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Os presidentes das Associa

"ões nuraís das zonas produ
toras. principalmente dos Il).ll�

nieipios de Canoinbas e Tur

vn, dirigiram comunicações ii

Inspetoria Regional do Ser.i
ço de Expansão do Tl'Ígo-, em

Floriauopolls, informando quc
a colheita a ser obtida ali, no
corrente ano, está estimada

ANO X BLUMENAU. (Santa Ca tarína, Quinta-feira, 26

.
RIO, 25 (Meridional) - As bancadas da UDN e do PR, i

alem de numerosos senadores, iniciara� ontem a obstrução I
do orçamento geral da República, tendo à frente os !3r5. Ber- I

nardes Filho, Hamilton Nógueira, Aluizio de Carvalho Othon',Mader e João Vilas Boas. Originou-se a obstrução do fata ,

de achar o sr. Alvaro Ad{Jlfo em entendimento com 4) governo :
DO sentido, de apresentar ainda no decorrer desta semana Iemenda ao orçamento da Receita, de que é o relator, mandan,
do cobrar já no exercício de 1954, impostos sehre lucros ex-Itraerdínârjcrs, proposto em mensagem presidencial, enviada',ao Congresso. Desa emenda deveria' constar tambem o Fundo
Naci<mal de Ele.trifica�ão instituido por !l�ojeto chegado es., I
t� semana da C.amara dO\S Deputados, e ali aprovado em re- ,.game de urgencia, Rebelaram-se assim Os senadores contra a •

permiBs�o de inclusão no orçamento de um .in1.posto sem lei, I,
o que e flagrantemente inconstitucional, segunda reiteradas!
declarações do grupo oposicionista"· Na sessão da taniê, re

"quereu o sr, Bernardes Filho destaque de numerosas emen
das aprenentadas ao orçamento do Ministério da Saúde, r-e-Iquerímente esse que, embora combatido Belo více.leader do
PSD, sr., Darío Cardcso, substituto do sr, Alvaro Adolfo, 10-

Igrou todavia aprovação.
.

- O primeiro a abordar fron
talmente o assunto foi o sr,
Milton ,Fre:tas de Souza, que
estranhou o açodamento em

se arrancar maiores recursos
dos contribuintes, sem se di-

Não pôde entretantao ser votndo
I --�---

- . -----�-- � ------- - .�----

1:: projeto em virtude da tenaz obs-

NENHU'M P I' ----PE DEU COMO'Otrução. A' tarde. no Palacio do

I'Cateto o presidente Getulio Vargas .

reuniu os sr", Café Filho, Nercu
ltamos, Alvaro Adolfo, Gustavo

S o ME CIO' EXTERIORCapanerna, e o sr, Ivo d'Aquino, :1 ORa IL '

.

fim c:l·e tratar do assunto, e sua

melhor coordenação nas duas Ca-

If:����;:��;ª.�i:?§: _I_n�_l!_i��d__o_�agamento da divida financeira no
__?o ��m_�st'!__

nárta do Senado, voltou a oposi
ção a obstruir a votação do Orça
mente,

Enquanto no plenário o grupo o

postcãonísta prosseguia cerrada
obstrução. revesando-se os orado
res na tribuna. apurou n055a repor- Cempareceu à reunião G sr.
tagem que o governo houvera ce- J'ulen Saks, representante da

,
elido no caso do projeto elos lucros fi Kl in JI-_ S ks "no con.

"éX'traord{náriós, 'inantê'n:áô fci6ii,ia": t�;kâa -

.p�lâ '�o�is�ãó'''dé'' Dê�
O seu ponto de vista em relação senvolvímento Industrial" cn
ao Fundo Nacional de Eletrifica- víara ao Brasil uma equipe de
ção. técnicos, sob a chefia do sr .

(Conclue na Z,a vli.g�...a letra G) -Jul.ien Saks, a qual promove,

RIO. 25 (Meridional)
Sob a prcsidencia do ministro
Osvaldo Aranha. reuniu-se
,:ntem a Comissão de Desen
volvimento Industrial.

rá um Ievantamcnto da situa
çã-;; alimentar no Brasil .e re

comendará provídencias des
tinadas a proporconar. quan
tidades suficientes de: alimen-

tos aos consumidores ao 111e

nor preço possível.' Esse irf!
balho compreenderá uma ana,

< H:;"e e iesith:hl''''rtã' -'S'i:��o, no
tocante a alimentos, de assun

tos tais como: produção, trans
port:J, beneficíamento- arma

zenamento � distribuição,

Tríplice ofensiva sôbre a
Russia: paz com a lustria
- Censura às táticas dilatórias do Kremlin -
MOSCOU, 25 (lJp) < .. Ur;;(,I'( que e"tiio dl-postas a reiniciai assegure ã Ausl.rla sua índopen

- Os embatxarloros da Grâ-Br-e- U3 negoclaçõcs, por ínterrncdto deneia. politica I,; cconomica.
tunha. Fra.nt�a e Es�a:lo:; Unidos d(.'� "ce nu.le dtpkmátícos". f-e es- 'I'odavda, a. Uniâo S'":'\détea ig ...

entnegaram, hoje. !IS IlOt!1S de te "i:.:!emn. podo ser ma.is premis- norou até agora 'J otereclmen
seus re1'pecti\'_.s governos, sobre �'}r e se k. provável que conduza to- de 17 de agosto e não deu a

a questão da Austría, ao min is-. a um entendimento mais rapi- I conhecer ainda Elias ccndlções
tro de r.elaçôcs cxteríor-cs da do da questão., rpara o xe,inkio. das ucgocíações-
Russia.. V. M, Molotov, ! Em sua nota, reiteram {IS po-! Os ocidentais deram a entender

'encl-"" ocídentats seu

CferdCI-lbem
claramente, em SUa nota.

OBSTRUÇAO CONTINUADA - , �'- � L '"

-, -" T L

'menta anterior, apreaentado nas que nao se deve fazer depender
LONDRES, 25 IUP) - A nova , _. I aco d da questão austrtáca
t -" I comunicações ldentlcas a II 05COU, o r o " � '"

no a das potencias ocidenta.ís tt I d
- 1

-

d oblerna germa-
f',:,bre a .Aust.r.ia PXD!""Sa o pe-

a 17 de agosto, de que se acei e n: S'J uçao (lo pr c

d t -

--.

1-- t t.i qualquer especte de tratado que mco.
Bar es a: naçous pe as 2- icas

dilatórias soviética:;; c insta G

Kxcrnlin. que reinicie. cm breve,
as nf;;'JcÍ<u;ÕC;i sobre um tl'U�auo
com a Ausll"a ..

