
.... '�:.: :.: .::-:

,

fpssibilidade de um golpe Mili ..A
, ,L ,f,'

.,

,

lar na Espanlla .

-", As últimas noticias da Espanha revelam que se prepara en-

tre as altas patentes militares um golpe contra o regime. do Ge
neral Franco. Neste sentido, 'certas sondagens têm sido feitas nos

meios diplómatícos.da Grã-Bretanha nos Estados Unidos e da
França, pois os iniciadores do movlmentovdesejarn conhecer os

pontos de vista desses países quanto á eventualidade de se res-

taurar na Espanha o regime monárquico. Já se discute zaesmo o

problema da localização de Franco, após sua retirada do Governo..
�ór outro lado, afirma-se que' o .

ditador espanhol couvencen-se,
finalmente, de que a sua posição',6 insustentável.

Informações de .fonte parislense afirmam. paralelamente, que
o Ptincipe Don Juan, pretendente .ao trono partiu da Italia com

destino a Barcelona. Uma brigada especial da policia foi euviada
de Madrid para aquela cidade, após a conferencia que teve com

o General Franco o (rovernador da. Catalunha, que acaba de re-

gressar á Capital de sua Provinda. , IAo mesmo tempo, segundo anuncia de Washington a "Uni
ted Press", o Sr. Fernando de los Rios, Ministro das Relações Ido Governo espanhol exilado, partirá para Londres por via .aérea,
com o objetivo de agitar o problema da crise do governo do
seu país perante a Assembléia das Nações Unidas.

Luta na Indonésia
.��,------------��--------�----------------------��--

Prosseguem na Indonésia os

combates entre as forças brita
nicas e os revólucionarios repu
blicanos. A cidade de Semárang
está sob dominio britânico, mas

segundo fontes indonésia, o Go-

vernador é o Major Kido, sudito de malária eidisenter�a. Em B�n
japonsê. Os habitantes sofreu a, doeng. onde as condições � VIda

consequencías da falta de agua são semelhantes, as autoridades
e viveres. As cond.íções

sanitárias

I
adotam medidas

.para.
dar com

locais são alarmantes, tendo- bate aos ratos que infestam a

se verificado numerosos casos cidade.

li virtude e n lealda
da se fetiram quando
o crime B a traRção
são premiados.

anual
gemestt'sl
avulso

Cr� Bo.oo
Orl 85.00
Cr. 0,30

Diarlo MatntlDo
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3LUMiiNjui-:��a-feir;lâ d;·�J;�eiro de �í9ft6. Dr. AchlU98 Balsloi Diretor ReSpOnB&vel - Ano XXII- H.

Dl) lio, reunir-se·ão Relovação eleitoral Waller funk re-
nadores e deputados Relação das! 9 urnas elertorais que 5er�o renovadas,

, s.ó-· COO'beceu-se
I·

.

IION
mente' para o preito de �eputado f�dera!.:e,:" dia que �erâ pr�vla- .

e eito$ pela u· :::te marcado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sanla Cata-

culpadaSerão debatidos temas da Constilldnle Secção Comarca Numero de ;8�!mtes Nurembergue.. 17 (S. E.)...;,.
A União Democrática Nacional reunirá. no próximo dia 25, 13a. Biguaçú

277 Walter Funk, economista ale-
na Capital Federal, todos os senadores e deputados por ela elei- 12a. Biguaçú

�2J mão e um dos Chefes nazistas
,

O
.

M b"d
. 453. Blumenau -

tos, sob a presidencía do sr.' tavío anga eira presi ente do'
Bom Retiro 159 que estão sendo acusados como

Partido.
..

..
.

9a.
196 crlminosos de guerra, prorrom-

Nessa reunião, que contarácom a presença de cerca de cem 8ih Caçador
180 peu em pranto durante o inter-

parlamentares, serão debatidos todos os problemas relacionados 19a. �:�:��� 134 rogatorio a que foí submetido.
com a posição da UDN em face da nova situação politica, bem 33a.

lndaial 227 dizendo então aos funcionários
como a atitudea<ser tomada pela bancada quanto á elaboração 12a·

Indaial '374 aliados: "Sou culpado! Reconhe-
da nova Constituição.

.

19a,
Indaial

• 13t ço que sou culpado!" Admiti
Assim é que a s €de em que se acha instalada a UDN pas- 22a. .

205 ainda sua responsabilidade na

sará por grandes reformas, afim de dar lugar a um amplo audi- 123, Itajáí preparação das leis que exclui.
torio, no gUa

..'

l

....

d

..• e,V.·.e.r.•á.. s._,e r.
ealizar a R

..

eunião dos parla.mentares I
i8a, taraguá �g: ram os judeus da atividade in-

eleitos, bem como uma serie de palestras e debates sobre os te 32a. aguna
238 dustrial e comercia f. Os decretos

mas relacionados corri a futura Constituinte,
_

27ii. Laguna de Funk foram baixados em

Sabe-se igualmente que os deputados e senadores da UDN 22a: Psrhoça 176
1938, depois de uma conferencia

tomaram a iniciativa de contribuir mensalmente com mil cruzeiros fia. Palhoça i�� com Goeríng,
para a manutenção do Partido' e que as contribuições dos asso- za. S. Joaquim Uma testemunha, o Dr. Franz
ciados do Distrito já se elevam a milhares de cruzeiros. . 183. S. José 12�20 Blaha, apontou com. o dedo a-
�--�----_;_-�'--''------'--- .. _--" _- 31<1. Tubarão cusador a Fritz Sauekel, Wilhelm

·A i senção· dos d ireitos de. im- 19 urnas.. 3.960 volanles �:��� �:e.l�e�re�o;:r::rg:'Vi�t
portaçâo para o papel de Expedidas as normas para co�s· g;t:�u�!d�:sta��=�'ra��lm��Ch�:�

.

't"'i
... -

de elasses 08 en'SIDO quietos, sacudindo os braços e

irnp rensa . 1101(:aO
.

·

� . •. .... ..

