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S. PAULO, 5 (Metid.) -

"Queml
Centro de Pesquisas da Aeronauü,"

construir a primeira. estação intôr- ca, em depoimento sobre os estra

planetária sobre a Terra deminará nl11)3 fenômenos que se vêm re,

üSm �TJlA.ua�

PAULO, 5.. o C"-S'l feder:;.1, corno "e passa a",;:·,

Não tem sombra de razáo, o pre. por.
sidente do bravo PSD ga:ucno, ai': Na hipót'Õse do Rio Grande não

pr�tendel' tr"nsferir o "eu esque- entrou o caldo udernsta no aíambt.

ma doméstico para {) plano fede. que da sucessão local. A emulsão.

"al, na coordenação da sucessão de (,li, se fez cem dois caldos apenas:

presidente Café Filho, São duas' péssedi�faci e libertadores. Ou se

eoísas diferentes Q caso gaueho {; i ja com chírnangcn e rnarngatos, u-

�__� ��� � ... Inidos.Nos utttmcs tempos ocorreu no

.
Rio GTane:'" do Sul, depois do :re

I nomeno trabalhista nacional, isto
. é, depois que o sr. Getulio Varga'l
i·abandonou 9 PSD, "' entrada de um
I rator novo na poliUc.,. do Estad!>.

I Esse fator seria o trabalhismo. O

trabalhismo rcsuita de uma amat;
I gama de dois ,"l"meníos, até errtão
i jnédil,;js, na vlda nolitica do Bra ...

1 sE: o populismo
•

e o laborismo.

I Tanto um como outro aparecem a-

____...........__........ ........ ................ ......... ....._ pós a ascensão de Getulio Varga�
I ao governo da nação. Até 1930, o

I B1',1';;1 d{;",�Qnhec-ia tanto o popuüs,
! 1U0 CO!ltO v trabalhismo .. Ambas es-

I sas 1C'i:dl·ncias nascem com a pre

I sença dO antigo chefe trabalhista
'}1" Cateie. E' ele quem estimula 11.

I ma e outra: quem lança, nas pare
i d'..!�� os dois cartazes: quem surge,

j no lnt,iln do p .ivo, como o provoca-

saté�ne; dul' da re",:;;u das 1:"�UidõeS, p::rat i aH!:a'l�:n :.la ;':H.L·� poht�êa da naçao.

atração da t rrr'a. Cairá no espaço! QH;2 1',-,; Q que sucedeu no Rio

e entrará na zona de atração �le i Gl"!tnde. �11H�,;l, O aparecimento de

outro planeta cu corpo eeloste". I, V?l·j':<·', �.,-,bl·dUdo em seguida ao

OBSTACUI.OS [ lnnçamento, que ele fez, em 1945,
"A. Estaráa ou ;;:Hiêlltc tll'tifl"i�jt do lla�'Lido tranaihista nacional? O

foi plhni1jad:1. PHl't-l sua exeeucno, �itt'..�c:(a'lisrno pessedísta elndlu-se.

resta vencer {) obstáculo natural: D,� um lado í'ícaram os fieis da

a ::.tmosfem, ;, atraçãc da 'l'errA. dumocracla. os partidarios da

Jl.bs, íssn !OC!'::' :r"itu_ com os eIe., proprtcdadc individual, da livre
mentes d� que dispomos atual- empresa o d a surragío universal di.

mente. A distancia de 400 quilo. reto. Do outro, os democratas, da
metros já ioi v-Lllt::ida por foguetes democracía scctallsta, meío adver...

eY.per Jmentaís. Pequenos animais sarlos da propriedade privada, as

já experlment!lram as emoções )1r""t"s do socialismo do Estndo
dessa viagem. O "wac corporal" t::máG(.'os do Estado-Providencia.

(Conclni na 2... págins letra C) (C"Ucllll na ;!.a pAgina letra D)

giBtralldo em tcdo o mundo: o apa
recímento dos chamados "Discos

Voadores". Aquela autoridade em

estudos astronomícos, procurada
p t la reportagem, abordou os pro.
blemas dia lJI,os.ibílidade da exis

tência dos :DiscoS",' as teorias 50.

bre suas origens (terrestre e ex

Ü'u-{('rrféstl'cl. a e,!i .trncía de vida
em outros planetas, de nosso sis

tema 80r:.r; de outros sistemas de
nessa galaxia, de sistemas de ou

tras galaxias do espaço.

:Esta�ão lntel'_lllanetária
Se obietos, de outros corpos ce

lestes, r.nde, admítíndc.se, ii vida
embora em form?-s inimagináveis,
com conceito.'; diferentes d e tempo
2 dístancía, pr dern atingir o nosso

planeta, será passível ao habitan
te da terra realizar incursões na

espaço, conbeczr outros astros, ou

tros sãstemas selares e galaxias?
E () cel. Aldo Vieira da Rosa disse

o nosso planeía", afirmou o

�I�l() Vlcrra d.: n:)�,HJ diret\Jf

I>ARANA'

EXPLODIU A
FABRICA. DE
POlVORAMAr!N ..

DO· 14 PESSOAS
ARAPONGAS. Paraná, ;; (Meri

"'""',',','"".,;,'..,,." dioiJ:.l.l -- Seis' crianças e oito a
.

: ....., I dultos morreram em conscquencía
...

I da explosão �e uma fabrica de ró
i gos que funCIonava na, proximida_
des d? Escola Munlcípal, Até o mo

mento, n50 f,,! p'ssÍ\-el encontrar
o corpo !ie uma das vitimas, uma
vez que o -Impr.cto du explosão atí.,

corpos n grande

Hipotec a solidariedade
oelosr.8albin S.Paulo,

ao reporter:

,

"A idêia d� estação jnter-�l�ne- São Paulo, 5 fMerid. I -. ses Guimarães,
tária;. dos vêtip �nter.. ipla�taJ:'lo.s, R' d" t ddos foguetes, nilo- é n�va. 'Werner J. eU111U-Se O lretOrlO es� gran e numero

von Braun, Ulu dos inventores da tadual do PSD sob a pre- bros.
Bomba V-2, notável engenhO utili- t(:;idencia do �'>r. Cirilo Juni:..:l' I
zado n::. segunda: guerra mundial

concebcu o avião

inter-planetário. Von Braun está

ncs EE. UU .. Trabalha ativamente
em planos' secretos. Aliás. devo in.
formal' que. com os conhecimentos

que possuimos e sem descoberta
física adicional, com suficiente

t�rJ;lj;l.o ;,; mnbejj:o, ..i:.1, _�Qd�amr,s
.��L_-.

