
doolu "

o
"

RIO-, <14<·lC II) - ,Blguos proceres pessedista-s da Assembléia inlormardnl a
um vespertino -que p presidente Outra sielucionará se não surgir nenhum obice

ai sua ação lodos os "casos" estaduais, dentro de 15 dias
--------_._

A i O
Mercantil Santa Catarina

A vir'ode e Illem!dl'1-

DE' 'BLdo S8 refi,r,am IH,lI!Drt!l
'

'., ,_.
11 crime e ii lraic!ia ,",.

,io premiados. -
.

Banco

De Qualquer Tamanho!

MORSO pe,'
880al Especialisado poderá indi

car-lhe um grupo {,:,ob medida»
conforme suas necessrda des

Pan'l, pormenores consultem alguns fios

P08SUldürl?8 de in:-;tataçGe8 fornecidas
p-or nOH80 i ntermedio

.Ind. Tcxt.il Co' HERiNGEM BUJMfNfUJ:
TtceJagC-lTI KUENIHCH

..

S A.

EM BRUSQUf: BUETTNER & elA.
LTDA.

EM JlmntllÜ: Cia F:lbrií LEPPER
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As vitimas do lncendlo

"Duque de Caldas"

,81nmemm'»

Precisa-se -I

Casemíras B Sedas
C:asa fJ��ft}VJ'

Rua 15 Nov. 1393
":_'�"'�''W''''''''''''��-)llI:-!lli:-'-iõ<-- ...._- ..

á
Entrega

Marél
&

Test.IJ Salto

Domicilio
Irmão
Blumena«

mm
1111.

-

1111

A sfíllã ataca todo o

organlsmc
o fig.ado, o Baç«, o Cornção,
o Lstomago, os Pulmões. e a
Pele Produz iJÔ[I'S nos Ossos
Reu!1'utismo. Cegueira. Q!lC�
da uo Cabelo Anemia, e Abof'
tEO, Oonsulre o medico 0 tome
o fJ o P o I li r depurativo

E I i X Ir 914
Inoíensívo ao organismo A
grudavel como um. lícõr, AD.to
vado como auxiliar lIO tra-.
tam�n,to da SiiiliB e Reuma
mutismo d'i mesma orarem
peio D. N. S. P.. sob () ui:.26'
de !filEi,

'
,

Preços módiCos-Consultas sem ceIDil!'0Llisso.
srecri;Ó rio, para o VALE DO J'T'AJ ,II"�L R r:'

,

.. <la.
ua liJ üe ..Vovemóro n' 4!5 - 2" andcr sala 1

(aUes fI'i CDPIlU) �" Shmumau
EJlu:!.el"eço telegrafico - !l.'{TER

�J ..?, �Jê, �'.l!'I"i }il2t�
g[;';Zj1� ,

"

..
,u1l!t]t11: h:!L;;' :,�, "t;(Vlçue d1t

R;jnh,$
.

reteptOfe!
" gil'II1'E�ijlí I-t.wíd:::3 iS 6tu'a��i�il5

rJ1L.!U'\ii�B U9� "Medicaç<lo attXil�ar
no tratamento da

Bifili�"

r� COF�E DE AÇO Df

CONFIANÇA

do

.

RIO. 14 (CB) ...:_ Dívu'gu-se que li Pollcta MariHma en

tregou á Marinha 08 resulrauos das suas pesqursss /:lI I 1."H os

psssege�r(js di} «Duque de Csxtas». Teria veriflcadú hquelli
'·eP.&Ji'liçao que a numero de vttlmartos sobe li 40, nele in
clúidos 16 mortos c 12 fcridf'F. Assim, não encontradc s há
spenas dois qU6 estariam sepultados no mar.

,!!iJ&'Ij.__W!!tM\.���'WWMiii!i!MMti�

,1 Ar terosclerose (O ffao&lo d� Velif:;e)
,

Quando o sangue se acha impuro, víc, -do, Cir�
cula mal. causando arterosclerose (envelhf>cimí'nto
das artérias), 8S arter ias perdem elastecídade, ter
nam-sz riias, obrigando o coração a! c 1 trabalho for.
çadu, Exaustivo e perigoso. As veias em redor do
cort.ção, lambem afetadas, ameae= .... o , .... :••�I angi
na do peii.o. A respiração se tOI jlj .. )t=ecij..1�a' e ie faz
com dificuldade; ao menor esfon ,U S'1'.Jfe".1!!m e can