..

mordendo os lábios. Acrescentou

RIO. 16 (S. K) � O Sr. Her- afora, desde quauão hnja irre-
�.ftCUli.darl�� .Porlana i!ssi.��d� palo MI�utro ��oh�a;�:�.o���:t: d� !:����::

bert -Moses, Presidente da Asso- o-ularidades' fiscais: �rw:1 U Õ3 Ed�caçao -1ullte dos Trabalhos do hospital, verificou terem sido
dação Brasileira da Imprensa,

'"

Também é motivo de satisfá- RIO, (5. K) - Dispondo 80-

i Escolares assinados z a 3- mil prisioneiros
fez, a proposito do decreto-lei ção que tenha sido renovada e I bre a limitação e distribuição disposto 1109 artigos anteriores. sob o pretexto de experiencias
assinado pelo Presidente

.

José e�cIarecida ..�. �Set�ção. de �ireitos
I
do tempo d?s trabalhos, e�cC)la- fixará,. antes do, i!1icio do perio- cientificas. Outros internados, go

Linhares.- estab:lecen.do nO'.li'a.
s

Ipa.. r;.. n1aq?l�an.a
aos }.Jrn:-l.l�. -.' I re� :10· En_smso Secu�dano-, o do �et:vo, o hora.no esc�lar. De- zando perfeita. sande sofreram

normas para a isenção do papel. .E P?sslvd que
.

n� pratIca da
I
Mllllstro (la E�ucaçao assmou vera amda, na c<:nformld�de do experiencias de mâlaria e con-

de imp.rensa, as. seguint-,s decla-, lei, �.urJa:n sug.estõe.sque P?Ssa.ID•.... 1
a seguinte portana:,. .'

desJ<osto da :L..el 0.rgaruca
do gelação tendo resultado a morte

raçCles: .! ser InclUl?aS, mas o ce:�o e que! 'Art. 1,0.
- O numer? �e �u- EnslUo secundano, �e: reserva- de 1200 dentre eles. Mediante o

-- "O espirit<: do decreto-lei, ?O�.� est� c:1aro. o esplrito da l�l, las seman�ls de cadc: dlscrplma do
.

o tempo .nE::essarlo para o envenenamento do sangue, os

que ocupa, qua�tqu!l:r' colunas I e ue,n.ocratlc� e fortalece !i 1,�- e de ses�o:os semanalS de Edu- eusmo de RelJglao (art. 21),. pa- médicos nazistas mataram 680
de jornal, libertando a imprf'nsa I

herdare de Imprensa, que mte-. cação ftSlCa, no
.

curso se- ra os trabalhos complementares pessoas. Muitos outros morreram
de quaisquer ipjuções políticas;; ressa tauto ao GOV�J n: e a.o cundário, são os flxados� nos! (art. 46) e bem assim, com re- de disenteria e vomitas. Os pri

qu:=tu.to á conces�ão.l).u ..

suspensão' PO:'O., _c�rn� ,;-05 proprws JornaIS }lI,Ul.d;-os n. I, n. ;!, u
.. 3

e 4 ane-,·laçãà �
..

aos alull.os ,�o sex_o sioneiros italianos. franceses e

e ISGoção de' dlreltos de papel, e JornahsLs • xos a presente portan�. .. I �ascuhno para a mstrução ml- russos forartl condenados a mor-

não podiá deixar de causar a Art. 2. - Na orga�lz�ç�O dos
I htar (art. 20) e para os alu�os reI' de fome. Finalmente, ger�

�?:nelhor impressão, .

horários e na consltl:lçaO das do sexo feminino para o ensmo mes de tifo foram injetados em

-"fff} Apesa! d.�,�ea��har aqui ..em lIisula O conflUo ocor .. da,sses, s:rão. obervadas as se de Economia Doméstica (art. 28.000 internados, dos quais
c Petropohs, Ja.tiVe mversos telefo-I .. .......•.. . ••.. gumtes no...mas,

_ .. '

25)·"
..' 15.000 vieram a falecer. (as.)

nem as, '

.
aplà.udi�do. �. atitude �e ndo na QtutandlQha L - A_s aulas ter�o

_

a
_

dura- 05 quadros �efenoos n�, a�tl�o Clintou C ...nger•
. ; nosso colega, Sr, Pires do Rl� .'. ,

.

.

. ção. de cmquenta mmlJÍo;:" nos L foram publIcados no DLano

-Ifi1ustre ���istro da Fazen?a, r_e- RIO, 16 �S,KJ �. Completan-I' c?rsQs ?iurnos e de q�ar:nta e Oficial de 10P146. I.

pondo a concessão de lsençao d? sui" re,?oLtagem �obr.e o. con- crnel) mmutos n�scursosno�ur�osol .

.

OI

d !
.

do pap:làoSj�stos.térmos. .

fhto OCOrrido na QUltadlnha, na
z ..�.. _!:iaverá um. intervalo Cem mil toneladas I,Amda nao tIve tempo de madrugada de 3.1 p��a, L. d?, obrigatóno de dez mmutos en- trigo rgentina paraler cuidadosamente. a lei.. Mas. c0,rrente. o vespertmo DU'etnzes'

tre cada aula, nos cursos diurnos ." u a
verifico, com grande satisfação, tra� novo� deta-lhes do baru.lho e de cinco minutos, no minimo, S. Paulo
que para ser dada a conces- MaiS de. cmquenta pessoas �ICi3.- nos cursos noturnos. RIO, 17 (S.E.) � Divulga-se
são ?asta: apena�, as matriculas ram fendas, recebendo c,:ratlv�s I

.

3. _ Não poderá exceder a áqui que uma firma argentina
dos JornaIS e revistas e. que essa noPosto Ceptral da Asslstencla

cinquenta o número de alunos Mereceu ao comércío de São
concessão pu-(!.ura pelo t::mpo em Petropohs,. for� as que se

admitidos em cada aula. Nas Paulo 100 mil toneladas de trigo Espera-se em Washington quevaleram de farrnaclas e recursos .' .

.. ". d
'.

d d 1 E' G D tr
f 1.' . O ..

'

V" T G' aulas de Canto Oueo01cO esti, lOdepen entemente e troca por o Genera unco aspar u a •

t� ledu a.res. h' . :.r. d" lprg!!.l(�
.

C�lS, nad.as a exercicios, poderá esse! borracha e pneumáticos e que \ uma vez empossado na Pre�i: t °dexG :�e e
. o(}a.

0-
oúmero elevar�se até cento e! ainda continuam os entendimen-l dente da Republica, marcará a

raiO an� . � ••. OlfS! qued 01 Uf'lI?ta vinte e ser constituido de alunos tos entre os governos do Rio t data para fi. realização da Can-
as prInCIpaIS 19uras' o coo 1 (I ..., .