-

I
�Qu"tndo vencermOs a atmosfe- i

n, estará eb,erto um m�ndo. t='vo l'\lorreu es'magado
para a pesqulsa, panl. a ClenCla. Da •

Lua par:l Marte, V�nus e outros exall1111a'íFa a engrenagelu
planetas, estrel?s, sistemas solar,:s do falUOSo relógiu
diversos, galaxias, o prOblema se-' LONDRES, '" IUP) - l\l. l'ü, ü'ú-

1'5. puramente doméstico, isto' é, gica teve hoje T"m,; Maners. (:e

nlinlentação, tempo, dinheiro� en- 52 311:.$) antigo .�cr\"-ent'ü6.ri') p-:�
fim, problemas superados pelo ho- Nico encarregado de dar corda

mem. A barreira é a atmosfera aos oitocentos reIoglos d::., cas:\s

terrestre. porque quando o fogue- do P�bmento. No momentc em

te deixPT es�c. região, cuja espes- que inspecionav'l. (.> frunoso relo

sura 6- de mais ou menos quatro- gio Big-Ben, seu paletó enroscou_

centros quilomeh'''s npenn_s, deh:ll- se na en�'�el'a�em da máquina.
l'á t:lmbem de sofrer a força de Tommy Manel';; morreu e'magado.

alem de
de memM

estanao presentes os 81'S.

Balbino, Garres, Horacio
Lafer, Cunha Bueno, UUs-

o sr. Cirilo fês exposição
sobre o pleito de outubro,
lamentando a derrota so

frida e afirmou, no entanto,
qUe o PSD obteve vitoria
Pura os deputados estaduais
e fede),"�js. ,demons.trando.
f:::rça. O sr. Lafer pediu'ao
sr. Lucas Garces que to
masse conta dos interesses
:: o partído 110 seu. E'Stado.
Este respondeu que aceita
va a sugestão. Encerrada a

reunião o H' Balbino diri
giu-se aos presentes, afir
mando que a Bahia hipote
ca toda solidariedade a São
Paulo que falará em defesa,
mesmo quando seuS interes
se_,; estiverem em jogo.

o o ImSeria aumenta

renda· ara o exerCICIO

Majoração de vinle para 25 por cento sõbre as ações ao portador
RIO, 5 (Merid.) - ° sr.

_l!'\f rre:ra de Souza atuará como
coordenador do G:verno pare.
que Q Senado aprove, no d_e
'o'ido tempo, ou seja, por oca�

E'ã::J da votaçãp, ali, da Lei d,?,
Meios, as alttfaçõ2s da 1egb
laçã_ do hnristo de renda
r:ece3l:ltJ'ios u: aumento da

.... --��--------,._�" ,�-

CRIS'E POLITICA (ONTRAO ACORDO DO SARRE
os Ílor,izÓntoes políticos. A sessão
do kabinete estáva marcada pa
ra a tarde, mas foi antecipa�a
pelo, chúfe do g'Jverno, que não

quer perder tempo para solucio

surgida durante sua

EE.UU.
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da 'lvlétiI<er e Fi�dl�_'r Ltda, sito n Etm 15 de Novem-
bro -� 1344 - :for,!? lB·a9, caixa post...I, 7:1f>

negoeíos pal'<L venda:

VENDE SE
Uma máquina de escrever marca "Continental".

carro com 80 eentfmetrus, em bom estado. Tratar na

IlM013!LL'éRIA IPiRANGA, " �"a 15 de Novembro.

rs R R E ti 'O S
.

Em 'Uolpava Norte
\ineIfdem-'->e três. com

47,t'O de frente, por 20
de fl.lndos� cada um, lo
calizados em frente 3

ESeo�a·. EstadJ.J.�Ú (�ntigâ

I:Diar.ia· Ziegler·�.. J ..oeal
li'"l:rê de enchentes. Tra
tar à rua Brusque, 9;), I i

•__0F-v�r_J�_;'_!O�i_O_r e�1_4�.7_._�9_·��__ 11
-............_..........._---....--'-,- I
, BICiClETA rMOt�ARKH II Vende-se um bem m011-

Vende-se uma com' ape.! tado Bar e Restaurante,
rias 10 mêses de uso. 0'- Ij', 1::;; Tim São Paulo. 639.
.. '-' � B!trmo eSL8.ctG. '1 ratar e- I' I

Demais informações
eJ ImaruL 68 -- (oró- II com o proprietária. ,Ixi�tG Hospital SaníaJ;;Ca-j __'-_"- '-......__..:

tarina). I r

1'1 Grande Oportunidade', I
Ut-Un�_rJ

·

I.:w n!J I; J.. Vende-se um negocio
, II Secos e Molhndos, situa' !

'no :dis�r�tü de .Ilhota um ! I
do num dos melhores Iter'J�eno 'com area de"'I' pontos da Rua São Pau-

I�QI\(\ n.n{' rnet .... ...,. �..,,.,' � i ":0 -!·...,f ...... -1o-1Ul'
-

InU"JtJ.VlI" < lr,;:ó. q_Ll�'.íra. I',
1 . _H_V� acoes co - o

. ('l,DS, com lna�lmlwno c

!I proprietário' na mesma

terreno pronto -:para ar- ,I rua n.o 1409 - esquina
rczeira aproxímuda- J Vtla Nova.
ment() até 70q SHCOS ga-;
rantidos,

POil MOTiVG Df MU .. t
DAN�A I'ARA ICBRITIBA I

II - TERRENO - VENDE-SE
Vend�e�se. um terreno situado no melhor ponlo

do bl1jrro da VILA NOVA. Tres frentes. PO'!isuf urna
casa de rnaterjaí e outras de madeiras. Vende-se tu
do OlJ só um ·lote. Preçb de ocasião. Informações com

Intermediária Almnri$, rua 15 de novembro, 1415 -

Telefone, 16a8.
2\ - TERRENO - VE'NDE-8E
Vende-se um -terreno na :Alameda Rio Branco,

muito bem situado, por preço de ocasião. O motivo.
da venda será explicado ·àos, Interessados. Otimo des
conto ,para pagamento a vista. Ne§óéio só até segun
cá feira. ltiformáções 'com ·JRepresentações Almarís,
Rua 15 de Novembro; 14.5. Telefdne, 1688.

·31 - PRAGISTAS - (Bico)

r._.,. V E_H.D f .. S E
Um trator FORDSON,
em perfeito 'estado
Ítttrcionamento. Tratar
o sr, Reinaldo, no Re-

LOTES - VENDE-SE

Vende-se diversos lotes,
n Hu;]. Goías. sita na

.