çaç:l.
Os dados ctinicos dcmcnstreen que rterrhum

preparado conseguiu sproxlmar-se (]:!)s b:m'Sznles
resultados obtidos C::Hn o uso ':(.�.�;_::"�� c: :;;:r,.lura
tive-Iônico

� auxiliar insubstituíve! no tratamento da Smlis • sem'�
pre indicado par a prevenir os graves acidentes da

I arturosclercse. Comece seu tratamento hoje porque

i rnawhã poderá ser tarde. 83 EC

-�3!�::J!ii.{��;n.ul!__-ii!II't:a]l'[]!II!I.D�mW._!:B�

VII1ISSiMO
DeS!JilC:liCnte da Recebadoria do ilistdt'l PeBe:fRl (f11- da Filze<lcal

Bscrítcrio:· T!LWESl! DD OlHlmOR N' 21 . to anda... R I {}

EIH::o:uega-s6 com Eíici 9:D.CÜ e Uapidez de:
Titülo6 cieclaralori!)s - Naturalisaçães '-- Retificação de

1111post,)l'; � g,'gistro de Comercio - Pa.tentes - DHess
de Aultts _ Certidão d� Hel'.da - t:lenh.:os em todos os

Ministel'ios - Reg,::;tro de Dilllom;:s - Procuratori05 -

S"niços na Policia _ Pel'llláh(,ncia de Estl'>Ulj.;eiro5 - p",
gbll'GS de firtlJ.es c-omerdais e industriais no D.e.l. - Ue·

iristro Civil - R.cl.ií'ic:tçôes de nome e filiação -

Certicl [,.,s para embarque.
Registro da Gria!ioJ:'es - Serviços n� D I P.
Re:::ei.ú,mmt:l de coutas no H. da Fazenda.

IiI!
Ifri
,11111
!lI"

'111m '"

"

�i!I-$(i'''''#?!i!Ii'''''''_@'M�''''JI!'''''''i!!I'''"''''''''''�IIlliIi!llfl!!l::l
j . floresta"

l$lluijr� err�ll!ca da mais f�Ua p�stüra
0\'08 para incubação

Frangos de I a 4 mêses
,', ' Reprodutor'{'f! dH C mêses
.orrarect'ID as seguintes garantias e V!1fitâgens: f; !lI

filhos, de g'lilos Importados do Americano "Hanfou", eDr!o
'pedigré pater1!O de maÍS de 300 ovos

" _', Pl'flpl"ieMrio do aviario. .

Qt)ca? Pí;hf RUfl ��������S����O�:taa;'1�� B"C .:=�==:_:::...=-=:.=�===�.. = :::::.11
,,'
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.

J�' U, "

,

u6 mOVeIS ossrn:,n.g LMI3, :: ! I
"_ t'"

-

..-t,,! Il;; o' 'F.' :,'
I.,t,: o '�!rliH:ori��a', I .'''1,'5' H, I i"l- � _ de .Jantai' .

f! :j I i

.J.".l
iv1ov ..; is Estof::ldos ·.:.t i, II!r Sf' ;-v :

çlJ bem perfeito' e bem acahado 1 I

(� ,
, :' I

i: �'jrãll1.�e estoque de r6pe�es :� !!
f: É)t>, ,,", Dr, Am....?,..t1 ;."�� .'lil��:;J' ,',it! �i,; 11�==::::::==:==--=-==-:-:===_·�_".;.-�-11
f� �!'{w.... �';'�ir��fJ;I iJt'õ<:..;��':.?l� �� 1.- :�

_._..."",,_,_=� ...-.�=-��..,_�...-,",�-���\�.--
� .
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Dt... A," S A',��f 'f Á E L l .L\
" mU!Jma�o cn!a facuMtula, Naci(!!'ttl! da i'!1e!}icíxw Gil

.,
Ux.üt'arsid"dé do BrilSll.

;i:s�'·.d!eo por t.,oncurtlLt do 8f,1�.vi�o r,aeiOD?d je 008r.",·ne 1\it1:lJ!.. �ü!',

�;Ji iuu!n1f) dI> San La CUSI< (; do liospit.J Psi" uiã.tricn dQ Rir,

� d�. Jl;�lHüro, [�li-uH�Jico assistt:nte ào SJinalório }iiü dp
Jant'il'tl da Ga.pitul F"dtraL

�WnCA 11BmCA - ESPECIAUSTA EM OOHNCAS Him�OSAS.