Segundo se anunciou a'lul eD'

círculos nutorizad()�, 3f' notai'l, de

redação semdhant.e fora'" en

viadas aos emb!=l iX;'1.rl "'rp-- clr-�� P,E
UU .. Grã-Bretanha e FrnncH "''

l-a sereln entregues 3!') I{r:'rnlín
.A:i3 l'0ter.c:ias ""irlent"',, n':! 1"'11'

n.-JV8,lnen+e }',{'� �-cyj0tic'-:5 ou� ;.1-

11',1"11-:' � nuplll··Q· p� p;1,rali:!í!4(;ão
)Hedi�lnt f! o- reinieio das ('011rcr

�t1.t!ões fio.)rc a All�b�jf]. adQtall
úa U111'1 at.itude (':-u3trntiya,

fazem,

\ 'iu�a eovoltR em miltérlo a
ffiotfe d8 iugpslavo !v30ic

cidenlais t{lmbem ;;::ahl'l

do anuncio acha.-se di
l'etamente Ugad;\ à cir
culaçâ& dO' jornal. A NA
CAO é O' único t\rgã,o; de
ciréulação diária que pe-
netra na maiorià dos la-

Os EJüado,' Unid' s, G;-i'i.- fk·
tanha e 11"'r�nc'� fiz(.1�··anl �aher

que- Cnl'Y1 n Ohjf�tiv.. ) Ú� :�c.sler.:.:tr

o l'n)rd() de bí muitll r�tarcl:lrlo
estãO' ui�jpo�ios a aballdr,nar a

�unlúla. pt'cvia do profKJ.,to \.r'a·

i a dQ na 1"n H ,,6, i!,?:t, ia (jlie ;�
....

''15-

cou havia, con",iderado ir1'.l,ct.'lt.i
I,lel. In:-i.stenl e1l1 'lu:>; -::leyeri.axn

!,cr reinicindas as npg'Clc1nçõ"s
doC<. deteg'adr:'� 410R chanceh:.re::'4

Que debaJeranl �tõ a.gora rI 'lues

tão em 'ma:;; dt' 60 infrutifslü�

reuniões_

'rAMEEM pELOS "C.\.:."'i.IS
DIPLOMA'i'ICOS

PO,l' outro lado a� potenc'as '._-

vincula.dos à h"giãQ anti-comuni-
ta do, a1mh-ante Pena Beta, ao

qual éra. filiado.
O presidEnte local da Jegi.f'·),

sr, ,Joaquim Vif'il'U Ferreira, de
clarou que I} Hr, Tnlufc pedi.ra
lhe garantia" de vida dias antes

RIO, 2:> (l\lccidlonal) - Partindo de lluenos Aires, o conego Jan
MalinoR'ski, POIODe"" resoh-ctl enlI'feender uma. Viagem' atl'�vés
i�méricas á séde das Nações Unidas, uos EE, UU., a fim de levar a

esse organismo internB.ciQnal um apelo em prol da libertação da sua

patria e de wd(ls os dell!-ais povos ílUe estão es'cta,vízados pela. Russia
Sovlétiea.

Na' qualidade de cill.clão, ·participou o padre I1:falinowski de todas
as cÇalUpanha.s em que se empenhou o exército polonês livre dumnte a

última conflagração mnndlal. Josteve lia. Síría, ao lado .:lo Illaleehal
Wen,aud, tomou parte na celebre defesa de Tobruk e fez a campanha
ela. ltálill., aI} l:Hlo' IJa;; tropas ,lo s-eneral polonês .Anders.

Feriúo c111CO v('zes, premiaram-lhé I) valor Ui condecorações, deu-

Milhares de 'assinatura� já

--------------�----------------------------------------

Cai! Ru�sel �urmin DO'· xa�rês
�or �irigir 8 carro em�riaga�a
NOVA IORQUE, 21) rUI' I -- b a um sinal de tran"ito v.ennelho.

Informam d.: Santa Monica, na

\
�cllSando que ela_ estiv�s�e, pe

California, que a atriz Gail :R.us� dlndo socorro, dOlS pallCJals sal

sil dormiu a noite no xadre:;o;, por taram ,d'.J veículo e se aproxímn�.
ler dirigido �eu car,l:o' (,lll c.:' ado l'am dela. verificand:;" então que

de embriaguê.s, A �5trf�la p";'JU ?�ta'\-?, embriagada. Su�n1l'tiõa
com suu C,lirO "h'az de uu: ::tU- lmedw.tamente à respectIva, pro
tomoveI da policia. businando. va m&lica, ficou com l)l'OYUdo

um sinal de transito: v�rmen:o, e

j Cl,U-e havia. inf!erido gnmde <lnan

começou a buzinar lnSJstfmtemen- hdade de 111coo1.
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MOR PRECO, NA LOJA ESPECIALIZADA DE
:) •

• � � r ,

"GRANDE E SENSIVEIS DfSEONTOS! f��-_.::-�.� "-r

Em seu ben.eficio e no de seu carro
, ,

",' :r vis/té

toja . 'êspecializada em pneus,

Necessitamos

}�,t1t'Jmó 'i1el!,
CaminhÕe$i
CllmtOJletel!i

��!P::à'
Usat1!i;;;
Usado",
Usad,,;;;;-

.
Vende-se· I

1 Rádio novo para força e ba- ,

teria, e] 5 valvulas; 1 Rádio �
nóvo para força, c] 7 valvu· i
las; 1 acordêon "Universal", I
120 baixos; 1. bicicléta usada, {
para senhora- - Informações,'
no Hotel Elite - Rua 15 de I ------...........-----------......_-.;.. __;;

Novembro, 1188. 1 '-:'I,..,,� ...._"'._"""'�, '" '4" �

,
"

l\'IECANICOS E TORNEI:ROS

poÇOS ART. E

"HOH� LTDA. -'- ITOUPAVA SECA.

P R'E ( I S A u S.E se

",
�
�.
t. ;.J.�:!.. ��

-ra o Cá
VENDA

I
De mareínelros e :l'unileiroo I
soldadores. !
JJll'lg1r-se � Indú�l,da de Re-l

friger!!ção no Ponto Final do IOnibus da Vila Nova - Rua. ,

Benjamim Constant - Bln- I

menau,

I
TÍLOGRAFIA E CORRESPONDENCIA. - A nrsr-

I�;RRENO EM
GIR-SE A' CONSTo DE POÇOS ART. E BOMBAS

_
"HOH" LTDA• ..,.._ ITOUPAVA SECA.

CAMBORIU' n";:-��""lW���;'��"li,' �>-',�",' ,- ... '

EM'PREGAD O S DE ES CRITO'RIOCtNIRO DE
A ur O i\1 O' Y E J � MOÇA OU RAPAZ COM CONHECIMENTOS EM DA_

••...,1
. : f
L.:.I�

COMPRA i!;;' I

; Ii'1'·�·..�onceSSlonâr101l1 ICAMINHõES F. W. D. (FoUl'
Wheel Drive) ITRATO�S;�. n. B Oleael

Peça, e Acess�rlos;
FORD - CHEV.R01.Jf}� ,

- Línha ._ ..

