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I DBsnatadaira SUECAS
A ComIssão, Organizadora ·fem, a máxima satisfação e

subida honra da cgnv.idar o povo de BiUlJl13n8U para. 8@
festas em barraH�iú da construção do Hospital Muntctpa), fi
ftHiHzalAse nos f.iIas&l3 e 14 de Julho do corrente ano nos
salões do 'I'eatrc .carlos Gomés, gentilmente cedido pela
lJUa díretorta. _

_

._ ; _A Comiss�o apela <Iara o coração bem formado
•

dos
mbos d.e Blumeaàu, para o completo êxito da festa, em Ibeaeíício dos pobres desamparados e desprotegidos da
BOde, como uma demcustração 'pública' de que: o povo
blumenaueuse sabe dar, a que� nece58lt.a.

Marca "DIABOLO"

__

._ Sessão cinematográUoa dedlcada á garotada, rlO salão
dn Colegio Santo AniôQio, gentiimente cedido para esse

fim. pela DIreçã.(l daquele exemplar - estabelecimento de
ensíno, com a

_

ÍiuntIiW"; - -Ilme PIÚ'west ",O Oeste contra
L�ste»." ,

requonte
Que: !3tIll:lt -V, $� =s:m�� 'I'CI::i(:JJiL �

�"""c��' ==---=
W!tbW�L

O
"

arque strela 00 ui"
�����������������������::,!!",�_�,,;.pgt' ,.F!Fll",OIJka;&;ii:&llti4l ,.17 ;;r ;J4ii&tiIBmM��&S; Ha;;_ i�_'�_�'��_�;;!,I�U���l���m��_��

guardem Para Breves Dias a maior Festa da Coidade!
&/Mi:;ga;;\&i&iW eH; Ea.'ICI4±!

Quando
LJm delirio de .Precos!

_

_ _ 3

I IlnaugUfar .

seu --"

CapitalPrédio Novo! =��_,.��"�"'"�.�""

LJma estréa de q uatidaoe'
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alh os Dr. Affonso B
(Reproduzido para. melhor divulgaçã-. .') Crianças

DlliUlC:lIa UI! Plfl!') ., Mai�tia

ma n SJ22 U

Dr .. A. SANIAELLA

CAfr CU A
Sempre foi e continue aSet�i

elhor

foto AmADOR (G�SGho'z)
Competcnda. Profissional
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Dr. Alfre?o !iõ§sl Dr. Ned. tI. Pape j Dr .. Paulo fl1ayerle
medico CHoica geral. Especialista I Medi�o a88i�iente do

., em molestias da garganta HOSPITAL SAN fA lZáBEL
do Hospmd Sta. Izabel nariz, ouvidos e olhos. CHnlo.!! Medica e das crean

OpeS" «Mrd�s Consultas: 10 _ 12 lIs. a 15 -17 !ta. ças, partos e opei'llçõea -

Escl'it6rio: Praça Nerêu RHn10S, 8L Radiodiagnústicos
Tej, 21· ResId. RoteI PONTO CnIe CLINICA GERiU 8LUMEN�\U ' RUA PIAUí, 2 -0··- BWMENAU -0-

I'-õr. Á�:::;�alsifli í Z· Tabollino NOBREGA Dr. Arão Rebello OH. ACHILLES BALSIRI
Medico Especialista em 'Edifido da Prefeitura Advo16ado

ADVOGADO.
t-.

doenças de Crianças EscriptmCIS. COlltlCIctos, procu.::tI I TERMiNAES para. automovel Che1j�'l)let
e da Péle raçõss, protestos de lelo:-CIs fililcriptorio ,Rua Paraná,

31-A-Tet '436

., 1 O T' b'.. F. DotDning, ;-:aix�, posta.! 1 . Ull o

COllsultlJrio - Travessa 4 Compra e venda de immoveis. lU Uh\fNAU
de feV8l."d iro EdU. Psiter cOtífiJJsõ<es de divida, (itc. Alameda Río Br.tlDCO

.
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� �mpre9Cl o com rec successo nos
,

'ffiAQVEOBRONQUlTES EM TOOQS.9S
� SEUS GRAUS t SUAS MillliFESTAÇOES
I lll>110 SEJAM: TOSSES.CATARROS,
,_ fiRí)I'i�uíTES E C09lJE!.UCHE.