COnS\.H,TÚJW . R ü A P E L 1 P fi i G H M t t: '!1
;Edifrcio ámeli .. �t1\.O,

nas 15 ás HI i.oras.

f 1...081 A ti Ó P 0,1. & 5

"".l1<.�*:1l'l\�,�<jJ;�,fi�'15lfíJ�·;;.�(o<$�<3,:r�a($}.,,�4;ilII.�tiiI'!I�m�tiiit1ilÍlr�l!i�il.I:'

Is ExptJrtu,dora .. de, �adBira8 S. .Â.SRoftli permenente de ..

'S Madeiras de construção em ge
I ral, Forros, Soalhos. t\,-1olduras
I etc. �

!Hill
o1>16\:1'''!:> t,� Aço i a L U M II: 1eieJ0,!e �3�' t i .I

mm D it b id
J.

,

.�

.,"
;.. Ja� ia � ar ll'ii� ':'

"."
!

is ri ui rores- 'H'lIl:,;ftil<;i?�Íjf.!$"".'�""''''.�!3'''lk.r:.�_C':.fl:'''''\\,,,,�) d#a."ll!<l>���·�'-'l$.�,��;g���

:;:: Pri]stlncim�" tia. lfrla fi ela cem ate'1cão os
.l� Blumenau CURITIBA Joinvile

tU nessos l1mmeios
mm Filial Matriz Filial pois, eles são a a]ma dc'to

mm ' '

: """....-,-.--
.'.

Negados
�I I�

-�=��CA�MAr,1A5:r�'--.m11�SPECIAlISTA I
fRA l'.IIM t<:!\'l'O E OPEH.ACOES DAS DOENI�A:; DE tiENBOKt.B ;

1\:!li3:;1�e,s das menínes a mcces, mstu:-!.l!os d� IlÍada crilica. P�l!" I
�

'HlllõcOG!I ()!'m'tHl!atdllIs.res. OPERAÇÔgS do nICI"G. IlVéll"k:S. '

.

trvm�as. lUl!Hiru. Ilper;dic,t, hem ias, are.
mi>lerml.'coagu.lação • OndaS' C.Jrtils,

CUNWA EM GER.AL
CQi'iíÇgO, pulmões. rh�s. f.lu. tnINsU'II'n.

Var.i.ces • Ulceras· Doencas 'fro;licafta .

CrmS.1 tra,v. �. de PevsreirD N.3 {cm frtfata do Untel V1tr.;rla}
Rt'Sm.: R1la ��" PunI!). SI} . fano: 1226. - B is li M E N A ij

� rODOS 0$ tiPOS

ftvio!� .. 1 prove dl7t

�ogo e de �mldad.
C6tt-lodos .. Mcterigl
d.e gl1:mde reiEstfldG
E..'teek)ll!te eetiDamento.

f,o\\·,.UCAaOlh
�

� !JX.ilUtit<'·ros ,._ ,�

« ARW&l.V::)S a �\!.$M ..�s

� $1:��r� .. it-M.díES��
�
'.

PAi.
DE fHJ CÔ:,CAYC

l

Que (!Herança .I!t���
um rádio primitivo e o

radio d II h Q i e . •• l1li

I!n!'r� as lamiaas comulls
e a moderna PAL de fio .

cSncavo. O fio cÔlfe,IVO fle- '" t
y.ive! da lamin:: PAl, em-

;._'
bora mais filiO, i mais
<Í"r�vlI!, porque segue os

contornos da faca com a

SUAVIDADE DE UMA
PLUMA, não, irritando Q

m<::is nnsivel cutis. Por
iSÍo aG laminas PAL duo
ram ltIais. ,Experimente.Ci�
:loi� me�MO.
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POfO RADIOS
,REMESSA;NOVA A' C·R.. s 30000

....... '::1:, ••
" --'N', A ...,..' "

"
"

ç�t;,q ..�.t.. ç,tttusricano S.··.1\..

'_".&
... '.a�ii '.af�AM;11?

11�����

Telefone ,'248, -:-i ("ua 7 rJe Setemnnrc

.' Fo.rnecedores d� �adeiras em Geral
F,6fl;(J Paulista. Encantouelras de Qualquer Espécie.

AHnharnento. etc. '�nÓ)
. ,

Correntes para-Bicicletas,
""Diamond"
F. Domnlng, earxa postal, 1.0 'I'imbó

.

Sempre 'tOl e continú a a sef,

II. ·0 Melhor
.....-

',., EX.-MINERV:
�; '.'