M Cl ti A �
AUTO COMERCIAL
IMPORTADORA S. A·

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. 983
"ACISA" � Fone 1324

Te�egramas: VANDEMEENE

VENDE.SE . por preço' de
ocasião e muito bem si
tuado, estudando-se facili
dades para o pagamento.
Tratar à Tra.vessa 4 de Fe
vereiro, 105.

Terreno na Praia de'
Camboriu'

T E C E L õ f S (iS)
f I A N D fi RAS

Cremer S. A. -- Blumeneu .. R. Iguaçur 291-363
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"DIA'RiOS ASSO�IADosn
.,PROPRIEDADE DA:

'"

S/A ," A NAÇÃO"

.·.N· A (
i

Ã o'

MAURICIO XAVIER

FAGUNDES.

EXPEDIENTE
Assinaturas:

Cr$
Cr,$.. ',

Cr$

,. SUCURSAIS: RIO: -,- Rua Rodrigo Lisboa, 12
�,Fone 42�5953 - SliO P,AULQ: Rua '7 'de .Abril

,:n •. 230 _:; 4:ô andar - Fones: '4-8277' e 4-.4181

BEtónoRIZONTE: - Rua �oiás; 24 _ POR�
TO ALI;GRE: � Rua João �f.ontauri" 15 - CU
RITIBA: ....". Rua Dr. Murici, 70S - 2;0 andar
Sala ,233 ...� JOINVILE: - Ruà. São pearo, 92·

h'"EW YORK, 24 (UF) - Der Káffee Santos "S"
fuer zuku�nftige Lieferung verlor fuenf P(lnkte bel
den Opel'ationen auf kurza Frist und gewann aeht auf
weitlaeufíge Positionen. Der Markt nahm einen unge
regelten Verlauf ohne hervortretende Eínzelaspekte.
Das nahezu alleíníse Interesse konzentrierte sich auf
die A;ngeboJe" sofortiger Líeferung,

AUF DÉRSUCHE NACH DEN URSACHEN DES
.

.' .' KREBESES
.

PJ...RIS, 2� (UP) _:. Nach den neuesten Vermu
tungen soll die Materia Plastica auf . den Ursprung
und die Entwicklung des Krebses

.

eínen: bestímmen
I den Eínfluss' haben, Díe Vermutung íst •.allerdíngs
wíssenschaftlich noch nícht gestuetzt.

.

Fábrica de Máquinas e fundição, "MORIIZ"
Especializada em fabricações de balanças marca

"MORITZ". de 20, 30 e 40 quilos - Máquinas para
padarias, marcenarias, bombas de água para poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegadas,

EUROPAEISCHES 'FERNSEHFESTIVAL GEPLANT
.. .... .'. ,'.

PARIS,·25 (UP) - Das Projekt eines euro
paeischen 'Fernsebfestivals, das' im Juni kommenden
Jahres stattfinden soll; wurde auf derdíesjaehrígen
Arbeítstagung-der Europaeíschen Rundkunoih in Mon
te CarIo beraten, -Es ist beabsichtigt, das Festival von
den Sendern in acht oder zehn westeuropaeísehen
Laendern zu uebertragen, Ausserdem .wurden Mass
nahmen zur Dírektuebertraaung von den Spielen um
die Fussballweltmeisterschaft getroffen, die írn Som
mel' in der Schweízausgetragen werden,

Der technísche Ausschuss der Rundfunkuníon
untersuche díe Moeglichkeit einer weítergehenden
Standardisierung .derAufnahmegeraete und des Aus
baus des europaeíschen Fernsehnetzes. Der juristische
Ausschuss befasste sich vor allen mit deu Bezíehim
.gen zwischen Rundfúnk und .Fernsehgesellschaften
und íhren kuenstleríschen Mítarbeiterri: Der Unian
gehoeren nahezu alle wemeuropaeischen'Rúndfunkge
sellsehaíten, darunter die der Bundesrepublík, und
eíne Reíhevon Gesellschaften ih Nordafrika und d�m
Nahen Osten an.

WINKE F:UER "DEN ·HUEHNERHALTER
HORIZONTAIS:

1 - Colorido; polemíca.. 2 ---,. Unidades das medidas 3-

grarias; investir. 3 - Floresta; desaparece sob a lan:a. 4 -

Familia; aspecto. 5 - Elemento químico. 6 - Bandido, fal
so. 7 � Entre nós; barco de turismo (p1.). 8 - Atrever�se;
,antiga moeda brasileira 9 - R,eferir-se; reg'stro de uma ses-
sã-o. 10 -'- peça mecanica: multidão."

.

." VERTICAIS:
1 -Prado' filtrar· 2 - Pregar; nos vegetais. 3 - Aper_

feiçoa; inferior.' 4 - Aumentado. 5 --,- Oferece; interjeição;
dança escoceSa; 6 - Surpresa (interjeição); n�quele_luga.r. 7
- Lutar. 8 - Fortaleza (fig.).; estar sem orlentaçao (f'g.).
9 - Livr:o de 'cheques; seguimento de coisas que estão na me�
'lua direção. 10 - Comprar garr,otes durante o ano; COZI

nl1ar.

Huehnerfedern 'koennen, auch wenn sie nicht
den Wert von Gaensefedern und besonders deren
Dauen besitzeIl' 'zum wenigsten ganz gut 1ro Haushalt
zur Fuellung von: K.issen verwendet werden' Jederualls
ist kein Grund vOlllanden, sie ei11fachwegzuwerfen 0-.

der auf dEm KompQsthaufen zu bringen, N:atuerlich
muss das Schlachten sorgSam ausgefuehI't und duerfen
die Federn nicht beschmiert werden. Nach dem Rup
fen werden âÜe Feliern, mit· Ausnahme der harten
Schwanz" und Fluegelfedern, ·gesammelt und in einém
luftdurchláéssigen Korb au! den Dachboden gebracht
und hiier 1ni >efuer zugigen Stelle zum Trocknen auf-

I bewahrt. Von Zeit zu Zeit sind die Federn durchei
nander zu wuehlen} damit sie auch alle mit dem Luft
zug in Beruehrung kommen. Nach etwa' sechs Wochen
ist die VortrockJ;umg so weit vorgeschritten, dass mau
sie in eirten 10sen Sack umfuellen kann. Damit die
Luft aber iminer� i'Teichlíchst .

durchstreichen kanD,
·1 muessen

.

