caravelas
Bruce,

ATAI'Im. AINDA NO HOSPITAL, QUANDO PRESTAVA

çÕe':5 de ,d1str buir mudas para ,;

plantio sombreado, devendo os

ínteres�a�os providencia.r, .lesde

já, o preparo do terreno p91'3
essa cultura. Esclarece aquela
,departamento 'que a cultura do
café deve ser feita com o apro

veltamento das 'matas existentes
para evitar Os invernos rtgorosos
que muito prejud'cam os cafeei
ros. prncípalmente por ocasíão
das geadas que causam a morre

da parte aérea da planta.
As mudas são selecionadas e

experimentais- no Hort•.) de li o

mento Agricola do Ministério d3

Agr'eultura e -peocedem de va

riedades resistentes e produtivas
para nossa zona, O denso 'som'

tJ.rE'-umcnto não. é :lconselnavel, o

RIO, 26i (Meridional) - J versos Indivíduos carrega,
Quatro tarados, na noite de i raro a moça para um mor

ôntem, surpreanderam aro,' brutalizando-a. Aos
srta. Selina Gonçalves de gritos da vítima, os guaro
Oliveira, de 15 anos de ida. i.�S municipais Iograram
de e residente à rua Paraí, prender Honorío Barros

ba, número 75, quando em de Oliveira que ainda es

companhía do seu namora tava em companhía da jo-
• do, jovem Geraldo Gomes vem, sendo que os demais
!

Moura, de 22 anos de ida-I foram presos logo depois,
� de, trocador de ônibus, Jaime Randolpho dos San
II
passeava nas imediações tos, Francisco Portela Ca

I da estacâo de Anchieta, lo' mara, Arnaldo Cesar dos

cal hermo: Depois de agre. Santos, os tarados, foram
direm o rapaz a quem pu- reconhecidos pela vítima

zeram para correr, os per- e recolhidos ao xadres,

Noticias

DECLARAÇÕES A

WASHINGTON, 26 (UP)
Gc rdon Dean, presidente da
C;missão de Energia Atômica
advertíu o Congresso de que
os Estados" Unidos podem per
der sua vantagem no campo
da força nuclear, "se não hou
ver participação da iniciativa

DATA

Empreza Força e luz Santa Catharina S. A, - Blumenau

FPOLIS, 26 (Agencia Mer
curio) � lIa poUCOS dias. o

jornalista Manuel Menezes,
tLret:lr de "A Verdade"; ten
do dírigieb pesado insulto ao

jornalista José de Diniz, este
esteve na iminencia· de casti
ga-lo fisicamente de maneira
vlOlenta, só não o conseguindo
em virtude da interferencia de
wn tal Rosa, Nessa ocasião,
Menezes refugiu-se no edüicio

[;L��O DE RACIONAMENTO (§j��n�VO DE EK�RGlA UrnUCA, por motivo da estiagem
reinimi� no Vale di) Ifajaír para o pe(odo �e 29 de JUNHO a 5 de JULHO de 1953

G R'--U P O ! G R U P O II
DATA I :1,':1 o r;::irro da

G .\HeI.\. (da Ponte 'l'(,n�

c'ui ,lti� \) finall,
C ',:-;PAR,
ILI:í!n'.\

n':i.JAI' �

BiW:--;Qi{.lE

e

Pa.ra BIUlnenau, in
clusive Bail't'OS da

GARCIA (até a l�áb.
nlG em Folha),
VELIlA, ITOUl"AVA SECA,
rrOUPAVA NORTE e

PON'l'A AGUDA;
lNDAIAL,
l.'It\'lBO'

RODEIO,
IBIRAl\'IA e

RIO DO SUL:

e

H O R A' R i O

-----------_. ,------

.. de .1ulh\I.'
6.:i fi'iras:

H O R A' R I O

DIAS !9 de Junho r JM f

re-s).lcctiV!1ml'l1te 2,:\, ·La (!

Das O ils G 1lf'J'a!"
Das 6 Ú.., 12 hor:!s
Das 12 às 17 horas
Das 17 às 24 hora:;

Ih,vCl'Ú "Ú Luz
Haverá Luz e Ji'orc:n
Dl'sUgado
Haverá só Luz

lHAS 29 de Junh(} e l.(} t!

l'{"Sl)ectiVlImeníe 2,:1, 4.a e'

Das O às 7 horas
Dm; 7 às 12 horas
Das 12 às III horas

D,1s 18 às "24 horas

Haverá só Luz

Desligado
Haverá Luz e Força
Haverá s6 Luz

lHAS 30 <1(� Junho e '�de Jullw, 1'$1-

pectrvllmcnte 3.� e 5'�l f.�i l'�S:

Das (1 às 7 hora:>

Das 7 ÚS 12 horas

Das 12 às 18 horas
Das 1 fi às 2·1 horas

Haverá só Luz

Desligado
Haverá Luz (' FOl'(;n
Haverá Só Luz

DIAS 30 <1(\ Junbo e 2 de Julbo, l'iS
llectivaU'lCllter 3.c. e S·a fei 1'11,.<1:

Das O às G heras
Das 6 à,,-; 12 horas
Das 12 às 17 horas

Das 17 às 24 horus

DIA ,I - S á b !l. II O

Haverá Luz e Força
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz

DIA 4 - S ã b fL (1 ()

Das O às 7 horas

Das 7 ài-i 12 horas
lIan:-,rÍt Só Lu?

D('sligado
Haverú Luz e FOl'(.'a
Haverá só Luz

r
I

DtlS o às fi h01'as
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 14 horas
Das 14 às 17 horas

Das 17 às 24 horas

Haverá s6 Luz
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz
Desligàdo
'Haverá só Luz

Das 12 às 18 horas
Dl.lS IH às 24 horas

II, Das O àS'6 horas

"1

DIA 5 - Dom n g' () DIA fi - Dom i n g o

Das O às 12 horas
Das 12 às 13 horos
Das 18 às 24 horas

Haverá só Luz
H:tverá luz e Força
Haverá só Luz

Hnverá só Luz
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz

N O T A ri As indusfri(ijs que n,ormalmenle trabalham com duas ou mais furmas por dia, rece
berão horário especial para o períod 4) nolurno.

Blumenau, 26 de .Tunh o de 1953. .. .. ,.

li EMPREIA FORÇA E lUZ SANTA (ATHARINA S. A.

Das 6 às 12 horas

Das 12 às 24 horas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