'"

" Empregado com real successo nas

\ fRAQUEOBROflQlllTES
m TODOS.95

SWS GRAUS t SUl\S MAMifESfAÇOES
1'0 (X)MO SEJAM; TOSSES.CATARROS,
"\;, §ROn91Jl'tts E C0911EUJCHE.

. ���� ......._.,..,_"f._.

-

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

.

_""���r-_"��_,_.,....y.....-� ':�--���:....-�� �"' .1> ;. .. _ ,,-e 41 ·

.., II' 0.: � .,"', , �............... • '" ...

,...-.-�-\lO-.-._:_.l!Ii,-.__.-'.-.•

Chapéos Nelsa
, Casa Dalfovo

r :

I22°0, A., Krueger_' 'MedICO Oculista .-'.'

(Ex ..�'U;;slstentc do Instituto Penido Surnle.,.) de
Campina.) Rua J 5 Nov. 1393

Consultaria: Rua Candido LOpes, 50 (esq. Roa Dr,

MUd01).\
.-...,.._.""-"Ilif-..-.,.--�--,.,.

CUR.ITVBA

- - l' �d.r
- -

PARANA il"�e�;
i

Consultas: âss, tO'lás 1.2 e, das 14 ás 17 horas. I

At!!nde ex�l�'�ivamente dentro da especialidade I
. !
�..��,��t!l�;s.� ..o;,@.,;W X ����..y#�.�'!!J�..."fRo�...a;i.
........-." -:�.''''''.--'''''''''''�_' x iJ-·..- ......4l-lil III,' ..............� � 1t-. ",_..�--$i� ...

Labo�r8 torio deAnálises
Rua 15, cl� Nc. vernb, ,588 ... Fone. 1201 Blumenau

ELL .. 1NGER··
A PEDIDO DOS SNRS. MEorCOS
. EXECUTAM-SE 'os SEGUINTES'

s C IA.
EXAmes:

, URINA rcompleto e parcial com,:dosageml-.fEZES (Amebas. vermes, sa{ql!� c-culto-ES
CARRO'(pesquiza de bacilo do KOLúl-SECRf,çAO (pesquíza de diplococos, erc., e�pft'frtato- 1
iDidesJ-SA'NGUE (Sorodiagnostico da LueslRea�llo de Kliner, - pesquiza de Hematozoario I
fma1aria). -Contagem de globuíos. teml?o de coaaulaçãc e de sangria. dosagem da Hemogtobina, 1

gHco e, ati!1o urIco, reação de Vidal {l'Ho).-.-,UQUOR (Exame citobacterioscopico,. reação de
Kahn.etc.)-MUCO NASAL (oesquíza do Báctlo de Hansen)'-ULCER!\. Ipesquiza de Trep, ne-
mapaHda) .....:.SUÇCO GASTRICO (exame completo, dosagem da acidez sangue oculto. etc..

, '.

, ,'. LAMINAS E RECIPIENTES GhATUITAMENTE
moderna: estufa, autoclave colorimetros.: etc.

roia AmADOR (G.Schotz)

e com

tais corno:
x x x

(ANtIGA SA:\TA BRANCA)

Andreza Campos da Luz
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A platéia blnmenauense te e a alta roda, teve seu desempenho
satisfação de assistir, na noite de na pessoa de Roberto Henrique.
Sábado, 10 do corrente, a peça jp conhecido de nosso publico é
teatral BICHO DO MATO. da iii muitas vezes festejado pelo
autoria do consagrado comedio- brilhant'smo com que se a�resêl'
grafo Luiz Ingtesías, cujo de- ta à ribalta. Severo, o desme

sernpenho esteve a cargo dos moriado , na pessoa de Mi' rio

Amadores Teatraes, pertenceo- Kielwagen, esteve magnifico sob

te s hoje á distinta Srlciecade. que todos os -espectos :Merencc rea, o

tem po; patrono ° nome do Bicho do Mato e a fiqura prÍOJ
imortal maestro brasileiro do dr al da peça, personificada em

Guananí, Naura de Souzr, teve atuação
O desempenho :da fina come impecavel e perfeita;· Maura,

dia de Inglesias esteve a cargo apesar de muito jovem, repre
de um grupo seleto de amado. senta, sem contestação, um dos

res, que se fundou nesta. cidade, nossc s valores, co n que o coo

com a alta finalidade de difun- unto de arnad r is passa a contar,

dir o teatro brasileiro, OE jovens A direção artística coube ao

comediantes, esforçados e pert'« brilhante Roberto Henri sempre Rpserva desde já o SBU Fogareiro
nases, alcançaram, naquela noite, incansavel e pertlnaz, Cenoplas- Já clH'garhllJ pe ças CoJeman para Lanternas
um sucesso bem merecido. Os tia, a cargo. de Kiewagen, POl'.t(J