sie -réclit locker eingefuellt werden.' S?llen
die spaeter. endgureltig tr{Jckenen Fedem.. ln K1ssen) gefuellt werde,ll" damit die hartel1 Kiele die Kissen
gezuegé nic.ht':c11Irchstoss'en. Dies geschieht aro besten
derart, 'dass maIl die Feder mit Dáumen unO. Zeige,..
finger der'linken Hand am aeussersten Federende
festha'eU und dann mit Daumen und Zeigefinger der
rechten Hand 2:uérst die eine und dann' die. andere
Seite der Fahn.e der Feder herunteneisst. Beiro Fuel
len der Kisoon ist auch darauf zu a:chten, dass nicht
zuviele Fedenl eingefuellt werden, dárilit' sich. die
Kissen. besser de,m Koerper anschmiegen und, wenn
diese zum Zu:dekken verwendet werden," diese waer':
mer werden dank der zwischen den Federn

angesam-Ini�
..

lte� L.U·.. f.t"d.,.le. be..

k_rumtliCh ein SCh.lec.ht.er. Waerme
lelter lst� Wo zahIrelche Huhner gehalten und abge-
schhlcht'et v;rer.'d.eri, k.ann.man 130 allerlei Geld im Ei·

fgenhaushalt erspa'ren. .

,;:;;�' <; '�__;_.......:..:.:..- ','

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS .

.

Meú querido Chefe 'e meu grande amigo Dr. Getúlio.
Se o ol;'çamento da desycsa da República não for .enviado

à sanção. até 30 de nov�mbro, prorrogar-se-á para o exercicifr.
seguinte, o que estiver em vigor. E' este um dispositivo impe_
rativo da. Constituição. ,

Quando expedido (I Regimento Comum do Congresso, fi
cou acertado que os orçamentos pal'ciais seriatn euviados ao
Senado até 30 .de setembro·

. Faltam,
. apenas, nove dias para a remessa do orçamento'à sanção. E' o Senado só agora recebeu os avulsQso dos orça

mentes da Receita. da Educacão .e, da. Fazenda.
Lií há PfrUCOS dias, (I discurso sereno. e preciso do deputa_

dp Fernando .Nóbrega, e fiquei impressionado. com o que vem
sendo votado.

Mais tarde, por curiosidade, procurei· conhecer as tabelas.
Uma verdadeira bacanal orçamentaria! .Ou senvergonhice? O
termo parece um pouco forte, mas a verdade é que, em tro
ca de certas quantias para diviãosas iDBtituições de caridade
a maioria dOs de!)utados cedeu dolorosamente ...

E aparece agora um, outro absurdo! pela falta de tempo,
o 110SS0 dinâmit;o, ,perigoso e sabidissimo min�str() Osvaldo �_l'anha não, poderá conseguir obter a aprovaçao de certas leIS,
drásticas, de.modo arr.anjar dinheiro de qualquer forma, ape
sar do . ininterrupto. funcionamento da máquina de tirar di�
nheiro novo, para derramar na circulação', sob (I embuste de
financiamento por intermédio da Carteira de Redescontos.

O q'!1e pretende, entãfr. o ministro da Fazenda? Colocar
na cauda dÍ} ·orçámento, dispositivos aumentandO! impostos e
criando novas taxas sobre lucros extraordinarios, esquecido,
porem de que a lei de Orçamento não poderá conter dispositi
vo' estrauho à :previsão da receita, s.em a existencla da lei ex
pressa criando o imuosto ou a taxa.

Noutró dia; quando nos encontramos nali jogos primaveds
no estádio, do Fluminense) perguntou-me se estava achando; (}
ambiente nesado. Lembra-se do qUe lhe respondi? E' oportu
'no lembrãr�lbe. Estamos muito atrapalhados, etc. E vamos

piorando, dia a dia ...
.

, Certíssimo, das horal3 incertas, .

BARRETO PINTO

',REZEPTE
V· A NI L L BP UNS C H

-". .' ,

"
.

'".'

i Stangerf :Vanille, 112 L. Wasser, etwas gan
zer Zimt, .SchaH� einerZitrone; Saft vonlQ.Zitronen,
oder Apfelsielfen (halb und halb), 250 gr..

· Zuc1rer, 1
L. Erdbeersaft. .'

..

..

'.
.

.

.

..... .

" .Allé:'u.tat�n auJkochen.und zum,,schluss. "

gewuénscht; ciel?- PUllsch·mitWasser belie'j)ig. verdilen
nien,. Zitronen'und. Apfelsienenkerne. du�rfe.Il nicht
mitkcichen; weil'sie das Getraenk bitt.er m,achen, un,d
einen unangenebJ:rten Geschmack. aUI der .• Zunge zu-

rueklássen.
.

"

. .

S. :_,_ Milton Campos é candidato. ao. Senado pela região·
de lY.Unas. E' um homem de bein, embora tiberiano·
EncontrandO-Se numa situação admirável quando as';,
stirrüu ó governo mineiro, deixou ri Estado em condi
ções' precária:s, c,cm dividas atrasadas, e em situação
aflitiva o f!.mciona�ismo!
.' II ""7'" Nnda bem que já deu instruções para que
não tenha exito, no Senado, o projeto imoralíssimo
criando o Fundo Partidário. E que vetará. a> propo
siçã-o, se aprovada, na Camàr.a; tudo foi :t;eito às es
curas e com ia manipulaçã,o Icriminosa do qrrilo
Júnior.' ... '.. , '.

.

.

·lU - A:manhã vai ser entregue à população de
. NiterÓi o novo sistema ds .transportes por meio.de
ôriibus elétricos. Esse sistema já. poderia estar sendo
utilizado em nossa Cidade lVlaravilb::isa. Ocorre,

Iporém, que o BB, ou seja a CEXIM, íiínarrou, atra_
vaúcou'os pedidos de importâção e outras forças sub

tEl.·.rrâneas QU. sejam Ú�l advogados. adminil':tmtivos,
("on&agiJ,irsm vencer, em prejulz.o da cidade.

'�''''.i'�i
.,:

I
'

I
I

'·HU M O R

Herr Kunz kQmmt abends spaet nach Hause.
Das Haus ísf'abgeschlDssen, alles l{lopfen'half

niclits> .... .. .

.

.'

.
.

.

'.

·Na:ch Bemuehtingen gelang es :ihl:p: ..... durch ein
Fenster zu kriechen� ..'

.

'.
Auf dem Tisch fand er einen ZettelWorauf die

Fráu sehrieb:
. , .

.
'

.

'IIch bin ins Kino gegangen, der Sschluessel
liegt vor der Tuer unter dem Abstreifer"·

C· ± .. 21&. Ti tai

! .

I·, .

CID "li
Caso
Co
os comunisfos

a guerrar
. . ..

reiniCiarem

tícas".