'c-
... �:..ti:,.. ,.-C'.,-:� _..;f .... � .....

Dlretcr-Propr-ietario:
D!', Affonso BalsinlNo b"H' e llÚ la�

lINOTi
·n1\\1Jl (í�V«l ft!!��1l Redaçâo e Administração

RTJ,\ 4 DE FE\'EREIRO, 7

EXPEDIENTE 'i'--(!;.-<!&--.--Iilt-,*-<Iõ......co-e-*
-�-

Procura-se um ajudante de
eesinheiro. é inutil apresentar I�

; se

.p.essoas
que não ,aenha

pra-lfica. .lnlormações no Reslau-
. rante Gruta. Azul.. .

c;, �""""�-.-.Ei!lI. ...,�<ti-.--"-:�oi>�� x �-"�-�"'ÍiÍ!;'_·�--ilf--..;;�-·�""",1(;-_·�·_�

;;U.���!ii,Qi���';;;;���i","'�§ij�o�"..<',.����ª�.�<!i'!&:�1!f�"'7i·�!if.t��,
... Evp'orl a J i II J

·

S A I Ateneão: - A direção não SQ res-.:' ..

A,."· :�_ [Uora uB "",,!Y1aUBlraS ." ..

a. "'I�
pousahiliza por opiniões emitidas cm frl' n�i ft S�L!'Ilr.

- artigos assiusdoe, 'mesmo que sf'ja 'UIH ii K!UU.
com iniciais. Adverte, também, quo

··S·ft:llir. perm.
.-r"�n�.lf'�·�,.iiO i�e _ . '�.

origi nais recebidos e nao aprovllita-! OI'}{I fI�antll!'·ua"·8 fi' a fio".

.IU'lUD ''''�UliUiUl ... '\..P � � dos não serão devolvidos, Outrosim- fJ"Il n ij
'l.: li r

Madeir�e:: d� construção Qm ge... J1! o ssrviç« tel�gratico nada tem a ha-]
.

. ti U

I �'d'" . i Q....
. � �. ver com a nrlentação -lo Jornal e SO-I'�ot

. E'orros. SO�gihR'H:� Molduras I men,te é rcpro:luzido a titulo infor-
f ai, r . • GS� 1 ..,;;;:, .�; , '. Q- :;;

\matlvo
para nossos leitores.

i • �----------------------�

e te. 1
. tiI•.�(õ.··if"§t:�· •••,!;.-$'jo·• .fIt"JI$ o�'_�·_:t-"]l_.�""!Ili.�·.��••• ".1li

.. Telefone 1337 ..

9 L UM e ti A U .. Sa�t� (�iarinil I
·.��_������flf$ !l3<ii;",��"i;J$j�i;!j�_�Jll1'�.Éi9.&��'ií!�tI

Dirr-cao, 'l'el. !.l.3i1, 10.9� - Gerencie
IO.DH, - Assinaturas. lO.H!)
Puhlicidade, 10.()9 Entrega á . Domicilio

Morél & Irmão
Testo Salto - Blumena«Venda avnlsa - Dias uteís, Cr, $. 0,10

Atrazidos. Cr. $ 0,50. Edição Espor.,
tiva, Cr. $ 0,50, At.1'llza.la, Or, $ 1,00
Assinaturas: Ano, Or, $ 6U,OO Semes
tri': Cr$ 30,00,

chegou nova remessa
... -:-NA-

C�SG do All'9llfiric@no S. A.

"i!.eIClldó, de Au!omÓ�el�

Arterosclercse .(0· flag�fo da ' Velhice)
Quando Q sangue se acha impuro, viciado. cir

cula mal, causando arterosclerose (envethr eimento
das artérias), as artérias perdem elastecidade, tor
nam-se rijas, obrigando ri 'coração a um trabalho for.
çado, exaustivo e perigoso. As veias em fedor do
coração. também afetadas, ameaçam a terrive] angi
na do peito. A respiração se torna ofegante e se faz

.

com dificuldade; ao menor esforço scbrevem o can

çaço
Os dados c1inicos demonstram que nenhum

preparado conseguiu aproximar-se dos brilhantes
resullados obtidos com o uso coflsfante do depura
tivo-iônico

.. --�-� lÍf"""'{I.-.,-1t'�·-ltO.-"-"

t'}

1

���.,_--�.$!>,__-�-__ 00 e--<i1i'-�-.-�>-$_·-""""'*--fi-t

fi i I
Causas eiviS". comerciais, criminais

. e tl'nbalhista:-CobranClls e contra,
tos. - Constituição de Sociedades

Anônimas etc.