, � Em Exposição:assistentes acompanharam o de- de Regina de Castela. Contra - .-+ 1iS-1!Ii ... �_._tl_4!i

!e������od�Sa���:��mqU�tecl1o�ãÔO �e��:u;�o:in!u°aS �!::��zé:�noc��� I ra s a d o Americano Se A. O· rI Affonso B".'Slln.I·_ -.I.,;J'�aram o final .da peça conforta- reram para o sucesso da ence-'� Mercado de lutoIDIHfeis fi ,d
rarn certamente aquela pleiade nação a casa de Moveis Ros-

I J:!:stará ausente até'�l«"
de amadores rnôças e modos da smark Ltda, e afirma Carlos RUA 15 de .Nov, -1-87 B1.UMEN_i..A_U,., _' _ ,I di 9.5 ····1nossas elite social. recompen- Hoepcke S. A. I

_

O la....

sando, assim o trabalho e o es· O sucesso foi, pois, absoluto e 1-' -- .......... _ =""".�:j I ,�'_""" "'"* __

forço de todos eles. completo, E' pena que a assis- I, \ '

.....___�

A peça escrita com levesa e tenda não fôsse maior e que os CIN� BUSCH 1--;=� U40=-"""""""''''''''''''''''''''''

graça confirma o renome do socios do Carlos Gomes não ti- Hoje A'5 4, e 8,15 Hs: ,: I �
teatrologo que a idei- u Imagi vessern comparecido em numero Tito Guiz ar - [Jvfulby Lamour - Ray MiHaod e Marta Rave I �
pau o autor a figura de uma mais elevado. De outra feita, " (.j

, em
mocinha discreta e inexperien:t: porem, estou certo, todos os fEITIÇO DO TROPICO
que, deixando o seu torrão. na- blumenauenses, compreendendo Na terra das «ffiu(;1:l.achalP morenas e do ailargns «Bom-
tal. qualquer logar esquecido no o afcauce da iniciativa, acorrerão b er u

.
,

O '" d
b

•

r os» ffi romance ue am r que rascma e se UZ, Vivido
interior de Sergipe, embarcou ao grande e maravilhoso Teatro, ao rumo .:lHS melodias ínebrtantes de Angustin Lnra.
para o Rio, levando consigo os para aplaudir o esplendido con- E ainda; Cornpl. Nacícual e Paramount Jornal.
'habitos e as maneiras da terra junto -Ie amadores, recompensan- Eatradas do costume-
distante Hospedou se na Metro- do, assim, os seus esforços e "-"-"--.""'"�-"-é-· ........ O .-.-._-IIo-,jIi--....... ' _..,_._.
pole Uma vês aí instalada uma oorrespondeudo, por outro Iado,

Of
I II

M
'

filha de Genoveva, lião se COD- á boa vontade e abnegaç..o do '.

IC I n'a eco'n ,-caformando com as maneiras e o Dr. José Ribeiro de Carvalho,
.

.

.' .' .

trato de Bicho do Mato, resol- seu digoo e ilustre Presidente. á, .JoàO Fehrl'eveu transformar a hisonha Me- quem se deve a agradável noita-
rencorea numa mulher da alta da de Sab ado ultimo.

roda, elegante, desembaraçadao No i�ltervalo �o segun�o pa�a RII Bom Retiro, SIA
a"- grã-fina; Não foi difícil a sua' o terce!ro ato, fez-s� OUVIr, ,mals Especial ísado em
tarefa e, no fim de alguns dias uma vez, o harmonioso conjunto

I D 11&'·
-

d V" b
!iii

a transformação se oper�)U. cou, A.ses.do Ritmo, q�e dedicou aos R.e I Icaçao . e Ira requlDssurprêsa para a prOPbÜ Pauliua. seus lUumeros admiradores duas .