Garcia. Informacôes
com o sr, Hermann
Franka - Rua Amazo
na

-- 860

'Um caminhão 1940 pa
ra 4.000 quilos USo. par
ticulal', aceita-se. carro

menor em troca: Infor-,
macões na Rua São
Paulo 561.

Precisa -se de um para
f'ülocac;ão imediata. de
vendo ter boa pratica
- Paga-se vencimento
cír. abtídãc. Apresentar
Se it Comereial "REX"

Ramos. 75

Armas de ca.ça; espm.....

ta. l'evóln,rf;s, 'Pi�olas
';etê. _. \-lu;thifiér lÍlal'-

Ernpregaáa ou

pt'egatln cem pratica de
b,ilcüo. 'I'ratar
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bre t.res assuntos importantes; o Paulo Afonso. A. ;p,oMtieru não. "foi

. I'
trig-o nacional, a pesca .em per-

I

i�cluida}� po�ue o entrewstado

gn nada qUIZ dizer a res,:!eito.

so- nambuco e a' enl"l,"gh .elétrica do Em relação ao ll.if;O macíonal,
.

.
.

disse. que a presente sail'a está

1,
calculada em 800 mil toneladas.

Destas, porém, apenas 500 tone

I
fadas po!dem ser destinadas ao

I consumo. A.'uma pergunta dO' re

porter a respeito de quantos a-

I "ROUPAS MARCL.<\.NAS"

I
PARA AS TRIPUL..�

COES AE'REAS
As "roupas marcianas" - ta!

Durant.. a recente reunião da. é o nome que está sendo utiliza"

Confer.enc.ia ,Internacional da F.
I dOo para; classificar o novo estilo

� A. 1., realIzaaa em Estambul com de vestimentas de vôo' para as

a presença de representantes de I tripulações de aparelhos' a jato
,t.odos os aeroclubes à mesma fi· _ surgem corno se tivessem si

ll.ado:s, a�uela orgaínzação conte- do desenhadas, não por- técnicos,

i l"l� a. aviadora braslieira Anés.a mas por um escr-itor- de: ficção
: Pmhelr<)o Machado.

,
o' 'diploma cientifica..

.

"Paul 'l'issand,ier", 'Cm reconhec! O .a€r�uta bem vestido será.

.

menta aos serviços que a avia- aquele que se aparelhar' com um

i dora: pa�rí�i,a tem. prestado à a- capacete. curvo na cabeça um

I
vmcao CIVl\. visor transparente de materia.

�éSia �2nheiro. Machado, !01 plástica cobrtndo o rosto, 'e eom

I também reconheeída como deca preendendo, tambem, uma mâs
I ma das avíadcras mundtaís, se- cara. de oxigênb e uma roupa de

I gun'do deciar'ação oficial da F('- pressão que se estende -elo, pesco

! deração Aeronâutrca Irrtcr-nncto- ço 3'OS tornozelos. Luvas e bo;)tas

I
naI. . expeciais, serão tambem usadas,

1
além de alguns eqL�amentos ex

"TUBO VOADOR" tras
.

como pára-quedas 'e, "Mas

"Um novo tipo' 'de avião - 'J West". Debaixo de tudo' isso adn

i "Tubo; Voadcr'" ou "ccleõptero" d:: poderá haver uma roupa refri

I - t�rá as vantagens do helicóp_ gorante de nylon, c�so o pilato
..... --.- I í.ern, p·mhora s=nd-» capaz de ,-J;' estiver operaud-, em temp� 'de

mercado's i tin?"ir eleva�:1" vfolncidf'ne.<;" -- calor- cu a altas velocida.des.

revelou no Congresso Internacio NOVA TINTA PARA A-
: cíonat de Navegaçã'p Aérea o

sr.,
VIõES A JATO

. i Shorc.wsld\ e:sp�CÍ'àlista aeI'.Jlnáu- Unia nova tin1.a ar.,n urj>l.da pa-

Dep"ilis de salSentar tooOo o inte-
.

tico oue. atualmente t:'.roi<ser.rue l'a as a.ltas velocidades do,," mo

('€'l'eSOBe qUeJ atribui a�� esforços �om suas -e�perienca.S na. França

I
dernos caças � bomhardeios, que

d E t d "'t Esse aparelno não tem asas, com, não !''', soltar.á. nltls vôos Nue se

o sr. n ezam. tene n es - .a
pondo-se de uma carling.s. com aproximam da ,\Te1f)cidi'd" r<J

"renovação de uma amiZade 'Ver m'Otorfts de pr'J,pulsão. nia rE'ta- ,'·om, está send<:> 'desenv.o!vild:n,

dadeirà" entre os aois países, I) guarda: e uma. cabine na fr,ente'. f ,..,o� uma companhia britânica.

chef.e do Foreign Office formula Acrescentou von Shorowski que' Já foi expel'imentada na. cauda

desejo de continuar colaboramdo ! esse "charuto voador': pode ater
l
(10 último tipo de avião operac:'J

"
..'..

I rissa.r e liecolar vertJcalmé'11.te e' na', da RAF, e em breve' será usa.

de
. ma�eJra Iinmterrpta.para. a

I atingÍl� a velocldade de< 2.500 I da em grande escalas nos mocler-

I'eallzaçao desSa· tarefa. quilõmetros h'J>r.ários.
. J '�:'pHrelh-OA' a jato. .

'�fmlllfnnIPfI'm'fft�"JU.mlWtl .IIJI"nmJUmIlUmnllllnllmmUnmmmmnIlIlIlDDIIII__IIIIIII11UlIIUlIIII
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Doenças Nervosos e Mentais

CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA

I\SSlSTF.NClA MÉDII:A PERM:ANEI\rrr� A CARGO DE ESPECIALISTAS· .

ABERtfA AOS MÉDICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE MEj)[CA - REPOUSO - DESIN'i'OXICAÇOES
'\LCOOLISMO - Tll.ATAMENTOS ESPECIAL IZADOS -

!\vJ.'nhla Munboz da liocha Nr. 1247 - Telefone nr. 3 O 5 5

"PSIQUIATRA

deSáo

·

Pioneiras da refng�u� dorné&uCli Integralmente: realiud. no IJra.il

.

ü hsdáltri.... Perei�.Lope. S.A. c�m!lI'em. "Itanoi.mente,. mail
uma etall8. do seu prognlma in�ustriaL Com I"U$ distribuído".