.

J' B A' I" -_
I

.

d ehd
.

dI' d" d' pr' de séries d.iferelltes. de anelI'O e uenos ..."'). .1res para "
lereUCla nterameric�na os ano

fdeqllpe.reu
..

�. e.ega. '.Od el· o l:la. ·.A'....._.t � _ .Na Educação Fi- que os fornecimentos na base celeres, cujo local, como foi am�
e - etropo.ls .. UUla .. ec araçao, • . .).

,
'

.

. d he" r' "_ 1
' .

d : R'.

t d d' I'· - 'C" observar se á o ;:egmnte' e trocas c guem a�concre.tzar p amente .notlcIa o, sera o 10

lfs�n an dO:dO Ee, cu pa.,. �as na� 51 ,.
.

As �es-.sões
�

terão �on..se uo. menor prazo possivel. A::.. de Janeiro. T,)dos o� países ame-
01 ateu i o que Q. Jovem e I. - • "

.. - .

- de'" l' A f
f

; ,,' d" B 'd·· 13 'I forme a c1ass� a duração de gestoes; estao a car.go .0 on- :wanos, 10C u�l,1e a rgen ma.

; u.�,C.lOnar�o 0., �;co.' 0., rasl!. trinta a
.

quarentá e cinco mi-I sul Amba.l de. Sabolo LIma, qu.e Já f(iram eonvIdados pelo Gover-
on e se eva I_Um o em couta

1�

. • substituiu na Direção Geral do no do Brasil a enviar os seus
a conduta particular. do serven- nULOS.

� , d' Conselho Federal do Comercio representantes, Embora s<:'m da-
z. - Nao pO,dera �xce I

er a
Exterior e ministro Moreira da ta fixada sabe-se aue o impor-

cinq�t;nta o numero. e;- u�s Silva. tante codc1a.ve se reunirá entre
admItidos e� cada sess,:ü,. s

o come('o da segunõa. quinzena..classes poderao .ser <;ollstltmdas de mar:o e o flin da" primeirode al.unos de senes dIferentes. No bar e no laIl d' ·i.

_ e aO!:'l ••
Art. 4. - A direção dos gl- ,.

K N O 1) �__

uásios e colégios. observado. o ull9. .d�ve falteI
.
.wl'»OlBM IIF6rB OURIO

NWf õall e nO 1&-,\
.,b dfie faltai

KN'O'll ,
� ..

Conferencia
Inferamericana

. .

nRECISAM-$E de mB;'}inos
r inltHgeritel3 para entre·

ga deste jornal a domicilio.

Dr· .. )� ···Hil.�f�e··.r:• �.. �I�
..

'

.

AUSENTE ATE' o .DIA
20. JANEIRODE:

.

Í946 _;
..

a.bsolutamente inofensivo·. para
pele, Eficiente proteç�o contra

PICADAS DE ·MOSQUITOS li

.1,':..,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



sQnsacional encontro de Domingo, nesta cidade
18-1-194f'
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pieô l Guarani· o
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Santa Catarina
.

"

",,:)·:a.·,"�,,, 'Flo'r, e'.,' 5,,:1,"'a.
" Ed ital de protesto •.-.���-t>-'-1f-�_'_·li.--if

Otto Abry, 1, Tabelião da Comarca de Blumenau, Estado I ,..... � ......__

de Santa Catrrina, na fórma da lei, etc., . ' I C 'dFaz saber que acham-se em seu cartório para serem protes-] onsuml Df,legltoro Branca da mais alta, postura tad,a,s" por falta de pagamento duas duplicatas, emitidas por Jorge I r" M
.

(DIGOROvos P'arafncubacão
•

Melhem & Cia, Ltda., São Paulo contra G; Bosco & Cia. Ltda'j dlJa antolga fn
. v desta praça e a ordem do Banco do Brasil S. A .• desta, sendo

I' .
. ,

Frangos, de t a 4 mêses uma com ° saldo de cr$ 2.500,00 (dois mi� e quinh�n.tos cruzeic?s). rvlstll nUlllld�dp RUfI' f'DAr
. .....•. Reprodutores de 4 mêses e a outra com o saldo de cr$ 6.525,80 (seis mil qurnhentos e vtn- i

LA C \! U I ti "
A
lfU!'.i

Off'iTfCdll as seguíntes garantias. e vantagens: São te e cinco cruzeiros e oitenta centavos). E, como não tenha en U§� fiAI'! fi riHl"'nn
filhas de g2.ks lmportàdos do Americano "Hansou", com centrado nesta praça os devedores. pelo presente' convi-dos a IYIUiJI utiu ij rnl�ijr,
pédígré paterno de mais de 300 ovos comparecerem em meu cartório dentro do prazo legal afim de pa- ..,_� �� �_-:

.
..

Proprietário d� aviario..
. .. gar ditos títulos, ficando desde já notificado do competente Ins- I

.

.

0.,sea.r.pam RU.Ii.=
nRS

..
de

..
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o

..

n

•t.e
ao

.. 3.2 B.C,. Itrumento
de Protesto..

.....
..-a- ........{t-�-.,-ij�_·........

.

. '.. .BIumenI:lU�santa catnrIll8.., Blumenau, 16 de Janell'?� de 1946. I f.'. '�--:...,...�-ç.-�-.�,,"",�-"��.X�:-:-IF-"-+:-�__-:«---=�-�· O Tabehao; Otto Abry

I
Caixão unebre

r�""""""���""""""_''''''''''''''''---��_"",;,·�'''''''''_
--

r·cisã· : d8 ..···.M��i�·····R�·�s�a;k··"Ltdã:···� A expe r ieo�aes�rai graodeI ,,:t:;�!�r::�::;r,
'I:

Do ,mltoriOS
.' :J o Professor Austregesilo, notave! psiquiatra N' 27

" .i.'", " S,'alas. de Jant,ar !,l avançou a seguinte proposição: O médico diante de

i qualquer moles tia deve sempre pensar sifiliticamente. A tratar com

.�. . Moveis Estofados Êl De fato a Sífilis pode atingir todos os orgãos
A l ....

. •

"1 do corpO e simular todas as molestias como: Car-
.