Dr. FRANCiSCO fiOTTARDI
ADVOGADO

Ma

I

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

r····
.. · .. .,

-

� , ., .. .,
.

I Dr" ê:gon A. Krueger
II

- Medico Oculista -
.

ii (E.x�8e§i!stente do InsUtu·,:) Pe,fl�(�Q atu'nier) da
Cartlph' �Hli

C onsunorlo. Rua Candido Lop<
--

- l� anIl::
50 (esq. Rua Dr. Murici)

CURITVBA PAR.<\NA
Consultas: dcs 10 ás '2 !" das i 4 ás 17 horas.
A tende exclusivamente dn·· o da especialidade

t\111111eieIll n -ste

"

tegbor" Br:Jnca da r;�ílis alta postufa
Ovos para íucubacão

Frungos de \ a 4 mêsss
Rep:'iAulores de 4 mêses

Oferecem as seguintes gar aütlils fi vi1ntage!1e:
filhos de gulos importados do Americano "Hunson".
pf'digré paterno de mais de 300 ovos

Peoprtetarío do avtarlo.
Oscar Pahl Rua Amazones defronte ao 32 BC

Blumenau-Santa Catarina

sao
eorn

Ilr�·.0.7!�·h_--ç=-:J ,'ii � ·�7' � ��'� i fi�,��OI t\

!_y ('/':"Lj:H�;O :::':. �:: '";�.iD":,
r-o-i-r 'I :: p(:��ib:lj";�(i'E.'
Q:. ��r;� .'Ç'0:; j.(:_J ���'JJe(3 f

-

..

::p:-- !t�y, (;. ::-";::::T:; 'O .... n.=;: {>:q
r> " _ -, ;, ,o; •• , f·�·.l�- :",i,- fZü
�:;.� //�': r:í�'�;:, ;;;:',',�:�t� I'al1'/10 !7'i"'"-_-

renúe:. i"m t6·.:cs (I.:: .1a'r-
I ,,;,>;n,. ! �._
._----------.'

(OI) REGUUI.OOR V!EiRA)
A Miodher Evitará Dôres
�,Jivia A,s Cólicas Uterinas
Ell1pr0ga·�e ('om vanta�Gm
para comb�\ter (iS ii regula
i �,�i.tU8S das flin� õss periódi·

,�as àa8 senhoras

E' Calmant3 a regu.lador
dessC'l:s hm.ções

FLUXO SEOATINA
f'da E,ua comprovadõ encáGia
;,. muito receitada. Deve ser

usada com cônfiaça

P.;RA atorar,s srr
comprimento 1,70 e 2,00 rotrs,

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



101

t.
�.

.

e
numero de pessoas na família; I ���W

__

�_,
--,���

g) se e agricuItõTj onde traba-

I 'tlha; 9:uanto .. t�mpo;
-v..h)-Ol�tra n ...11"-'-...-'-'-...;,=----�_.;.--------�--��

_;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;q profisáã(); onde �. exerce; 1) - .

carteira ou cerfifícado de re-
.

serviste n' .ii. j)-:- certidão de ca-
.

.

.sà�entó::'k)�registrQ civil dOS!Ai!1JI
.

,Q'&EllL��ifili�i.:'Piffip�� tF�� ,o�f�.:.��.ft,.'1"�I���filhos ou documento que' corr- uu �uU%...$.iio!...,-t,..r;1I<&""r.,;;;'VU 'Wi�"7' �tiLo 'V...,., .);:!��.a�j:ó'f i !B.U�
prove su�tei:tt�r outras pé�soa$;l RIO, c8 (C B) -O diretor das!

.