I PROJETIS ATOMICOS
Segundo 'J general Weyland, (}I

TT�28 é teoricamente capaz de

transportar alguns tipas de pro

jeti'3 atômicos. p:'l'ém, acrescen-

tou -- "em pilotos e equipamen.·
to!'. temos uma supetiorlda�e em

que.lidn.de sôbre
.
o inimigo que

supera grandemnente sua poten·
Cialidade ,nuniérica". .;

Informou .ainda '). general .que
devido à ameaça. d-e uma. for�
aérea. comunlsta mais poderosa.
a õ.a Ff>a'ça Aérea A1i4i'da. na CO:
rêla está. mantendo 'uma cuidar
do.'a ·

...Ig'ílaricía,
Segundo Weyland·. o armisUei'il'

deu aos comunistas ',.um!.· "anta;·
srern que MO' possuíam antes,". ':�b

"Sua presença (da Fôt�, Ag.
. rea comunista). I qontinul1, n"

pr�sentandO uma decidida ameaça
_ uma nova. ameaça. - contra, a

sesruranea de todas as fôrças e

itl�i:da.cÕes das Nações UnidaS

RENDAS GUIPURE - TECIDOS NYLON --'- SOl' IflRINHAS - BOLSAS.
PRECOS REDUZIDOS EM TODOS OS ARTIGOS . ..,-- A P R O V E I TEM.

�

(ASA BUERGE R
Rua: 15 de Novembro nr. 505 � BLUMENAU.

COMPENSADORA'o ENDERECO CERTOr PARA UMA COMPRA
,

na Coréia".!ee��'�w;���.�,����mmE3P���·�!=�!�·��!_���������+m�€��<$g_\i_'_*'_A _

o tratamentoprolongado com terramicinaem
altas doses é seguro, aFirmam os médicos
MIAMI (S.LC.) - A's Major Frank L. Miller e tam UlTI<l comunicação so- .. 7iram em um único pacíerr'

recentes descobertas da e- Capitão Walker, nenhum bre a terapeutica com ter- te, segundo informam aque
fícácia da terramícina con- dos pacientes sofreu reações ramicina aplicada a 49 j.Q- les médicos.

.

tra um nÚIll'erO crescente de graves a essa alta dosagem vens que sofriam de fibrose A alta c:ompatibiUdade
doenças infecciosas Se adi- durante esse ueríodo tão ex- rio pâncreas, perigosa doon- ;:la· terramicina com os teci"
cionà'm agora estudos clini- tenso. A dos&gem diária u- Ga inflamatória dessa impor dos do corpo - à qual ge..
cos que estabelecem a com- suaI para doenças de gravi- tante glândula abdominal. ralmente se atribui a ausên..
patibilidade desse antibióti- dade mocierada é de uma Para impedir o desenvol- ela de graves efeitos colate:
co com os tecidos do corpo grama.

-

...'imento de infecções pulmo ra:s mesmo quando adminis"
humano, mesmo quando ad- Os Drs. Miller e \Valker, nares crônicas, complicaç'ão trada em grandes quantida:
ministrado em flltas doses observando que poucos ou- comum e frequentemente eles - ficou parcia1ment�
durant>e um longo perío- iras clínicos jamais adminis fatal associada à fibrose pan explicada no ano passado a
do. iraram a um grupo em estu- creética, aqueles médicos ti pós descoberta dda estr'uNtu-No decurso da pesq'olisa do doses tão altas de terra- veram êxito no tratamento ra quimica dessa roga. a

mais extensa no genero até illicina durante tanto tem- dos jovens pacientes com pe quela ocasião, os cientistas
hoje realizada, 70 tubercu- po, relatam no New Englan quenas doses diárias de ter- anunciaram que esse anti.
losos do Hospital Militar Journal of Medicine que ::-amicina durante um peria- biótico contem agrupamen·
Fitzsimons em Denver, Es- . (:erca de 80% dos pacientes do de 15 meses.' Apesar de tos químicos em estreita a
tado de Colorado, E. U . A.) çumentaram de peso ou ccin haver-se prolongado a tera- nalog:a com os das súbstân
receberam diàrialTI:ente cin- servaram o seu peso. inicial pêutica durante um periode das naturais' do. corpo, oS
co gramas de terramicina durante o período de obser- do extensãD fora do comum, quais permitem 'que

.

a <Iro..
durante quatro meses. Se- vação. Na ma:oria dos pa- efeitos colaterais desfavora- ga "se adapte" quimicamen
gundo informrull os médicos cientes submetidos ao tra- veis dessa droga só se produ te às condições fisiológicas.
Íi-ülitares estadunidenses, tamento com terramicina,

observou-se ligeira diarréia
mas os médico9 ponderaram
que t'é dificil considerar-se
isso como manifestação tó
xica, pois não causou per
turbação nem incomodo ao

. paéiente".
. Em trabalho recente, pu

blicado no Journal or the
i\merican Medical Associa
tion, frisou-se a segurança.

da administração prolonga
da; mesmo em crianças, des
iSe antibiótico de amplo es

p'etro. Qúatro médicos da
Escola de Medicina de' Har
vard,' em. Boston, apresen-

fR IGlDAIRf'ANDRE' MARTINS
Distribuidor em Sta. Catarina

DAS

AFAMADAS CASIMIRAS

"NOBIS" COnCill"tamo,:
Refrigeradores Domésticos, Reiri�eraçio em Oeral .'
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Asplradorell de P..,
Enceradeiras, Liqnidificadores etc. _ •

Reformas - ·Pintar ••
CASA DO AMERICANO S/A.

Secção Domestica

Marca Fabril da melhor
casimil'a do BJ;'asil ;

- x-

Linhos e aviamentos

para Alfaíates .

- x-
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EXPRESS(l BlUME IUdl -, ,_CJJRITIBA
l.IMOU::lINBS NOVAS DE LUXO

ltAI'IDll.Z - SEGURANÇA - CONFORTO

DOENÇAS NER.VOSAS E M6l*lTAIS

Cala de Saúde Nossa Senbora da. 610rla

4SSIST&NCIA 1IE'Dl() A PERMANENTE A CARGO DB

UERTA AOS HE'DlCOS EXnBNOS
, .

,

ESf''ECü.LISTAI 'c
, .'

ELETRICIDADE ME'mCA' REPOUSO - DESIN'rOXiCAÇ6&8 - ALOO{).
LlSMO - TRA'fAMEN'l'OS ESPEClALIZÁDOS- '':'_

.

AVENIDA MUNHOZ DA ROCRA N. 124'1 - Fone, IQBIiJ
�rIDEREçO TELEGRA'FICO: PSIQUL'\TRA
CURITIBA PARAN4

atitude francamente conserva
d:.ra. A Sra. Katherine Ben
sabat. diretora do Departamen
to Latino Americano de Lord
f5z 'I'ay lc r (que foi comenta rts,

'

ta 8.':s desfiles de' moda' de
Sinfonia Colorida, que a Ge
neral Aniline & F'1m Corp:ra
�tion levou a dez paÍEI2s 'da Amé
rica Latina) expl icou, com

I
muita felicidade, essa atitur
de.
- Os figurinistas r.or'te-ama

ricanos - disse ela - não es
tão estalccendn regras muito
,"g'das e sem dúvida não apa,
rcccrão as saias exagerada
mente curtas. De um' modo ge
ral- :: comprimento das saias
será de 33 a 34 centímetros
do chão. Além de tudo, o COIn

r.rímento depende do tipo da
pessoa.