$

. UI>!'OW

"""f� Serviço be.m, pe�feito e bem acabado;, l10ma estomacal (ulceras n(J estomago), lesões ,do'

I'
I

"""":'.' �:, '" .... ''''
Grã

..

D
..de. est,o,·.'.·RUe d

..

e 'la
..

'

peles ,'�:'.i figado, rins, espinha dorsal etc. Em todos estes ca� S7-,�,tli""""""ti--. -$- ..,._.- -4,,"""114

..

'"1-
) sos cunsulte seu médico que lhe aconseihará a me-

. !L ��� ..:;?�_. �..�..�.�� ����.. ��r .., ji '�!�i;�. especifica quando se tratar de impurezas do
���_·/: -''f;.:��fWV;��E:���......."_._,.,,....,.._ �J�............., �____ ._._.....,J

4�·\"-"-'
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.1· Otto A�.�.it�L.�? B!���.SB��enau...
de Santa Catarina, na fôrma da lei etc.

Faz saber que acha-se em seu cartório para ser protestada
por falta de pagamento uma duplicata com um saldo de cr$
6,101040 (seis mil cento e um cruzeiros e quarenta centavos), emi
tida por Jorge Freres &. Cia., São Paulo, contra G. Bosco & ela.
Ltda, desta praça. e a ordem do Banco do Brasil, S. A., désta.

E, como não tenha encontrado nesta praça os devedores,
pelo presente convido-os a comparecem em meu cartório dentro
do praso. legal afim de pagar o saldo do dito titulo, ficando des-

I
de-já

U.
otífíoados

d.O c.ompe.tente.
Instrumento

d.
e Protesto .

Blumenau, 16 de Janeiro de 1946.
O Tabelião: Otto Abry

.....� .-.-......lt�.-. O��&-.............'��<�\it.�....jj;
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:._--.IIl·�i_9i111111_IIIII�,;;_,._-,-fl Ed ifal de protesto
'E "t,1' d' M· d'

",

S I fi Otto Abry, J; Tabelião da Comarca de Blumenau, Estado

i.�, ,.IpOr 'HuOI'8"
"

B . H. BIraS . li. de Sa;!� ;:�:;i��en:c��::ed:�e��uet��rtório para serem protes-
, � . , .

d
tadas por falta de aceite e pagamento duas Triplicatas no valor

.: fil,
,

�j()ck ,permanente . .:
e : de Cr$ I.i94-50 (um' mil setecentos e noventa e quatro cruzeiros

MaCIeiras dê 'construção em ge· Sã�:t;:�l�e::;r:\�.a�o��a��e���i.d��td��r d�:!:n��a�a�rsz IvIeller'l',rai,··· Forro.. ·· .. ':,S,'i ':, .•5oaihos, Môldu ras E, como não tenha encontrado nesta. praça os devedores.
, pelo presente convido-os a compareceram em meu cartório den-].

etc. 1.' tro do prazo legal afim de aceitar e pagar ditos titulas, .ficando,
I

desde já notificados do competente Instrumento de Protesto.
; Telefone 1337 II Blumenau, (6 de Janeiro de 194ó.

B·L·tI M E ti A U ,. Santa Cala,.IÍla 8 o Tábelião: Otto Abry
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El!(pedições' - llê,�.pàcbcuL
jlg�l\t�$ dos lãtes:·

.

-'C. '_'.
•

•••

"'BRASilA\À'R" .. ·"Sl.lMAREt��
com viageps'r;�gJlares �ntreItaJ?-i;,- Santos

-r,

(ai�a posta,''-'36' .� End�' .T':le� •. "Guiei,,"
,.,,-_-,_! i.:�;' _

-

,o,'_ ,-o
,.

Q I
...............-_,..."..._._................----...,... .........................................................- .............................

v�rn preJoi e continúa a sef ! ·······6r·:····E·g·;;·n····A·.·····K�·ü·ege·�·······1
- Medico OCUlista - r

(Ex-assistente do Instituto Penido Burnier) de !!
.

Campinas

Consultoria; Rua Gandido Lopes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)<

'flibI"ica de Tinias I
-

-- 10 andar - -

L,·�.h."nn.e,D.au I.,j.d.il.·. CURITYBA PARANA'
- .

Consultas.' d .."s 1 O a'S 12 e das 14. a's 17 hor"C' .
. e Vernizes � ·Material para 1 ,'-

...
.

.

.

Pinturas em Geral I
Atende exclusivamente dentro da especialidade

r- �' -_
,

'( �.
-

- :_ .:- -

.

��-�;::.:; ...: .....,:!��....... !;o; ..,.:..;.... -:.:.::; -�!.f������
....mtas eIll bIsnagas' para. artlst.as $O�-:-tiPWJl$··-.-._'""",-.-.O.- ..-._.;.-.. - .•- ..-.- ........

________B_lu_'·_m,_e....lm......8....
'

....U_._._$.....I_81......_C_8_1._8_,'_lo_8_·_�
..
_._ ..

:.

... ... .

_ _j

I' DE SOTO II.A,parelhos de. Radio·
dá R·CA· Vítor Caminhões de 1/2 até 10 toneladas.

CAMINHONETESde lodos'oS Ifpos 'e tamanho! ns

C�sa dó Americano S. A,
Mercâdo de Automólrehl

Ruli 15 o' 487

AUTOMOVEIS
Veja que ln go .. : e depois veja o preço do DE SOTO "Di-

I·
.

dIQmaf'.-,-Agente exclusivo

RICARDO DEEKE ,

im!il!lIiI!ll'l'Iil@mlZgK��.'m'···.'iii!''''&IlI!m!!E'ml8i··!!l'' "." IiSlllflli!lil_.. Provisoríament"J-·á rua Brusqu€.' sln-Slumenau·cx. põr.;tBl 119

"Medicaçtlo auxiliar
. no tratamento da

sifilis"

TOSSE.
-,

BRONQUITE

o rnELHOR D!)�; rn�lH()Rés
5..��;&�� U� "", r.,; Hh t:.:����l

No ball e no !a�
:KNO'li.