�d;Â'!'t,.. '��� n 'I' .- A faculdade contida tiae l)-r�ll1denCla e �cIaraç�o dejrend<li1 in:ter�a.s,. atende_ndo Do ql;el �'i-�,!BSliil,�niv art. 206 acima referido somenteque não exerce cargo ou fun- muitos -contrIbumtes deixaram ne I aproveita os interessados queção publica, r;em � -prcprietario requerer' ás t'€partições·· arreca-I pectivarnento, de 8 de junho e até o dia 30 de julho p.viudourorural;': iudustrial ou ..;negociante·l dadoras locais a rcstí: uição ou! I? de julho desse ano e aten- requererem a restituiço ou a:2)- :08 càndídatos .serão r�- a sub!Jtr�'lUiçãD por credito de es-] dendo, assim, a que os in teres- substituição, por .credito. d95 es..laciona<ldS na ord.em cronol.ogl- tarnpilhas do: lmpos�o do �on-, ses �la. Fazen.da :t�acjonal estãç tcques de estampIlhas que c0l_;1"ca da i}cha, em lIvro propna, � sumo de que não mais neCsslt.am I a eXlgll: providencias .para o re-I �ervarem em �eu poder fícandaaguardarãõ a <:bamada que sera conforme lhes faculta o afogo I conhecimento de rars formuIas'loe nenhum valor as formulas quefeita, prefer�nclalme�t.e,. pára OS
.

206, do decre:w.lei o' 7 ,-�04 de i determinou aos chefes das

re-, após aquela da.ta forem entrade- prole mall� u?merosa, -: leg�l- 22 de março d..e I 9·�5, �pesé\r de 1 partições subcrdinadas que ob- gues as repartíções al."re,ca�adomente. con�tttU1da•. dentro co ter sido o assunto regulado pe-, servem e façam observar as

se-I'
ras peles proprios contribuintestrimestre] �e inscrição. , las circulares nos, 45 e. 5? r'fs-! g-uintes instruções: ou forem enccntradas em poder3) � 50 serão chamados os

'

--,�-

dos mesmos,candidatos de um trimestre, após .'.
'" o' Para combater a crise que está. pondo maluco a

, "20, -Os agentes fiscais do,terem sido atendidos os do tri- mim � ao Governo, este lembrou-se de crear tribunais po- Imposto. do Cnasumo apreend�..: '.imestres de acordo com 05 do pulares par,: julgar os CO?t�·,tv:,ntores. I!-:l E'xt;�tei de alegria, , rão mediante termo para recolhi- Cano civil. Afinal. file ia se!".' concecnua a oportunidade ue desmascarar

I munto ás respectivas repartições (.4) - A cha�ada será �ei�a meus algoz€"s. E antegozava até o mo rncnto de ve-Ios por arrecadadoras, as estampilhas empor edítal publicado no eDiario traz das grades, amaldiçoando a hora em QU3 se lembra-

I causa,
ancontradas em poder dosOficial» e comunicada, por afioj ram de explorar seus semelhantes, contribuintes depois do prazo es.cio aos interssados.

.

. Mas a idéia gorou. Em seu lugar aprovaram outra: a

I tabelecido no item l' seu pre-5) - Os candidatos chama- r Comissão Central de Preços, com firais por todo o Brasil, juizo d.e qualquer' ação
...

fiscal1 1 f . 0'5 «tubarões» exultaram. Eles sabem como neutralizaradIdos receberãoos otes gue! ies 0-

" repressiva quan o veri iearem,rem concedidos mediante i3.pre, ação de Comissões Centrais e Departamentos, S':1o peritos
. por qualquer forma, lesão . aos

seutação. Disso. Aprenderarr: na ,vigenda do Esta�o Novo,

',COfres públicos.E a prova aI esta. Os 'pl'e!�os coutmuarn no mesmo, "3' _ As formulas entreguesa) - atestado do medico· do com tondencia p=ra subir,
,õu recolhidas ás repartições' nas

nucleo, considerando-o apto e Em Florianópolis, ao que se:sabe, o Presidente da : híooteses dos itens anteriores
sua farnilia: Comissão Estadual de Preços pediu demissão do cargu, Nem I seLrão incineradas: atcn?idas. as

b) � atestado de idol1ei�a�e quero imaginar o que ele teria visto para tomar essa re- formalidades lega.!2 aplicaxeís ao
passado por auto�idad� policial se h.çã .....

,. CilSO",
do Distrito de Residencia. Aquí em Blumeuau,, a julgar pelos resultados da la.

6)' - Aos can.di.datos es�ran- .,
.reudião da Comissào de: Pn:çQs, seus membros nem siquer

d a os receberam ainda instr'kões sobre as funç0es que vão de-de geiros serão eXlgl 08 m IS l
.