. C I I. eoloearê 10 aU:Jlnce d'e tedO!; as � o

·

i",.\-fJ ·e. modernissillili J:.efríg.radúr Cu.�A1t BUNDAIJO. 19u�' ...
·

u.elhora de procedênciA "li!i)lng�jr,. '" li pNÇo retU%ido, CLIMA>::
" :mJ.."IDAnO de 7 p($ �"COII. d_.�e 'peIA SUB heIS aparênda, smplq

. eopoço ínumo e· um núUveJ ..peneiçoamentor D'COMPRESSOR
� U�CAMENTE FÉCHADO. CliMAX aUNDADO

dli �nfQr!o AO $eu.� sem f.etU no ICIl b4lm'I

.

.

COM COMPRESSOR H'ERM�TlCAMENTE . FECHADO

I
TEERÃ, 3 (UP) _;, A vasta. rí.Jltoneliadas de 'p-etroleo, zarPa.nun

jqueza petr..olifoem dq Irã come.,- :de AbaJnd.an, onde está �'stalada
!;ou, hoje, novamente, a fIuh" par a. gigan�esca re:f�n.aria .iraniana,

ra os mercados 'internacionais.

Il!:) mesmo tempo, mais pc

tr.a.leiros, 'dois dos qua,is são nor

te-americano, e um fran'ces, to

dos carregandol dez mil tonela

das,

NOVA ERA DE PROS

PERIDADE

O mimistrol Amini foi deliran-'

WmCinte aclamado ao, afirl).lar,
em discurso, que' (} acordo com ()

CO!UlÓrcio Pe:i:ro,Ieit'Q InternaciOl

naI para resfa.belecer. a. pl'odução
petrollifera do Irã ·assinala "o

começo da uml!l, noya. era. d'e pros

pecidade",.
O Xá aprovou, ontem, o aeor

ao: já apl'OiVado por .ai11bas as Ca

;maras dQ; Parlamento. Oito com

panhias estrangeiras administr:a"'

rão as iazjdas confiscadas pelo

em

CURITIBA

8NDER"ltjÇO TELEGRAFICO:

MENSAGEM DE EDEN

LONDRES, 3 (UP) - Sir Anc.

th<>my Eden, . secre1;ÍiriC': do 'Fo-
FAÇAIH SEUS
ANUNCIOS

NESTE JORNAL
reign Offic.e, en;vrlqu, mensagem

iativoOis 3:;)1 petro!('o iraniano, na

qual presta hon�enagenl ao. rea�

}iSll1e: 'd,a politica. €tl..-teri'or iranh-

CARGAS
Para florianopolis

Expressa Blumenauense Ltcla.

Fones: 1620 e 1752

e-m altOi' mar,
.

proporcjonando«
l'hes os rneíos neceesâzioe pa.r�
�azê-l()l�
Um problema ligado também a;

Pernambuco< que mais preocupa
o titula.!.' do Ministério dro Agri�
cultura é 'CI' referente ao preçQ
de fornp:imt'<ntOi de en'e:rgia elê

triiCa de. Pa,ulo Afcnso�
Disse. o sr. Costa Porlioi que BO

mente na parte final das obrae

é que os técnicos poderoo ea!-!
cuíar o preço de CU3t-> do forne�

nos o Brasil preeísaría para. ii- címento de energia ·elétrica. á'il
bertar-se da ímportaeão do trigo

empresas distribuitliOoras. A Divi-
o sr; Costa; Pôrloo respondeu que

não era passável fixar datas, po

rém que o plantiO! é an,madOl",
entendendo-se, para a alguns
municípios <lo Paianá. e Santa

Catarina.

são de Aguas c· Imergia de seu

Ministério é 00 ôrgão competente

para ealéular; o preço do "kilo"

'Ivatt·�, e quando esta fO:'ar este

preço\ tanto para 1lI empresa di!EI

tribuidora como para." o eonsumí

dor, o 'lJln.Caminihará á COFAP e-,

logo após, baíxarâ, a portarmo a

respeito.

Fn.landOo qUlllllto ao; proble-ma
da pesca em Pernambuco, o sr.

Costa. Porto afirmou que conti

nua com 'Seu ponto d� vista 'de

que-
.

O· Estadol nii'Ol deve ocupar"

se da parte comercial do pe-sca
do. Compete ás autoridades de

senvolver através de fi'n'alllcis.

mentes e preparo dos pescadores
proftssíonaâa, enslnando-lhes 00

: processos modemcs \ia pescaria

F O R D
PEÇAS LEGITIMAS
CaS:l do An1erfeano S.A .

Rua 15 de Novembro, t13

ANE'SIA PINHEIRO :MA

CH..o\DO, DE'CANA DAS
AVIADORAS

f' A.R ANA'

QueBrando Cabeça

HORIZONTAIS VERTICAIS
.

.
. I � ----:- Ilha do arquipelago

1 � Batraqu!o; .•banq�ete l brltl�mco; obstaculú. 2 _ A
(pI). 2 - Antes ae Cristo;: ve da rapina' cerca 3 S
maquina d� filmaI" 3 - In. : onomatopaíc�, de p�ncadas.om
t'egra!; dono absoluto. 4 _., ceanDo 4 -- Arvore o�n�:
qJ.llrutO. - Instlymento mu-' mental da família da leg

.

SIcal. 6 - RespIrar ofegante-I' n:::.\;s; d?utcr (abrev.tatur�)�15
.

Soherama. 6 - Ante-me"! .

�n�e: 7 .- G:�vernador do' d.iem; intro�uzir. 7 - Consin:
Br.asll, afU"mana. 8 -

.
Sede, tIr. ii - FeIto de cobre" est

epIscopal; letra_grega. 9 -I' ca. 9 - Espec� de niaca a:
Cortar; contraçao:, escudeiro, co,

..
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"A Beleza Das r e r nas
não deve ser "estática". Lein�
bre-sca que a elegancía do seu

andar depende sobretudo da
fkxibilidade de suas pernas,
Por Isso. faça 'exercícios espe,UM TORSO longo, embo, pontos de contacto são per.' ciais todos Os dias.

ra bem :Deito, scbre pernas. leites, mas, entre esses pon., Quando sentar-se. não cru
curtas ou em tCrS.() curto 050. tos exlstem espaços muito

Zé' as ):.'2rnl:s, ou pel, menosbre .pernas Iongas, não podem grandes ou não existe nenhum
não: fique muito tsmpo nessacriar um conjunto harmonío., espaçc. No primeiro, as !l"-r- nosicâo, ISSQ Entrava a círcu,

1>0. Quantas mulheres, de -umll nas são muito magras; no Sé.' Iação venosa e facilita não sópel'f::dta aparencía com: -roupa gundo são muito gordas,
a ct.-,l'ormagão das pernas como.de sair, perdem toda a SUa e. As belas pernas devem ter
o uparecimento de varizes. AoIegancia quando vistas em museu los longos, bem tor-nea {Conc!Ui na; z.a -'(J!lgma 'let1a. MJ

·maiô.; por '(!:;uSa da conforma, dos, sem "bolas" no centro ,la"
ção inestética de 'suas pernas! "barrigas". Ehs pormam uma

Ccntudc- nove vezes em dez CUlTa harmoniosa a ; Iongo
esta cl-;;sarmonia pode ser cor, da perna. pera desaparecer
l'igida com um pouco de per- ínt :iramente na sutlleza do
sev.::ram!a e -de vontade. Bas,
ta que voce eonheca -O'ô de.
:J;eitÇls. de suas pernas.