1:;drll deve falUU
r�
;>J\

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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j I.sS9Thlldéia Geral (hdiuuia Faço saber que pl!:,etenden cas

Sãn .ccnvídadcs 08 setontstaa do: Cortume O:"W:i,l'k.' 5';,- 8". J'J'tchim Skrunzkz e

OHe SrA, R eomparecerem á Assembléta Gera! Ol'd?lJ8riE,: rLÍí"'[J_'; f'11lF'Her. Eh.. , naturst
fi realizar-se no dia 25 de Fevereiro de 1945, ás 20 1101":1S, (1" Al�.f;i'\iJHl. IHl8Cido 8(:13

}i'n"A ··.11l11-v·'0-1946" 'na séde, á �uaFlüril:Hlo Peíxoto U' H8, com a segl.liütr 10 Ih.. H"WJÇO de 1913. maca-
� u �,.II

_'
- ordem do dia:

�
n ic.-, :�n1'teir·ri'� domlciliado -e

,

1') Apresentação e aprovcçao do balanço icchadf' em r'c:;;jdGnte m:f.:�[)' c:t1;-Hl{\, i!lho
Matriculas: :ll de dezembro de 1945, relataria da (Urel(H'I:l e Pi;rccer jegüimo d._:; Artus f;krn{)zky e

25, 26 e 28 de janeiro do Conseiho Ftscàt. de Sua mu1hEH' r�rny SkriJ(lzky.
25, 26 �fI;8 geá�8�;ír: exer(�:�i;1��Ç4�D dü Conselho Fifwal e suplentes pars ü ;�1�'eÍí�)�;i���i" !g(i���e jUlt,�WI:;�;

das 15 ás 17 h13.
.

3) Assuntos diversos, 1221, d:.'ffiê';;:lCJ, s(ilH�ir;', dü-

26 a 28 de fev�reiro Nóta:-Acham-se á dísposíçao dos senbotcs :wionls!:i.A, XúicEitHfüs ,,�resiflnife Besu:!

I' a 5 de malçojfiO escrttérlo dasocieda?e. á Rua flori�no P('iX�l.t?!!· ns c:(ii:;l". fdlH lfgltimf� de E:+

t: fi 5 de março! os documentos nosquars aludem o arugo o: �19, (Ii) deore- eh de Sua. Ulüiher Oiga Mud-
das 15 ás 17 horas

l to-lei n: 2·927 de 26 de setembro de ,1940, lu',

}nscríçt101 Blumeuau, J2 deja_neifo de 194.6, Apresentaram 05 documentos

i' 11 2 de fevereirol
.

'.
. ..

. .<88.8') O.�W.'...
aldo ,olte. seruor <õxi!{ido pelo artigo !80 do Co..

Dir. prestdente 3112 digo civil sob n: 1, 2, e 4.

l ' e 2 da tevor. •...............,,_ .._.-1ô-""�.-�--<l'i�..,.o& x ;t--.-,,-�--$-�6=,",' '-<!>--�--", Si algu;:m tíver oonuerâroento últll
�;dstí.r a�gurn lrnl.H�d1rHento iegai,
aeuse o para os fias de direíto,
Ei para- constar e ch:egar ao üo.

-uhecímcuto de iodüí5, lavro +)

oreseute para ser afixado [lU b.

gar do cü"tumt, e publicado re..

la imprensa. ,

Blumeoau, !7 Janei: o de 19,16
Victer1nô Bwgl!!

Oh;J;:,j do R;"�;lstr� Civil.

Faço saber que pr.eteml!êm ca..

ssr-se Eom til! do B\�[;kf:' nd.)r�
e l\lt\ilWi Puehler. Ele, natu
r;-:.l QeE�,e Ec-todo. nu'r;cirlo aos

! 4 de Se1Embro de VJ23, pu
feiro, d·:;mid!ifi'.h} !3 reslden
i A 'ues: A :_·",i,·j ar' e li! ho I (.3 oi ti
;;;n 'd;"' fÚlg:,

•

!3e�i(enr!o!; e

de FUfl mulher Fr!da B8Dl{'.�n.,.
dOff. Ela, [U�tu: aI dp6td E:Jtn.
fio, DE§·;:;j;<a aos 25 de nuvem

bL'il :10 1924, dOillesH'::a, aúI
teii':;. domicilj::tda e rS8Uen!e
neGta d::.h(Ít:, fi lha legHima

I
- \ de Gdti'id PIH:h1ei' e fie sua

NAO E NOÇIVO AOS ANIMA!S DOIi..1EST!CC.:
m:"�;;m;!'�- '._=l!l!"" ...=J!...c:,:,�",�",.:�:,�::- mu h l' Augnsttl. fuehler.

A,í)n;:5en�a.ran.í O� (1o{:wuent�!!
=- ;;;;;;.... ;;;1 e--·�-- ..--ilfi-,§_-+,-.-(Io-�<Ii x

" ..· ..,-..;j;'i-*"""'�-·>·:ç>'-�·:�:·-w�,�·-,"i> "', "x- i';'rr,- ""'1" "rti<tn 1 0(, d') Cf'....

,
,-. .._ le,.i-.....itJ. J,-t. �... _ c;. �·.bv � C _� - f.._ u

M It' .' c .

·

I J ,fi.
B

� i :figo civil f30b DO. 1. 2. e 4,

L
a ema omerelo � nUUSln� ri] e it i :�!�ii;����l�:'e��n����;.���;.i:g:;�

S ii oPu D O 1 __'.C�l>.lf, [' pni'� i)::! nm� ue ,dH'eHf,,�•

.
'

DISTRIBUIDORA PARA TODOª O BRASIL DOS Ai<-l\MA ::.pr��; c??sta!. 'i\C�'5�a!l a,o OlJiA

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL .,;'-'hi:_,.l,':tl�:·Lh(t d'C). c4$�w:::., ía'\r.. �

HROSICLER" DE FABRICAÇAo DA elA. PROGRESSO
I

C�t�r,,<�:.!��; �)ar:,. !lOSf ruH:",1'.l(!: ��� l��
NACIONAL «INDUSTRIA BRASlLEIRA DE �d'_ Q(l C'<JSt:!fll" � t'.,lo,1..a,��! p,,,�

�

BEBIDAS E CONEXOS» la nnpren:'Js.
., • . �

B!u:nenau, 16 hlleliO ce .9-10

Instituto B Ginásio da "8agrada Pamilia"
Blumenau--ESSfido de Santa Calarina

"'Aviso para o

Reabertura das auras:
Jardim da In!ancia_:8 de Iever.
Curso Prlmarto=B de Ievezeíro

Curso Fup.dIHllental"-7 de março
Curso Ginasial-i5 de março
Curso de Admissâo�15 de IT:.8.I'ÇO

Examps de 2a' época .