.

filha de Genoveva. Daí uma se- peças do seu variado repertorio I 36vl
d 1 d 1 d .... --. .,_ 4' ,.-....... ti I) "_'. �-�"-__i!Iírie de cenas descou.certante.s se :J.bte? o

P.f.
� onga as pa mas o

I
_.- -- - - -"8-0

sucedem, dando á peça um as- pubhco. L .. a.'pecto interessante e original: ' Estão de parabens todos os .IComédia leve e bem urdida que concorreram para o sucesso 1
têve cabd desempenho por pa,r- de Ia dé Ju'h'l e que plossigal11, � ---......--...",""""......""""...........---..........--......--""""......----

te do bem organisado conjunte, com denodo. na obra �a�utar que I
Secos e Molhados por atacadl1.

de amadores teatrais. E, se_u du- encetaram, em benefiCIO da cul- I
Bebidas nacionais. Vinhos de UIUssanga e Rio Grande.

vida, é uma felicidade poder-se tura da nossa terra e da nO,,8 (! Conservas. DOC�R fim latas
assistir, em Blumenati. a um gente, OELE

I Tintas e
.
pastas pfU'U calçados. Perfumarias,

espetacuIo como êsse, em que Pinceis, escovas e V8S!!iOUras,
se consagra o meUlor do nosso - g I

teatro, tanto mais se tratando de -AD\!OG.AD.O'.
- -I Rua 15 de Novembl'O, 983

simples amadores que, embora V I TdeIooe, 1 B�4

preocupados com a� �uas obriila- Dr. Ayres Gonçalves I � B_l_U_�_E_�_A_U
ç?es, em outras atIvIdades, de� Rua I,).� de Novembro, 415 Id:cam-se, nas horas de folga, a

z' andar-Sala I
1

Brins Voíls e Luizínes
dIfusão do !lO?SO ,Teatro. Por

_ (Altos d'A CAPITAL)outro lado, e aI esta o seu alto... .

=

valor, concorrem, de modo efi-I
-

dente, para a pacionaLsação da
,

gente laboriosa e honesta do Roupas Feitas e Armarmhos
IVale do Itajaí. Os que zekm Casa Dalfovo
===========-

nosso futuro e pela nossa gran- Rua 15 Nov, 1393 I Anunciem neste DI A RIO
'_ dela não devem deixar de am-

_-- _

parar esse grupo de jovens, na

S
·

d ri R·
.

�����eo,civismo em que está em� Â' OUI aLIB 8Creatlva
O papel de Genoveva, a vovó

Iamorosa. a boa. coa13: a Isa Convid�Brueckelmer' Embora Joven de-.
mais para o papel, nem por isso Ideixou de colher os aplausos a I

que teve direito. Paulioã, a pro-jfessora imprO\isada de Meren- ;

corsa, estava encarnada emLia
'

que
Jessy Pêrei.ta que deu cabal de-I!sempenho à tart'fa que lhe cou

qe. Robeqo, o conquistador da:

\ ('

;f\.i'�t

lealr ado es'CI DE BlumlUU1I, i 5 de

IGOSTO fim f§,U,«Bicho fiG Maio» deluiz Inyleslas
(Reproduzido por ter saído incompleto)

de

I os afamas
dos

Fogareiros portateis a

gasolina

"COLEMAN" do materüd belleo

t xedente. Virlp, o ai ngo nas Seleções de
Novembro 1945.

Casa Dalfovo
Rua 15 Nov. 1393

Pa&soa/
a todos os associados e e turmas·

'amUias Illua I)

AILE
reaUzar..seeJá em sua séde social no

dia 17 (saIDadi)
I

! DELICIOSO E

'PS; ;

"VIR(iE�1
WETZEl �NDUSl'RIJ-'t .jOINVH.tf (Mlt.roJ< HeQ"lftltrada'

GC:ferva o tecida da roupa porque lava fauilmente B com r�pid8z

\Eficiência Policiai :'1,.
. Um cavalheiro, de passagem,

I carregou . por «descuido", uma

caneta-tinteiro ele alto valor. ps

quecida:na agênc:a postal-tele-
gràfica local 001' seu legitimo
dono, o q'!J:lI se, apressou em.

comunicar. o fato á Polida.' lI....
'

Quinze dias. depois o Eaper't'ól
cavalheiro foi preso quando do

sembarcava na estação dp· São
Paulo e recambiado par a esta

cidade, onde teve que devolver

a caneta á seu dono,
Isto demonstra a efíciencia de

nossa policia, que conseguiu
identificar o \zdescuidista» e pro
11'OVer eua detenção em lugar
tãp distante e após tantos dias.

Esta é uma prova de que a

Policia não dorm=, para desgosto
dos «sabidos».

Calçados e Meia»

Casa 03110iO
Rua 15 NoV', 1393
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