"CINCO PONTOS DE
CONTACTO

. C�.Ioque .•s-e d).mte de um

espelho,
-

descalça, pés unidos __

Nesta posícão suas pernas de,
. vem :::'� tccar em cínco pontos'

1) .no centro das coxas; 2)
nos joelhos; ::I) nos tornozelo,
4: n:s calcanhares; 5) na bar;
dga (das pernas).
:Se unI d:;sses "'_mics pontos

não se tocam. existe uma de
formação. As 'dof0rmações das
pernas dívídem.se em:
a) são "arqueadas". Nes

te caso. Os calcanhares se to,
carn, o centr-o das COX'ClS se to
cam. mas o" [oeíhcs ficam a.

fastados;

do cxerc!ci a.
celente para

i 't E- 11 (A Odas pernas: :' A -l :tIcom '" cichsmo. M"-�s. atenção! I:·: ,

c " �JNão abuse deste ultimo, por- ��A FABRICA DE PRODUTOS QUIIDCOS 'B I H A R ��.que. exagcrundo, poderá eh':-�; I De ANTAl.. KOLONITS - S. Paulo
-

�1gar '1.0 resultado con�l'urio,·' .."

que é ficar com a barrlg;l. da
perna muito musculosa.
Para l'OS\U11ir: C..;tn1uhar ,2

andar de bicicleta f esta em

Uso moderado l é Excelel;te p<l
r-a as ""1'n01S. Mas deverá aju

dar com movimentes especiais
d; gtnastícu.

r

#,.-.::...,�
\ " I

......, t
.;,

LOÇA-O XAMBU
�UJtlO\ (;5.O'4,.c:05o ou GRf�"t":OS
VOl rAM ti. \LiA COQ- WATU1é'Al
éLl�1'''4"" (.:t.\.j.>ó+ ('i:tfO f..Al>ilflltl;t'IDO

Nos dcts casos trata.se de!
defe\tos 0\1S00S. dificeis à,e
corrigir no adulto. pois é coí,

feita na in.

3) Sabeis quanto custa um Lccomovel ?
Nã'O deixe o mesmo enferrujar, use ainda hoje
ANTI.FERRUGEM "BlRAR"
porque combate por completo a ferrugem
conserva o LocomoveI.

SuJ):::Ís quanto custa um AutomoveI?

"'LORD"r �=!11
A L f A I A T A R I A L I D Ã. fi
CONFECÇõES FINAS PARA HOMENS ! IRua 15 de Novembro, 592 - l.a andar - Blumenau soeolll

�I

toe
as respostas.

a voes mes-

ma.

FALAR muito alto é de
s;:gradavel e mal educas o,
mas tnmbem falar muito
baixo não é, corno julgam
muitas pessoas, sinal de par
i icula rditinção. Porque não
ti delicado obrigar os outros
" esforcar a sua atenção E:'

•

apurar. O ouvi-lo alem .do
necessario para compreen
:ler o que Se diz.

ft Escritório: Hotel Holetz - Blumenau

I
H

__;_."...__________I CORRETOR.ESfi ULl',mR LAFFRQN'l'i Rua Maranhão nr. 2 - BLUMENAU
�'-------�----------------�------�----------�---�� ...
�

Nem sempre é necessário;
r.rtribuir um presente, e so

bretudo é ofensivo fàze-lo
em modo evidente; Um pre
sente, e sobretudo é ofensi
vo fa�e-lo em modo evíden
te· Um presente' deve par
tir de um impulso espon-

". lOS DE� 'RElIDlRCla
Não se ado" I porque -á fatâidall8 .vem JneJP�radJmeR'e.
Adquiria a sua franquilidaâe "� " .

_ . '. �'.
_

.

.

. àlravés de 11m seguro 'conlra

Em vista, não fale muÜo
e s6mente de voce, e do'
que diz respeito ao Seu

rida, seus filhos, etc.

"

.AClI)ENTES P_'ES'S0A1S
NA

MU1UA CATARINENSE DE SEGUROS GERAIS
UMA ORGANIZAÇÃO A SEU SERViÇO

ção de
buido.

_) Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

e prolissional dalBF
uma

Caso V. Exeia.' CClucórda com,

esta. manetra (?) que acima pro
punho. ,1'lOlici'OO <lue me oficie COm

SER
\

e Novidades ...

o sentação equie ger

(mânica em nóssa cldade, uma

ras.

Na B;lixada� hoje, Dulre
C�ll1 am�)l{) favo'l'iti:mo pura a II1U da zona, Blumenau-Tfmbó sonquísatr- nôva vitória frente,

squrpe alví-rubra, sera jogado es ientze p;.almeiras e tra'díeíonal adversárto,
t atarde', na"Ala�le�a R�O!,'Bran-l V�t!ê'eàbi. do ,�pré';lo,
�'o, o segundo clâssíco-mírfm pa-, sábado 'puS'sa,do, na. cancha

do campeonat·.) ju�� I Vasto Verde, por 4 x 0, bastará

, 9!:J conjunto da Baixada um sim- nn'nUv.