Curso Gtnasiai�lO de fevereiro
Exame de admissão

ao r ano do curso gin8sial,,- t 0·2-946

Documentos para a matricula:
Curso Primario: Certidão ::le idade e eartão de promoção.
Curso Fuudamental: Certificado de aprovação do ano an

terior e requerimento selado com 3,00
Documentos para o Exame de Admissão:
requerímenro para o Exame de Admissão, juntar-Ao

se-ao.
.

a} ceetldãc de idade, com firma raconhecída;
b) arestado de. vaciná, passado há menos de um ano'

e) atestado. de sanidade, com firma reconhecida.
'

OS CUl'.SQS. Costura, Dactilografia, Pintura e Muslca
iniciarão na dia t: de março. 39'2

Sociedade Beniliciadora de
�adeira§ Lida..

Teíefone 1248 - Rua 7 (Ie Setembbro

fornecedores de Madeiras em. Geral
forro Paulista, Encantoneiras de QUalquer Especlet

Alinhamento, etc. '�la

EspeGialidada: Soalho Marca-. S1robel

S�daSt Linho�; Casemiras,'�
RiSC�dO.S. '. �.nns., s.apato..

St

'.1CamIsas, PIJamas, Capas,
, Meias, etc.

.

Chapáfls Ramenzoní, "Gnry e Melga
..... ,

BlUMENIU - -;;;15";;:;';;;� '505 --:. f;;;: 1101 ' S
;�"R'

1 ;
.-

CDr. iL S.ri, .�� TA E LL A

.. i

n; z:uu

iJl�!!)JlHHltJ oahi faculdade �i!c!lJ.nal. de ?tlerHcma íi�
, UniveJsidadil' do BrasiL

Mertwo por c<lncursc> do .Sarviyo Nacionfll ,is Doenças Mentais
Ex·interno da Santa Casa fi do Hospital Psiq lliátrico do Ri�

dI' Janeiro, Ex.médico assistente do -Sanatório Rio d8
Janeiro da Capital Federal.

CLl:rm:ã MÉDICA - ESPECIALISTA EM DOENCáS NERVOSAs
CUNSULTÓmO • fi U A fi B L I P ri 8 C 9 M f D 'f

;Edifioio Amelia Neto!

Das 15 és 18 boras
FLORIANÓPOLtS

IPEROGY VIRISSIMO
Despacbante da Recebedoria do mstrU� f'ednral (M. da Fazendal
Escritorio: . TBAVESA

.
DO OUVIDOR N' 21 - lo andar· R I O

Encarrega-se com E!iciendo e Rapidez de:
Titulos declaratorÍos - Natura1isaçães. - Retificação de
lIllPostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa
d.e :Autos - Certidão de Retida - Serviços em todos 09
Ministerios - Regi!;tro de Diplomas .�'. Procuratorios -

SeroQos na Policia - Permanencia de Estrangeiros - lle
gistros de firmas comerciais e industriais no D.C,l. - Re·

gistro Civil� D.etií'icações de nome e filiação -

'.' Oertídôes para embarque.
Registro de triaüofas - Serviços no Dl P.
Recebimento de contas no M. da Fazenda.

Anunciem neste Oiario

Santa Catarina 18-1-1945

Cortume Oswaldo Otte s,

fofo AmADOR (G�Seholz)
Recomenda-se pel
Esmerado ervü;cS

Rua 15 �e Novembro, 596

:t}:.**

d � t � I

i�
J
r�
)4II1II

CONCENTRADO_VEGETAL DR C S I C L E R� á base de
TOMATE - SALSAO - ESPINAFRE.

Misturas para sopas "ROSICI.EB." á baês deAVEIA-LENTILHli
ERVILHA,soja·FEnAO BRANCO 9 fEIJãO lVIU1AT!I·mO,

KETCHUP "ROSICLER" em dois typos: PIGi1NTE E DOCE,

VHOI"!l1'0 Br<ll0t'.1
{)f_�cia! do ��êgistre ()l,/fI.

�> '._.- {�,-� .�:�-._,_.;�-.,-_ .. 'ª-�;-...--�I>.:L'1!�.....O=�.�• .-�

L
I E'SfH.l:)aHz'"da

em CGllC5rhls

I
E VIC "'MALTEMA�. t!' M:'lqui;,as de escrever,

! RALHOS e

I R DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA l'�S SEGUIN1.'ES pj;lI';,- Ap�:rflho3 elé1dcofl:
CAS-BLUMENAU·-IBIRlí.MA-RIODOSUL-G.'lSPAR-.1Ip.", j" "7L1 - D1Qm"l1eu

I ITAI'U TlTUCAS - Snr. WALTER 'N. BEfl.:\ER TE I.E y.lc' ,:) -

• UI'" .� ,

FONE l.193 - BLUMENAU - EST. SANTA CATAHINA, I ';}'�-'Í'-������-<»'�.{'�"-<)-"�-•.

.�" �"_�_.•_�-'-*-. x (>-�-*·-�'"��-�-""_"""-'�·-.If'scolh� � Livro de sua Pre-fe�e"""A��I" 3'A! If�s=��=��'_ �--o'imiif�-I�: ''''t\1 i:h�liil �-.;:� I
,,' !\'..i1H��", .

t- �fi etf� �� !
.

'

E t d (iO) t, • i
! i -'.'f _,,,,- (,.,,;,,- c" ",- ""�"Ofl d� �

11 Te OS €Z
.'

3uaixo relliCio!HH os, que lti0 S'. ,f; i rI
' ""'''' �

er!viado! gl"atuits,mente .. desde que V. S, tome (lU !'!':íorine 11! 2 r:ec(;!}\ürt�l' I
su� 88smamra oe O JORNAL, por um 3.no, Ué) penedo c(�m I � $;;'V1C1.i'J t"Lwi�cs ;; GMi, !Idlu I
preeudido de l' de [l,! 'V€-mbro fi 31 de df'zembro de !9'15 A 1;1 K'EU�PGNiil 13'5 �
remessa de livro; será feita BO (trinta) di83. apus a 611tr8r!a I Ü Mi"" -: 'le I'!",,,,,,I>,.- i:l R
do respectivo pedido, O JORNAL. o lider dc,g «Diarhs As- �

,._� , - ",_.��,,_IJ, -

i

imciadoslI, apresenta diariamente além de comp!€to H�rviçf) I '-----------c�_

..