,

seguintes docurueat.os: a) - car- sempenhar.
teira de estrangeIro; e b) - Nesse passo' nltlguem sabe onde iremos parar, I�to
prova c.e que é lavrador, com é, algEuns sabem .mas tê�1 mc?o d� dizsr,," , '1documento babil". nqu<.oto Isto o pao vai ml!1gu�nqo a o' :os vistos.

Não por' falta de· farinha de trigo, pOlS esta eXiste, com

certa abundauda., a jnIgar pela quantidade de doces que se i1 � is.1II a'" ""*vê nas confeitadas. Só que os doces custam caro e

neml'�l iU
_

[I

'" .'
<"�

todos se podem dar ao lux.o de compra-los.,.
_.

,EnfiÍn, como é inutil desespérar, aguardo com pacieu- I to do lntt!Dmena A ..h
da a 2<1, renniAo da Comissão de Preços locaL Pode Ser I < � ll� W li! " . lU ,��
qne com ela meihore um pouco a �ittlal;ã.o d,�ste eterno

I . .,'

sofreàor, o Povo!' RIO, 22 (eH) - Segundo '.

--_. ; p8Squizas de labol'atorio.rea.
B no p(V"� BilL"'!; fi' e A

9 yif'ola jlizadas recentemente no'Ir.ls"an\J, . Upu G'u �,. I v

IUtuto�aCi�nald�Nt�triç�,o,do \1�ae do !t,�J�9 da Urnv�rs�dade do BraSIl],.

I
.

. V a B c
_'" 11 �a.j"'" 6

,pelos quulllC08 J. M. Oha-
Cooperativa de Credito de ResponA l voes e, E, Pechr:ik .«a mais

�abU'",J""de LtrA� rr.!:ca fonte de v1taml�a :.«á»o.J ,IU«;;i., U';;H

lem todaanatureZill'e ooleo.Assembléia Geral ExtraordiDa.:ria
São convidados os senhores co listas para se reunirem do bUl'ití, pahuelr� existente

.

em 2a' Convocação da Assembleia Gera! ExtraordiuariaJ em grande quantIdade no
no dIa 27 do corrente, ás 15 horas. nos salões do Teatro Norte e 110 Nordeste' do
OU'-los Gomes, sito á Run J5 de Novembro, n�sta cidtide, Brasil.para deliberarem sO!H'('l a srguinte ordem do dla;

O (lho de burití contem. 1·,.....Altersção dos Esiatutos em seus arUgos 34, letra

'''' �:d d
.

t"". ,""e" e 37 eletrEis A, B, Cf O. E o.�OO un
.

.! a �s In ...,lnaclO·

2'--Creaçl1o do c?rgo de Diretnr Secretario e nomea· naH� de vltammas «(A». por�_�.:..___;.._.--,..:-........._..;.w_---_.
ção de um membro para preeilchimeato da respectiva cent:ímetro cubíco o qUe é

"O Vale do Ita)-ai" I' va.ga. . ex.t.raol'dinario Q11Btldo com"
,

.' .; ."
,

. Blumensu,_ 15 de Jl.�nh.o de 19�t?
_ fl arado ao 01eo

.

de p'�.d�'t,:,"'!'_-�-����-�.���.,!!.�.���<�:":=:"�'� "
.. ' "" Oswaldo MoeHma!."m,-Dlfl.3tOr-PreslUente

3íliJIP. :'d ".,.1 t' b ','.'. ",
'. .....'

I
"__,,

C0USl 61 a.tAO a e em pO.!C,,0· Vale no It8j!}íS.\l" revista SO"C: «li � � 4-. IA (Ip como o mais rico d6 todos,€> se edi�'" em .Iumenau IV para negoc�o dJcralH!O '" f1 ..... ,

•

1
.

qu,.. �.. .

'-. .
. 1l.

com. U Dl potenma vrtaIDL"pi\ra todo o Brasilt está p�e- ri j!; J

�O
_ _

.. .;!� d' " vlaarando uma edição espeCial gi"an Í<,�e UHU r �
noso de 1.000 �li11na el; pot,�ri::t homenagem ao 32' Bata- Moçü dé família dist!nía, com praiÍca comercial e centünetro eublCo ..

lhão de Caçadores. Unidade I oUmas referencias, admite-se como" socio. São numerO$<,u3 M posi3ibi-sediada neeta cidade. I Tfatar com fr1.H!Ghwo Mi1rH:.18 liennig -

RU\��m lidades de aplicações do
.