!1�;����;�,::j�:�,::��II""IMãt;Djiª�e"'IHEis'�l�r"i;ébior I
(13 .anunelo -aeha.se d'_

f
- -

reiamenie ligada à cir_ tra o 'P�ysanú. � .JA.RDIM BLUMENA'U �
çr;l�Qã: :oú�r;,alór�::; Seja P�10 rato de possuu- um',� '!"!Ul:TOS.:..... PARTO SEM DUE _ GBAVmn B ª
,dl'l!ulaqão diária que 'pe. toam mais categorizado. SEj..? -- COMPLlCAÇõE& -_ ::

! netra- na maioria 'dos' 'la- ,pelo fatQ, de atuar, hoje. em SBUS :: SERVIÇO I"RE'-l\iJt.TAL '::

'I·res do Vale' do ItajaÍ. li prôprtos domínios, deverá o 0- .� fiW"S\íLTAS ME'DICllS DIA'R!Ã8.- I - n BORAI! ª
, ... � ..
"

Jlimpieo. .se a Iógica prevalecer: ,�nmmnmmuuUmmnm�immmHmtí"inm!mlmmmmmnmmw ":

títu'IUl'es. I
,1'0.

ou do dínheí-

Aberto, de V'Ülei 1 Se u inverso se der. isto

F'erníruno promcvído pela Liga dend'::> o tríunto para

na. ta- de Jtoupava Seca e A'.amea Du

qUE' de Caxíaa, tornar-se-ão

cessári'os 'mas . dois jÓgqs" em 'ja.�
tas a serem oportunamenta íri

".0 títulQ meadas, para, decidir
coloca- da.

.segundo I Os désta tarde
, ,

sua lavadeira

está nossa loja �

Venha adrnrrti-la em pleno trabalho.

Venha conhecer em ação as caracte

rísticas que fizeram da BENDIX

Economar a lavadeira automática

mais vendida no mundo!

S6 BENDIX Eeonomat
lhe proporciona eStas vunfdg�ns:

I a atstomàticamerite, enche-se de água,
no seu nível certo e temperatura ade

quado, quente e fria.

2 - Quto®àticamente, pelo sua ação
agitadora, lava suovernente sem prejudi.
cor os tecidos.

3 � automàticamente, esvasia-se paro

enxaguar, sempre em ágúo limpo, uma

ou duas vêzes, à sua vontade.

4 - automàticamente, antes de cada re

novação de água, extrai a água da roupa,

pelo 110vo e patenteado processo a vácuo.

Bolso fleXÍVel de Metexaloy
!'atente exclusiva da BEMOIX, garantídc
por 5 anos - que, em suaves movimentes

a vácuo, tira Q égua da ro-upa, depois da

enxaguada,. sem amarrotar, sem quebrar
botões, envolvendo- suavetnente .o tecido.t
num processo cue

' elimina 1:1 preiudlclal ..
antIquado "1'6' ..";

, �

"

.... mais 'estas vantagens: a BENDIX
Econ'omat nõo �ecessita fixação ao solo

nem lnstelcção especial. Trabalha com

qualquer pressão .de água e bosto ligá-lo
em qualquer torneiro, poro que funcione
com tôda Q eficiên cio.

SEM ·COMPROMISSO,

...--�----------------..----..--..----... ,

:Aprov�nem lambem EN(EQADEIR�WAUTA Cr$ 138,30 mei�
,.( A S A D O A M.E R I ( A :Mc O S. A.

SECCAO DOME'STICA
Rua 15 'de No'Vcmbl'o" �7� - 'F O N R

�- '� �

.. AÊSISTENCla MECANICA
NOSgA nnlI§A E' §FRVm

1 ;; :1 2
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A imprudenda de
I

or'9,4nou pevoros»
,RIO DO SUL,)5 (Do, re, r:v�. que. por ímnrudcncla, ,1�

'portar Wilson Clemirf_ - A c€ndeu um cigarro. As cha,
população desta cidade fOi ';lo mas do fós:r:ro provocaram,
Iarrnada, ante-ontem, 'às 15 .rn.rdiatamcn.c. o íncendío.
horas, com violenta explosã>, pret'ed;d> de violenta expto,:
que sacudiu todo um quartel; SàL, O' caminhão-tanque fi
rão, pondo em sobressalto o:, cou envolto num mar de cha,
moradores. A'quela hora. a. mas, Num gesto de despren,
ehavn-se junto ao Posto de dims nto e coragem, o jovem
gasolina de !"ro!_)rj,�dade da Arlínd; Schlte mper, funcío,
firma Odebrecht & Cia, Com. nârlo zeloso do P' sto, enfren,
e Irid, Agro.Pecuária, um ca� tando o J?;2rigo a que estavu
minhã,:_tanque' fazendo o a- exposto. purou :çmra dentro do sr. Julio Boticelli, fic,:u
provisionamento .do

.
mesmo. da cabine do veículo sinistra, c.mpletamente dantticado pe

post� com' o ccmbustível, do. E}, ndo-: em movimento e 10 fogo. E' seu motqristn Al_
quando aproxrmou.se U1U me-retu-ando.,o para legar afasta. ber tc Ata ídc ,

�. d i':,J ,

'd I"
- Aprendemos noi f'ntan"·."ESforcos da lJuecão ii diraui para a rapa a norma Ilaç�o ma cais". O escritor J'eron!:nt}

, r
"

"
• Mrnte'ro afirmou. p.::r fX' m pl:�,

SUBIDA; (D)

corresp::m-l
t.nd ; :cc�Tido,ainda. Ul�1 de�- normalização tan.to do trans, qUe "disco voador". não é nenbu Odente) _ Sob a orientação elo 'nor_u!'amen!o do prop�lO l�l-,! pcrte de passageiros como de' ma novidade do sé'CUlo XX. N:J

diretor da' Estrada de- Ferro lo ua ,=siraaa, numa extensao carga. ano de 1600, iC' parece rrue mr-s

Santa Catarina, dr. Braulio de cerca de 90 metros.
,

I Sabe Sf!, .atndn. qu� �ra.Gas mo antes, já andaram e'.Hs (,01',,'"
Mueller d: 'ôngeJlheiro Hol in 1';- J momento O� .:,�rVlçO::l a

-

's ('sf. rcos c.�:sse' dmamlt-:o ,tE,�ra tem',,, si'._i.o notados pc .le.

Melo da 3�a Divisão de Con, I ccn+raltzarn.xe na última b. '1'- adm nistrador que é o dr, homens de cíencía, Depcls dessa
serv� e Construções c com o IrE ir.i, Iocal ízaóa no quílcme, Braul io lV[t;.<�ller, vultosas ver- época, apareceram mais algumad
.auxlllo dcs mestres de linha

I' tr�
68, a.cl13.n�",s(' Os traba, bas Iornm votadas para a E�. veZES" sem provocae, contud.'"