- s. - x - :I. - 1l' - .. _, I. - " - li: - I: _ y - ,

I mulher. e o cal" I
Em nosso século. a nin-

J
de 1674, um apelo das mu-Iguem assusta ver um grupo lheres inglesas pedindo éJ

de mulheres, de qualquer I proibição do café pelas s'} ,
idade, que em um bar, dian ' giuntes razões:

'

te de xícaras do delicioso

VENDA DES'l'E DIAlUO

:NA ENGRAXA1!:ik4·

(">rl,id.os de i:lllmenal> 'hora"

Ch�.!�arfa�, ern CUritiba às l;tnU
llarfidatJ Ue CllríUbi\ às 1:1);:0 t")f.l!<1

Çh€g.adw� em Blurneuau ás 1!J1=-$0 hOJ�il't

Serviço ue DOMICILXO A DOMICILIO

OI"ERECElSUO CONf'ORTO E SEGURANÇA
Ag ê n c i a s:

BLUl\lENAU: :__ Rua 15 de Nnvembro, 313 (Hotel Holetz)
Fone 1002. - CURITlBA: - Rua 15 de Novembro, 22 - Fonc_ 634
A EMPREZA ACEITA VIAGENS ESPECVU.S

" , .,

PARA SAlDAS A QUALQUÉR HORA
EÃ"'PRESSO BLUMENAU - CURITffi.4.., LTDA.

-..;�--------............_-----..,...------------------ ___.._,,- .---,,-.

No Mundo Da Moda
JOSEFINA l\'JENDONZA

'

'(ia juventude. Na minha opi-
SIERRA dão, as mocinhas, que nunca

Da gl{)bé Press usaram saías H1U:to curtas, a ,

NOVA YORK --Sem dúví , Goram as saias corrmr idas e

da alguma, é grande a curto- as continuarão usando enquan
.sidade das minhas leitoras a- to 'for possivel.
respeito do edito de Chrstian . Nas vitrines dos magazines
Dior sobre o comprimento das I - pelo menos em muitas de
saias, las - nota-se uma tendencia

. E, ·assim sendo, tenho inter- defínltiva para [IS saias mais
rogado muitos glcrentes e al- curtas. Esta semana, por exem,'
tos func iormrlc s dos grandes plo.: a exibição de vestidos de

magazines e vru ;0.<: costureiros Já na Sakes, da Quinta Avení
c fabricantes de vestidos de da, tem a aparencin de uma

confecção a j_'Ct;!Jé!Í{O da granrj,) versão um pouco modificada
reviravolta ocorr.da 111) rnu;b da saia de Dior- Calculo qu e

rnucin dil mndu, As opiniões ,,:-; saias, bem rodadas, tem u,

são tllvíl,) v;n-iarJas. mas 1.0- \"-,<1 altura de quarenta centí
dQS ps !ii f) ele uc -rdo em um metros a uartir do chão,
p�'ld'.l: llS saias subírurn at é um Por outro lado, observei, Cl1-

pouco abaíxo dos joelhos ir·:! os especialistas em moda
r',go S'.� deverá, no entanto feminina -dos grandes magazl,

;�e�mpali!lar Dlt'r com mui'.') nos da Quinta Avenida, uma

�\:r.IIiS!!I!l.
._,_. (l 111":")1':» Dior não c':L·i

al"n·";.:rn1 ilnd�J saras excessiva
'::;::111" curtas _.- ff_i um dos ('�i_

l',,':Jwr:'.:; 'jlk (:.'vi.
i·��. minha ouiniâu a uníc.i

I f'l;'."" que lev"ll Dior a lançar
<IS saias curtas f::li a ansia de
publicidade:

.

Quanto à 'acolhida que vem

lendo a inovação de Dia!' nes
te grande centro de modas que
é Nova Ic rque, basto! um pas-'
seio pela' Quinta Avenida 'pa- netar árabe, conversam.

.

t-a nos convencermos qus ape, A mulher é hoje, em nos-
nas "uma percentagem 111 'nima so .século, uma amiga do ca
de mulheres que está usando "

satas rnàis curtas d.. que' de fe, m2:S, esclareçamos, não
ordinario. E essas saias ficam D Ici sempre: no século
ii 40 centunetros do chão e XVIII, a mulher se decla
Jamais a uma a.Hura maior, De I rou "inimiga do café", éli-
'\'0 tambern saücntar que essas �'. -' d d' E"aias curtas são sempre usadas ,",11 recern Importa o a u-

por senhona , já bem distantes I rapa Encontramos, datado·

"

�
. .;;

ZZ de Fevereiro de 1935
,,'o

co E

Fila Da
.' ;

l-a) - A "Esta droga -

�xpressa o documento
produzirá nos humanos a

mesma esterilidade que rei- I
na nos desertos de ame I
vem" I,

2:à; - "Seu �mpi·';go con I'tinuado, convertera .ncssos
Isucessores em urna degene-']

rada raça de pigmeu, horrt-]
veis, como demonios".

.' .

3.al - "Qua�do um
1 ido sair á rua com' um en- i
cargo de sua mulher, não se I
poderá evitar que !,e entre-I
1 anha tomandó uin par de I
xícaras do odiado café".

_ I
Transcorrem 278 �nos des ide a public?çâo desse: �pelo Ialarmante. '. E.,. nao a-,

conteça liada do pro�nosti- i
cado salvo talvez,' o qUte foi 'IprevIsto no terceiro pon�
to. ", .'

. .

I
I

c EIIE

-- DR� A R Y T A B O R O A -- ,

DURANTE O M E S DE NOVfMBRO 6 R A �! D E S

Of,�RIAS DE TECIDOS DE ALGODãO, SEDA, UNHO,
(ORTlNADOS ETC. COM' PRECOS DRASnCAMENTE

J .

REMARCADOS'

��.,.."1t.��"_"''!'-X'''��''''''''",-'--'''''''''''''_''''�'"'S.X''''_'S�''S._''_'''_''_'�-';�'1·
�
..

ti � -!li o & MO! fi 8' S �
v AKIZES ):' ULCE.KAtl

OIiLS i"ERNAS: curai aem flIpeiaçA.
O'SPM'SH\S. f'RlSAO DE VENTEE. COLiTE8,
i\i� EIBANA. f'18,sURAS, COCElRA!'TO ANUS

V03.AÇAO, PULMOES. Ell-JS, 8:E1U.GA nGADO

APROVEIl� E'SIA OPORTUNIDADE U'HICA PARA
- �'DICO EsrECIALISTA --

Vtm1«la Geral de Homens. MuTherea tl Crlanfu

rrOUl"AVA SECA: , u 11 e 15 U U h�. IU.UMENAU:,.
��"",�"""",'lII;.1(���"",,.����'IL."'_�'JL�

, .