O numero ,de Junho, além
\ RetIro n, 31. �,i)

burii.! na industria alJmen-de farta materia sobre os ul-, - _

,
..timos acontecimentos na r� I �-�.,,",�.....��-� ,,"'�".��.M�. ,?l.. �fl o�-� <-®'}>-íB'-"'""�'·--iji"�'i!\���""·�·�1l. tai, pe s abar l:,ve � ,e ,

agI fiG. Ola (Jo�nal gfão <e no Estado; contem pa- .

�
-:

� clave!, o oleo d<;3 DUUtI podag!nas ilu5tradas sobre a
_ vl�a. '. B

�

tt
� P � tn J\. fo'lhd� 1 tI�111l ri 14��}p.· J ser utilizado na, conserva.

no quartel d,o 32' Batalha0

oe!
antO li opd�(�r e r�g� &l("M1 uo w Wf:. ,ue Ui!l�1 I de pei�es e como elen;entoCaçadores. """""""�"""'".::=="'="=- ..� .....",....�-

j 'pv tal1!7.ador do oleo ue alu�����s___�__�__�������__� ��__�

-=__.
�
Iv. _ �

.'

CQMfRA CUrA; rn g: . DepC<€lHú 11 dig�H)�IQSi(j ! rJlfl t godão ?U como C01'8ute da

QUEDA DOS CA- . e. �: I t g�5��I��)!O��::! ds 30 áiM � g�� I marganna.

M < o� �

"
.,.1.'" 60 di�)J 5 o/a j ==="'=-__.�_�� _BELOS E OE, JUS f.IJ � O�·

;
"fdm:G la.?:1 gil tÜ!!lli f> i;':� %�� t �n�n�s frutlieras!AHCÇOES DO·
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para res�if'lições
de

De' Londres

Ar_nncio
neste JOl'Ilal
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Londres. (H, P.) CbeO'ou 60 !lra�lI o re
putado tratamento Okas� ta!> mtellSlV
mente procurado,Okas,,: e h!,le um m�
dicamento de preferênCIa uUlve.'S",l pe,(}
seu alto valor terapêutico e peja sua

eficácia clinicamente {)omprovada 1!0 tr�
tamento de tôdss aa formas !l8 mau!!.
ciência do aparelllQ sexual. Em o.k�sa
ee encontram associados: hormom�a
&exuma, mrtrams �e glJlJ1duJ� gerou
Dl'otiV/lS e endócfmas cienhttcam�ltt..
preparados e as vitmilinas essenciais.

,

(l':asa restabelece li Junção �x!l�l. re
juvenesce, revig9ra. e restitui y!rmdade
Fôrça e Vigor. ""'Combate dl!"etfu'"!le�to
todos oS "1UI0S ligados a perturlJllCOeS
das glândulas sexuais a do IIpa�ltll)
genital como: fraqueza sexual, deb.ll.da.
dil orgânica. senilidade .!Irecoce, fudlgl!,
perda de memúrio., neurastenia, de-a.ãm
mo, lIlales da idade critica e o�lr8.11 per
turbações que. no. joveM, 8tlogem. a
"11italidade das glt1ndulas de ��cr!?ções m-

, �rnas, detel'lllinando a deflc'OOclll (lU fal
ta do hormônios provocando. além de ou
fros nislfl1'!lios, " carência.�.a .tôrça !Oa�
,mUna. In{oltmÍl.çües e ped"los 8? Dlstrl
blÚdor': Produtos Arns'-;- Av. RIO Br,an
co, 109 - Rio. OkruJa ."- Importado dire
tament&'i:de Ll>ndreL""cm embll.llil;lem
original. e é preparado :pelos eonhemdo3
�,Bbornt(irl(l& li�çmll . f®rm�-Loll!lres.

HOJE às 2 horas
Chal'.les starret-Shirley Psttel'aon em

'- E'ste COJ1tra Leste

Crusoe.

"VIRGEM
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WEIZEL INDUSTR�l\L ,OINV!Lti� {M�rm�

: nOOS9rva- o :t{jG\do da roupa parqlle lava faG�lmBnte B com rapidez
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