U
.

das La -ê 2.a Secá,es. as tur- 111;}!" -s m fase fma!. trada de Ferro Santa Catari., he.nlmm alarde. Só agora é que nanlme amas de operários da Estrada �c.redi a-se que j,á. dia '''3 na, o que possíbilttará, dentro os homens começaram a deseo-
trabalham ativamcn e na. re-I Pl'?':':'lTIO, .

fi .gund. -iell�a. o

l
de pour os .�H.�S, o pagamento 1>J·i,. J!<) �'(m, com mais freqULncia RIO, 5 (Merid.) � EXclU-1 yu· ,s:dE:n�e Gol Efpublic_a,

sea_1
deveria ter ,'pre�tadó, depcí..moção das barrcire s caldas ',.'1; �go sela resta�,elecJdo em 203 f( l'1'3VlarJ.:S de tcdos os essâs rmequír-as voadoras, envia- são d _proce 3S0 l'')bre o aSSas- {I: ""'�,:1 1<1:: ..n � ":te la-yrado G r"E:�to sa!:;I,-do 1!lt,mo, quan�o(m vários pontos da ferrovia. toda a sua extensao, com 3 seus a l'azados. :la" não fle "aI> ... d� ""ndr'. A t€'l' s'nio d') major, Rubens FIo. 1c''l'che, L,.:"sa r .anelra, o sr, rlc InterrogaLrJo,. d:s' demal1'per ,;:casiãry da enchente que I I,ativa de n.-.:'�os vizinhos de UIl'- rentino Vaz _ €st:: (l signifi- B,'njamin \..l' gr,: nã

...C? rs- iD"plica-dos. I2ei::wu, entreta:rtt0.atingiu toda a região da Vale. Va- :l b � d "I d· tro'l Tll'3'netas de estabelecC'r Co-' (,-,do dJ "habea,;'-corpus" on- r.)'Jn�kl'1J. "!lte é. Jus"lça, 'la de faze_I:), nao compar.ecendodo Itaja1. Os trab31hos pr's-I b Se a ti! r em' ue o D IS mun'icações conosco é muito an- 1em' concedido por unanimi� ',18(. o Trihunal Pepular, pelo "o Tribuna.1. Antes, por,.m, no-,seguem inint-:rruptamente.,
.

biga: tem já quatro séeul,.I,� crade p.'l:,s

de...;r:mbargadoreSI
rm'f' clt. ,l� "(,recimento pe�- tificura o juiz Luiz Carlos daseguindo par", os locais em I :: I�Ve: g�, dos I'�nces�s SERIAM PLANTAS que cow')õem :.J 2,a ,Cantar. ?oal, do qual era acusado. S,2_ Costa Carvalln que um,'i pe5.soel'viço todo o material neCfS- G' te ttJ Oi" • li -.' VOADOH.AS Criminal'd'; Tribunal de Jus.' gur.d: os aut·s, seu d:litb foi -",� ri" �"" f"milia se Enccn_sário à rápida desobstrução:' O c,�,nfer0ncista. embo'rfl In-c" ti;:::! . .,o sr. Ber>ja::n:n Vargas. ) de ter' conhecimrnto. at1'a-' trava enferma.'

'

,

d;] leite da. linha. _ I PARIS, 5 (DP) Está I bofetada no colega André ""r,,do para falar 'e.m litera.hlNlI O ju1e m't'nt'J do "habeas. 'é'l d') !lro'::1'!0 G",:;gor;o, 'dé. Foi, então, citado para com-Locomot1vas, v:�goes, vag':- anunciado para a madru-' de Perpc's,ac Este imedia- de ficcã� foi soofdo Q.ITasl",tl,) corpus", que havia sido adia, �utoria do at�n ad? da _1'113 parecer amanh�, ':1 fim de presnetes, caçambas, com':ressore!1 , d I
-

d '1 t t d' f' pelo aúditorio a discorrer sobre O" do de quinta feira. 28 'de ou. -:>nel"!ros e. s lenc13.do" j) voo tal' s._u d€_9Olme_?to,' Agora,c mat-:J;:al ex�Jlosh;o, ,�stão: ga.aa .,e aman la um ue o amen e o esa lOU para um
discos, qUI} tanto empolgaJ,n v. tubl'O at,"éWL ao salão daqup.la '''cend., aSSIm, o cr1!nlU�SO e· �om a sua ·:xclusaa do. pro-sendo emprfgados na remo-: de rnorte entre doi'> des:acn dueh), e anunciou aos jor. Cama'ra nurnero-"os curiOSJS, 'r,:judicando a ação da Jm. cesso, o sr. Benjamin Vargas(;ão de krr'l e (b� ��lOrrm:s dos advogado$ franceses, naUstas que não se

conten-I....,��p!ia�(·��r·.!�!����a�G�ça'A"d.!o�Sr'��r'�"""!,"
alem 1e jo1'::.j l.stas e advoga. 'ica, ,está ÍSrnto desta ,:brigação,blocc� de pedr�s cald_s ;;.brc

que defendem duas' das tará em' atirar para o ár dos.
'

NÃO MAIS DEPORA' nã_' mais sendd ouvido 'a res.os tl'llhos, alem de d,�zellas . . . . .' IniciuI1lIJ a ::.:ssão, o reln· O sr. Benjamin Vargas, co. 'Jeito.' do atentado d•• ,rua To:..d� trabalhadores que d,sde o pnncrpHlS f'guras no 131'0- m iS matara realmente seu
ter de,�mllm_'gador Mario '110 fOi am:-lam:nte noticiado. neleros.dia 22 de outubro passado se, cesso contra cs espiões co-' adversario· Embora seja ano Guim&rães Macl1ado M:ntei-cntreg�m a ,:sse árdu_o labor., :nunistas. Os dois briO'aranl tigo campeã:) -de esgrilna. � Expresso Blumenauense Uda.';' rQ, }.;u � seu p,m:cer, can-O numero de barrcn'õlS qll� 'J t.. F'

b
'i- d P s Ih

.

�i u· clllindo peJa ÍllE:xistencia doruil'am 501:;:> ,] 41, sendo 3;{' n ('H; 11� O�'O, � O malLr8 G erpessac e co _eu plS- k Fones: 1620 e 1752 �� crime, atendtndo, assim asgrandes e as Dutras rncnore,<. 6._.mlre Vlaggr "I.l1brüu uma tola em vez do florete. ��!=������.: pvndl?r"çõe» j."itas pelo adilo.
VruVA ESPERTA 'LHONA

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

g:1do Alfredo .-r:I.°anjan, patro.
,

11) d sr. iwonjamin Vargas.