AS COMPRAS DE ,N li I A L e ECONOMIZE SEU
, DiNHEIRO.

BANCO INDU'S1RIA. E COMrR(IO DE SANTA ," U,TAIUNA . S. , i A.
- l\Iatriz: I 'I' á JA J>

..":- .. � .�� -

Capital •• ..

Fllndo de Reserva
....,

•. , l'JO. 000 .OOOiOlJ
'rotaI dos rlepó5!tu.:; em dr: '186.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PBINCIPA1§ P1Ú\_f,t\S"OO 'E�
TADO DE SANTA CATAIÚNÂ, NO RIÓ DE lh.NEmO. E CURITIBA'

Rua XV deDEPOSITE SUAS E;ÇO NOMIAS NO INca E CONTRIBUA, ASSIM, PARA.
o AUMEN'rO DAS roS.$IH1LIDADES DE FlNANCmMENl'O DA' PR.O-

:qUÇAO
"

_, �'��; .�.
«

• ..;. ,"<0,,1_7_
,'I

E P A (; UE (OM (HEC!UE

:;;u NX :JRV":r
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Afim de disl1�lt�i::em di;er- das, sob uma temperatura .a-, E' ci,e se Iamentar. entretan- Jtajaí, e .Fey, eh Blumenau,
sas partidas de hasqu,;,-te, amís, 111€na> sendo que -os quintetos to os frequentes pedidos de

tosamente, rumaram na tarde :nfantis adentraram a carichà,

I
tempo do técnico da equipe de

de sábado passado com dstíno -dcscortinando assim o' panora Itajaí, p�ra' tomar satisfações
à vizinha cidade' de Itajaí.: os ma das quatro partidas .pro- dos árbitros, .corn isso quebran
entusíastíccs rapazes da S. R. ! -gramadas. Após intensa' ffi<?-! da o maior brilho que o prélb
E, Ipiranga, onde se. degladia, : vlrnentacão dos disputantes, re i poderia ter. Houve Dessa dís,
ram com os valentes defenso.i l gístrou-se o !)laeard de 16! puta confusões a granél, en

res do Icaraí, gremlo que, .a pontos' contra 15. ,.:favorável ao I volvendo todos os setores, a

hem da verdade, se constitue: qhlbe, "amarelinho:', prognos_1 começar pela mesa ...

em um dos mais categorízados ticando uma sensaclOpal arra_n- . m davn d 1 "' r }1
do Estado, 0<) setor em apre_' cada para adelegação blum�_ . �o ó����, n�.u (�'�g��:c .D�
ço. 1 naunese 0018 outras duas Slg ,\ e a res st�Ul. a �l�b ser o que
As dlsnutas tiveram inicio nHicativas vitórias lhes S()J:'!'l� a;ima t.h��l��f:'; yl ,.�;lC �� l�1-

por volta' das 16 horas passa..; riam, fruto de seu melho� de, \,ddt�s-e n�ll t;dl":� . ���1·11. r�l,l!':j
•

o __ I sempenho .sobre os arrojados na os p!.. I) .�Scq1.f�, ?tlO. "',�r�,
defensores do a1vi-l"ubro íta- _que reinou, 'dado ao suspense

I
• , que a luta nrovocou. Verdade
Jéuense. :,

. que os juizÊs 'andararn m.eten.
,

Encenando a tárde csporh. do por vezes os pés pela cabe�
va, quando o sol fã começava ça mas atuaram h�nestamer]_
a e�conder�se,. �stlverru:n e� 112: sem intenções �xcusas, E
confronto os qmnt<:tos.:Juvel1lS quÍvocaram·s.e nada mais.
dê ambas as agremHiçQes, per_ ! -

-

tencendo mais' uma 'Véz ó t1'1- Queremps ressaltar qu:= n�ü
unfo a' Iniranga pela contu_ houve o menor gesto de ll1d_Is-

I
gem . d,; 2'4 contl"i 19 pontos. c'plina, quer por pê.,::te dos !ta

Muita movim(mt�t:{h)' e ata- jaiense, bem como cos de. Blu

ques revesados dEraI,l tlma be m<;nau. Todos soub�Iam re�
la fisionomia ao 'deseilrolar da pelÍar'-se mutuam,eu L(';. A pOl_

d sputa,
.

sendo que, uma vez; fi� p�incipal .opre;;,entoll :7'I_TI,?,
'ficou evidenciado 'a maior lli-l vItOrioso. o I);lllan",a, pelo sco:_
N'arquia iécnica e tlemiO de .c,b:': .

d;: 30 x 24, com e;sta fOl'ma���
j.etivídade dos atletas vh:ituu-: Ncrb�rto (2), Helpo ..

(5\ J<IC�'1teso Arremessos lDngos bem 1 (4), Engel 0,1), ...AlIZ (_), '

l:mçados por Z�ZO, ·de�idí.ram I: Schoenàu (4) ..
, ,

.
,

" sorte da partida, pOIS, caso
. L. r r �

contrário, não amargar'a o lea O c.ohJ�mto �er!'oLad�; iLj", '
!'Ui' sua segunda 'denota c,�n- nh�u: Al11bHl (S), Hewaklo
s€cutiva. A equipe vencedora (2}, �'f�rmHldo (2)., Bicudo (7)

teve a seguinte constituição: ,ZanzIbar (9), e Cl'elJcl
. (1)'1Zezo (14), Harro' (1 ), lLeino lEncar1!-gal'arn�lie ::1€ ati]' tt'E' r

I
(6), Pinguim e Gonthel' (2),. a partida os sr!!!· C-fullzaga, �� ._ .. _..;_ ��

2('7.0 destaCOU-se dos demais,

('
'.

co!n �!Dl tl'abalho excepcional,

"
prlnclpalmente no que Concel'�
1Ie às nrrempt'd:;s.· IA' noite, c-;m in:cjo., às .'.

'.20,30 horas. oS "fíves'" nspiran ItES do I!)iranga {� Icaraí pro- ,

porcicnaram aos que até a quu ldra do lcaraí se loc01uoveram,
I partida de intensa movimenta t, ção. apesar de ter a l'nesma se

(:ara�terizado per c.:;rta vir!li_I'(/.ade. Fo.Itou a'JS árbitros ene1'_

�(a sufic'ente no �,entido de
que tomassem desde o inicio f
medidas tendentes a evitar o I
jogo bJ;uSCO posto em

prãti_1ca,
.'