-.�-.--->, ..�-,

telegrafico d.o Bt'i�sn. e do exterior, seções esp"cinis sübre! r: 0,,\'
...

,� -�:::_.,,�:

V1l.rio� assuntos e �rtig.DS �SSinado.s por .C(;!ah?,.radd'Hil 11(:;-1 i 5alrY& e ec�at"!4$ ?
ClOnalS e estrangelfO!3 UnIversalmente cnnhecH'W9.

.

O JORh"AL, O mututtr'o cHrioea ru8�s lido ue Bt:8�;lJ I
Analise, confronte e passará a ser um aS§li!un!.<' 5uk;h;,tO!
(ló O JORNAL Faça o seu pedido, heje meww, ao DG�S:J I
agente locai ou diretamente ,á Gerencia do O ,10RNt\L --í
Av. ,Venezuela, 43-4' andar, Rio de Janeiro D F p0r mei0!
àe cheque, vale post�l ou registr!:1do cüm velo!' deciartlflo.,

Os Livros São Os Seguintes: i
Invasão-Quentin Reynold6; O Grande Ditadur - li. G!
Welle; Li Estrada de Chiang�John S. Hnrsl; Silencio enH .;. .-'--'�---''''--'--

ISingapUra-Jorge Welle.; Serpente Indomuvel-Tlen Ohün,l
TraidoTes da .America-Jolzn -Roy Carlson; Os Dez ilfarula- i ii> � ,.. "-4'",�·· <;; .. -i>'. 4.' -�

·1'i.nentos-var.'iOS.'A.'U.,.tore.s.; Negro.s da Amer'icrz-Red OUle!!:l
Trio-DOTothey Baker; O Grande Pecado--- Florence Ber-!
nard. O JORNAL Assinatura: Cr, :$ 90,00. ;

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Moslram ..se .i!ltransi ....

gente patrões e Ipe'"
rários

.
- -

� -

,t'')liv'
··············4e':·

.

<,:::lDecreto�lei sobre conversa0
de ações de sociedade

•

anomma

II Y I S O :�-�. li • ._.......o.�.- ��
Afim de receberem seus cer-

r
S' P I' ,\ 1& •

I d V I d '1 �
tificados de. reservistas, são con-l�'

anco

o"e'0pPo' ",U.1t8ofà·. �d'lSTpt\ogªr.;�II·5.C�O_·)
a o a

fi! c/fel
tajai

�,,,,... III;l"vidados a comparecerem no Quar-
"'-

tél. do 32� B.C .• todos �s-:'fJ;eser·
vistas do T.G., 475, que ·conclui· li

ram aquela escola no ano p.
fi Deposito Popular 5 O/O ?

passado. L C/Cts. com aviso de 31) <Hall " 0/0 li
Diogo Vergara. - 2 Teu. I

'>""" 60 días 5 O/O i
. Secretario.

.
.

f idem I�.:"\ ��! ?�ae e Q2o_" �./IOo T

��·----·-·--·-�B·-"""_I·. ·'-·l i. Cí�le:�mPrazo PI�·!;m Jc,�l.�:: t 51; °o�'!!� t,
O Aff

. T tU toem 12 P U 'l.I ;'
r.

.

onso a SIOI �_"'.�"'_._41_",__�_� "Q'--",-�-�r;;B�-�-�-�'-'�.,,_:

Janeiro de 1946

.'

.... '.
-

.
Rio, (S. E.l. - Dispondo sobre a conversão de ações de

" socleda?cs sol;> flscalízação do governo. federal, o presidente da
... Republtca assmou o seguinte deceeto-Jel:

.

'

"Art. l' - As ações ordinérías de sociedade anonima su-
. Clinica. Especializada de Dr H Pape

. jeita á fiscalização do governo federal. convEftldas eernpulsoria- Crianças AUSENTÉ: até rins

m.ente em acoes preferenciais, nos termos do art- F'do decreto- de janeiro
lei o' 2055, de 5 da março de 1940, readquirem. em sua pleni- D08Dças da Péle - Mataria-

tud�, � 'para todos os efeitos. a sua primitiva qualidade de ações Cursos especializados da Medi- Substituto:

ordinártas, desde que. assim o requeiram os seus portadores. cina Infantil e alimentação das .

__D_r_,_A_R_M_I_N_IO_·_X_A_V_�_\_R_E_',S_.-2
_

Art. 2' - Esta lei entrará em vigor na data da sua publi- criancinhas. +e- Medico-Chefe das'
caçao, revogad as as disposições em .conrrárío". seções de HIgiene Infantil e Co

. � .Sl'. Armando Barcelos da Silva. em virtude da publicação zinha Dietética do Centro de
do rerend.o decreto-lei,' telegrafou ao presidente. José' Linhares, Saude. - Estagio de :1 anos 'no
nos seguintes termos; '. serviço de Péle e Sífilis da San-

.
"Agradeço vossa' excelertcia ato reparadora justiça com pu- ta Casa de Misericordia do Rio

bticaçãc decreto-lei sobre conversão ações sociedade anonima Janeiro. - Especializado em Ma

que me res!i!_ue todos direitos de acionista Companhia Prevíden: laria pelo Departamento Nac.o
ela do Sul. Respeitosas saudações - Armando Barcelos da Silva" nal de Saude Publica. - Ex

�-�""-!i'i-�.�Q---'-.�."",�-�-. X :·_*-iS'!.._;It-fj"'_ll-�_.,�a _§ Chefe. durante 2 anos, do Servi-

E lia. I.. e 'ricu'"··.I··.a·····'.
ço ::d;::�:;�: �:a::::::a�z

.... .

.' .' Ultra Violeta

BUENOS AIRES, r6 (S. E.)
- A anormalidade motivada

pela resístencia dos empregado-
'f��"� 1 C f mNO 11 l �. res em pagar os aumentos de

" '

--

__

-

I
salário estende-se gradualmente

�, nãO deve faltaI)

I por
toda o país. Durante a noite,

.-.--�-.-.--li!-.-��-.-.
o movimento grevista atingiu
milhares de empregados do co-

le I
mércio, afetando os principais

V d estabelecimentos da Capital. do
en . e ..se país e das capitais das 4provín_

______
das. A parede desenvolve-senum .

V d Por motivo I ambiente de caIm.a, 9ue o distin-

eu e-se de doença, 1 gue d:_sde os p�lmelro7� mome,?
um bem afreguezado arma-l tos. Os grandes arma ...ens estão

�m Dome da Diretoria daESCOLA DE; .ENFERMAGEM Dá consultas, todos os dias zero situado na Rua da 0-10-1 fechados, enquanto os :�lprega.
DE �AO PAULO., anexo á. F..acuidade de MediCina. da ..