Negaci�IU tfel'. s «�hevrn;l!_tl) �nm O comerc'anle e G��::1�i�õ��:::���!�:���q u "- -...;> li � liU , I
I à�I'tc���S;l�(li�����ã�od�x���ir3&ªbOU re��p ;rec�aPD com os 268 mil de sinalf�-----�';

Discute
• •

eXlstent,a
Os JJrlmeiros sinais
S. PAULO, 5 (Meridional) -

I Na, audítorto da. Camara Brasi�
! [eira 'dlo Livro esteve reunida a

I S<leie�e Interplanétaria Bras!"
: lei1J:'a, A e'J,nv,ite da entidade pro

l nuncíou uma, conferencia o cscrt
tor- .1ero,nimo Monteiro, que dís-

F.'lto <ln paVCl'H§fI inc("n;:lio ?absL
ocorrido ôntem .on Rio' do í LHeI'
Sul. batida !lelo sr, Ertch da,,!e.

I Deotr-n
. �e']8u&ns �i8S voltarão a trare�ar

os trens.·· fiutre Blomenan fi Harra �D Tfombu�o
DESDE 1600

RIO, 4 {Ii!ú·rid.) '-'_ il..i rab'

I
rrJ3. \ ria, Est::tbclou negociações pci.' O� Altair, que prom.etera de-

C'!iado de CdSÍl'O Cabl'�'l esi::' Al'.'ü,_, é vjllVJ, vi\'f!l1d: de'; !.a '_ aquisição de tres auto. sembarcar log,;;- os carros, tan.cumprindo p�'n'l na P:nit2D- '·fp::;-;es". �endo 11:-8S1110 (,8I1he-1 rr::Jve's "Chevrolf't Belair", to .assim qu,'ôl tomára () dinhei.
ciaria de Mulheres em Bangu cida !',� � lIC�,l::tar1a, ,{;,:,mpr.2 ,110de!Q 195'!; pela importan_ r" 1;)<\ra as d.espesas alfandeç:a
mas irá prole i"g,�r sua ,�.stadíH ,- n VÜl9'2!1', é'"ire Rio e Sã,) eia de novecnlto" mil cruzei- �i$s.
ali, tendo em ,,[,ta " l1�Y" I ::>;'lu10. interl'o!11uidas tJgora l'OS. enfr, ganda_lh�s na ,OCl3- .l!'alando de seu receio a al-
queixa contra eLt "pr2:::'?1�iacb ,jI)l' ('('cisão judicial. .dã:. 260 miJ, como sinal, isto gLlem, eis qUe o neg,ocianf..sà Deleg::tcia d, Roub-,; e 1"31-1 :?-'lHA COIUPRA DE 'a entrada dn Palado da Fa:' l'<;cebeu 'uma cart" da viuva
sificaçõ,?s. pelo neg }émte Tel; liFTOMOVEIS wnda. P,;dia.lhrz muitas desculpas e
mi) AznmbLlj.· c1'::; O·iT�'�ra. I D z () n,goci,mte tn' DEMORA esclarecia que se ausentárloa do
(rua Oliveira Zenha. 2G1, c; �: 'hecidJ a t'"lel1onaiari" no CA''V'EL Rio 'ler motivo de saude. dai
quem -se apoderem da irnp::'-: ';iini:::téi'i� dr> Fé,z,':mla. de ,nu· P<i3Saram_sf� c.s dias e nenhn g demora na satisfação do com
tancia de 250 mil cru;:':;;, �: jalgüu fo"s'O ela funcioná. .l.a noticia dos veiculas ,e nem pl.misso. 1st;) o acalmou um
�c.�*C."'l."l•..,.r'!'.I"'."J.��.a.'1'.(!eo•.-.-.-or"(Iy;.;,-Q;"je....q·..o.::".;"!C...�;�Ctl ...1!t'l".,..�c.t;;.'j.".:_.� .�h.� ..-..:.. tI_'" �c· v -ii ••••�.-.t' .. Cle"r'IIJ:�.I"'�""'.0.... 1C- po ueo, deliberando esperar
fa-·

...�!j..u.. _ ........).w.
-

• .,._.attC,Oc.::...O'l,)' .;;. <:I o ...'e _lto o'".;c:.. ..

��_.�."J.ç.;o_
.. .::._'_1llo .O-�._._.c-.,.:.Ç.IIi..:;":::.- ....�"'::'';).,� .:.• ' ••<�. ,_o,. )""C ...UU.':;"J9Cil...:i_e.'J.._"

mais algum tem!)'J � já q�e o

§ O l\IJAIS VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES E negocia ,::ru bastante lucrati.
G.-

':0.n AUTOlHO'YEIS, A' VOSSA I!IS POSIÇAO
� . .

I.'· C",,,t,. ['[Rr���'�,'1 \1},�f:,!�.�� BRU�'S S-i !l b � �.� � :1 i : -. �. - k ,,�. �;, 11 ...

CLlCH ÊS
• Desenhos simples

Il\1PORTAÇAO DIRETA

* Desenhos para imo

premão em cores

., ,Etiquetas metálicas, I

Para máquinas, mo

tores e móveis, em

cores
ESTEVE

SURPRESA DO NE�
GOCIANTE

Entretan�o, dias depois; re
ferindo_se à viuva 'a conhtci.
dos, foi informad') que ela se

encontrava aqui mesmo, 'nã,;
tendo se ausentado, como a

firmara, mas sim 1,::c,)lhida à
B�nite11ciár:n. '

Imediatamente, tratou o sr.

Telmo de averiguar, rumando
para Bangu, onde ::e avistúu
com Altair. que nega ter tido
llgum negocio com ele. Ga
r8.nt::- ter havid;> um eng.ano,
',::>ÍS nunca foí funcionária do
Ministério da Fazenda.

NOVO lNQUE'RITO
c..n,?encido de que foi viU.

na de um -Embuste, e sem

lualquer ,esperança de reaVEl'
eu diphúro, dirigiu-se ale.

,

,
.ado à 'Policia, aprc6entand')..

"no'l.ü queixa contra Ai1'air

ORGANISAÇiO [SPECIALlSADA PARA VENDA POR ATACADO il�bi::� �!�elb��i�!iO e ���
,

� varips processo!: .em andamCn.
����m�'��:I�i:i��j!���i��io!i������� to,

B.
'I< Placas metálicas pa
ra portas, escritó
l'ios e, consultórios,
eln COl'es.

RUA
BLUl\'IENAU:
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SANTA CATARINA
CONFECCINAM.SE

NAS OFICINAS DES_
TE JORNAL::g:---

"

Pecas nrira:
,

Ageidas nA U S T I NU

CHEVRO lEL FORO, G. M. c., DOODGt JEEPS, INTER ..

NATIONAL E MOTORES HERCUlES
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