Uni- no Edificio Peite.r (em. frente ria com a casa e um grande IdOS .per�anecem v��unt�nam.en_teYe.rs!dado àa São P�ulo, faço publico a abertura de íns- ao Hotel Vitoria) das 1030 terr no. :InÍormações nesta no mten;:>r deles, dl"'l?ost.os a na�
cnçoes para a matr'lcula ao CURSO NORMAL DE ENFER- .

I

9 .). .' redação. 3V31
ce?-:r ate serem satisfeitos suas

M:AGEM, da 2 a 31 -íe Janeiro de t 946.
as L e das 14,30 as 17 horas, ......_

atIvIdades".
.

.

As candidatas deverão, apresentar, na Secretaria. da fonl:!s. , 433. (Consultório) VENDE·SE 1 casa com ter-
e, Dl1�ante a noite o confhto

Escola, no .5, andar do Hospttat das Clínicas á Av. Rebou- !;i.. reno á rua Amaznnas.c-Beco est,,�d.eL se aos transportes. Os

ÇUS, 476, das 14 ás 16 horas, dias utals, os seguintes doeu- 1101 (Resídencia) Dr. Odebreck. Tratnr com �peranos dos ?ondes pertenc:,n-
mentes:

,
.: .,' • Atalario SuHer, na fabrica, rcs a a]?,�ma linhas rnetropol:ta-

1) C�rtidão de idade provando ser maior de 18 anos; '-4- Cutex. 3v2 nas decldlr�m suspender pa:cla!-
2) DIploma de Escola Normal ufícíal ou equiparada.

�-� J!-.-�,......� •
_� me12te o. trafego. Caso a pa:eh-

ou certificado de .concíusâo do curso fundamental! Vende-se uma casa de tijolos, sacao seJ� total, transformaria o

3) Carteira de Identidade;
.. ' '�'\., "o "'"

situada na Rua Amazonas n: 7ó, desen.v?lvllnentc normal de todas

4) AteRlndo. de bons antecedentes. ' .' "'� cujo terreno mede 20 mts defren- as a;lvlda,des.
As estudantes uoverão pagar .'

no 'I'ezouro do Estado _ ��1'l 'n
te por 245 mts. de fundos. As ultimas horas, no�ou-.se que

ataxa

de.
c

..

r

..

$
.... 50.,00. ' mediano

te gUia. fornecida. na Sec et. �.
\' '.:hf,�'ê,(O,Hf\(l. Ver e tratar com a Sra. Viu- cert?s gener.03

de p'lmelra ne-

ria da E�coI3; ..

'. ,...
r a

\'>} \�d�)' RS va Olga F'uhlmann, na mesma C!.�sl�ade co�eçaraI? a escosse"r,

Sao Paulo, '16 de Dezembro de 1945 I, • r""Jt:._;?( sR80 � rua n, 72. Garcia.
. p.mclpalmenL o lelte.

Maria José de'Abreu
.

�' "� lr-lR::> 3 x I .-�-.--.-.--.-.-+-.-•

... -� <H.- .----'. o •.....:=��� ��R� .-"__-4-��-"_'�-"_.-. Nada cOllsta sobre o

Insbdae@�s
;-;�g�,;;�::7.-:'�� ;;';;;':'7.:�.-;;:�� r; - /_4 A P·.rendiz aumento dos alugueis

�ftigOS Elétricos �! CIDIDE Social�l \r·,.... �
lostaiadora de

.

=::�:�se .. h(\je:
���

.-.�.,-:.-.-.-<.sa:�-:"-3l, á �;O���:��e u�n�ap��e���reent�� de casa

81umenau o sr. Amaro Alcantara, re-

fL'G
e instrução primária, que queira RIO. 15, (8. E.) - Publica

Fone: 1477 sidente nesta cidade. 1\,-. a..r..0A.a" aprender o corte de sapateiro. "0 Globu" li seguinte nota:

...",..="'�
Para melhores informações di- ';Ante-ontem divulgamos um

'$�"'.O:-.'fi.��......§i(-_'",-",�-,- .•-§-", o@--.�-...-+=-.-:..�.:-:�-�-� rigir á Rua l& de Novembro telegrama de São Paulo,
LETRAS :ARTES -_ MUN- O' 605. transmitindo os rumores cor-

�DANIDADES 7 x I rentes na capital bandeirante
Temos em mão o N. 7. de .--.-.--..-•.�-!f.-.�-.-��

úa qUi:� seria assinado um

Setembro. 1944 esta prestigiosa decreto pelo presidente José

revísta paulista, especializada em

�
Unhares determinando um

letras, artes e mundanidades que ;�D/..?ha-.l aumento de vinte por cento
temsua redação a Rua Ouintillo A'Ji.fi,.�'�I, nos alugueis, para vigorsr a

Bocaiúva, 122 - l' andar - Ái vtjj'da partir de agosto deste suo.

Sala 13 naquela cidade. :or...d..i'ena"-<i: A noticiEi como e ra natural
CaUStlll senslição.
No intuito de (jbter uma

cDnfirmação ou saber o que

J haveria de posItivo. a repor-.

I tagem de "O Globo" esteve
no Ministerio da. Jus!iça va

I rificando ali entr€tanlo que
não hu. nenhuma iniciativa
sobre o aSSIJUto,

c
SABAOO A'S 8 I 15

·Dez p
nOmel11

llenas para um
CONTOA �ERIDAS

No Progr :-Compl. Nacional- Fax Jornal
e short colorido,

Platéa 3,00-11z e mil. 2,00 - Balcão 2,00
- Ilz e mil. 1.50

Lavàndo-se com o sabão

CIA. WETZEt JNI)USTRIJU. ;'JOINVltLf . (Mah;s Regf�trad�;

poupa-se tampa e aborfocimanto
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Andreza Campos da Luz
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