Apos uma refreg� das lmi.is
I ç:rdorcsas, sairàm vencedores l'os iC<Jraienses, através uma

Ivantag,em "de tres 'p:nios sobre
o adversario, frt\to de sua eOlL ,
cluta mais regular. A represen_l!làÇão alvirubra :formou' com
_ato (2), Gonz'aga '(4). Juq
nho (2), Lulu (2) e Nivaldo I
(6) .

"Pclemicamente" d!sputa,
'efetuou_se a seguir a luta prin
cipal, a qual foi até altás ho·
['as da noite, devip,j a constan j
te interrupções. No computo tg.eral das ações os dois quint2-
tos tiveram volume de jogo e_Iquilíbrado, entretanto:-- nQ pa-.
riorama tático, desenhou-se o

pred;min'o do

conjunto,jPiran!gllista, qU{! deixoll a quadra
tom uma vitória conauistada
oe forma lógica e in�oiismável �
�QS instantes finais da conteh �
(la; os "estrelados" aletn de,

,� Ee-�tmOqaUieS fpá��al. °qUb�IEqrUCl�eçaSeJntqTItl"dexd'�t€m sempre em �;::���lfa�'�;:'��l���S��!,O�;�: ;1�: ,�. �., ev ua! a e. denciais seguras que tornaranl
!'Clt trilmfo merec:dv e perfei
tamente justificavel·
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Já se encontram em fase
d'e rigorosos preparativos as

, guarnições
-

que representa"
râo a Federação Aquática
de Santa Catarina no .Cam
peonato Brasileiro de Remo
previsto para o mes dei ja-

.
". ',.,

- neiro de 54 'e- qua 'terá por
mel1c� e �Val, no g:an�ado séde a Lagôa Rodrigo' dedo prl�elro, em JomvIle. Freitas, na Capital da Ré-

O� dlab�s rubr.os, que se� ,

públ:f.a.t_e dias atraz h�vlam afast� A diretoria da entidade
�o de seu cammh_? o Herci-

que controla os esporte nâu
lI? .L�z de 'I'ubarâo, num_;;- ticos em nosso Estado" jun

. Escal'ado pel.:t f(f.. WI"'-
vítorta que �hes custou mui- lamente com 'os'membros

101 - tcJ, suor e aesespero, dest�t de seu Conselho Técnico es

son 'Silva apitará em !eita relembr�ram suas brl- leve reu�1ida a 16 do corien
lhantes atuações do ano pas te tomando as ., primeiras

.

Jaraguá sado, ultrapassando com ex-
' , " '

trema facilidade o campeão ----------..,.......,...0...,..,...0..-,...0..-----'-----...----'0----- ,

O Atlético Renaux, re- de Florianopolís· Ire
A

S VI-.'O·" r''I"as' e uma d'errola'
.

presentante da Liga Blume- Os azurras regressaram à '

.

" '.'
.,':"

'. .';
'.,

,_, nauense de Futebol, no Cer- Capital com um acabrunhan
tame Catarinense 'de 1953, te 6 x 1 nas cóstas, sendo

aprec'·I-"a,y.el d'o''Iplaranga n" d',jogará pela segunda v'ez, facilmente dominados du-
_

_

. domingo proxímo, contra o rante os 90 minut-os' de luta

Baependí, desta vez na ci- pelos companheiros de An-
úade de Jarasuá do SuL toninho. Sómenfe no j"o

..
go de basquete·da caleg.. cria de as�irantes ne�,de!l o d�b� .imareJo 'par,a o Icarai.

Já escalou a Federacâo Gaivota com 4 goals, ElC -

• I"

Catarínense' de Futebol
�

o elides '8 Zabot, anotaram os

árbitro para a partida em pontos do time americano.
referencia. Será ele Wilson Bolão consignou o de honra
silva, que dirigiu os dois dos visiãantes. Explêridida
encontros entre Avaí e Gre foi a arbitragem de João Se
meio Araranguaense, com bastião da Silva e muito
'absoluto sucesso. A presen: bom o sucesso financeiro do

ça do "baixinho" em Jara- espetáculo: Cr$ 25.275,00,
guâdo Sul constituirá uma Equipes que atuaram:

.

garantia para o êxito díscí- AlVIERICA Simões,
plinar do match que farão Mazico e Antoninho; Viço,
trícolores e alví-eelestes. (Conclue na z.a l'ãgin3 letra H)

"

..

ildversario de

Já Estão
,Brasileiro

Se
De

'Tivemos na tarde do úl
,

.

timo' domingo as primeiras
.pelejas semi-finais do Cam

peonato Estadual de Fute
bol, colocando em ação, u
ma delas, ,os quadros d,o A-

, requisitados
estão abaixo re'lacionados:
Hamlton. Cordeiro, .Fran

cisco Schmidt, Edison
Westpfal. Sady Cavres Ber

ger, Jabn Boabaíd, João
!...rtur S.

.

de Vasconcelos,
,.José Eonifácio Azevedo, An

,------ ,-�---- ------ -�--

\ .

prefere CI

-

razoes provgm

porque o ciclista sabido

fàmosa 'bicicleta

.���
-.-::::::::=- -:\_/""�

� '�"'�'

� -.;

Dois modelos em 3 côres:
TURiSMO - com o famoso freio
Torpedo e mais um de se,

gurança, na roda dianteira.
INGLÊS - com freios alavanca.
Equipadas com porto.bagagem.
compainha,bomba e mala com

ferramentas.

É mais fácil comprar o melhor! Produzida agora
no Brasil, a bicicleta Goricke mantém o mesmo

padrão de qualidade de sua origem na Alemanha.

É mais fácil pagar! Tudos 05 distribuidores faci
litam a sua compm, com pequena entrada e suave.

pagamentos mensais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Carlos Gor.es. para,q tradicional a

presentação dos no-ços oficiais do

23,0 R. 1., à sociedade de Blume�

.
.

ESTAO AS CLASSESPROJ)U·'rOR.A.S BE;\
ASFIXIANDO COM·· OS· ALTOS···· IMP()STOS·,
Protestc a AdCIS lcontro Nilo C�zar, �e �tO �aD�aceiro» l'Ievea9�iôiiiiiêeaCfinf;eperCÔSSãO social.
o Imposto o '9 ucros cgnta'3' ·na· RgdlH Pinho Inc91 I

I'
'

-d I' C
'.

G'
"".

'Teve a mais desfavorável reper- ses produtoras já. sobrecarregadas capitais para manter e eonsolidar\ UI.'. nU iJ b li. U U I a . es·ta .promov· I a pu. O.'. arlo'�
.

o.mes.·..::
eussão no seio das classes produto. com pesados onus da tributação melhonncnte seu parque in;àus- I I ti ..1
lOas do pais, a emenda apresentada fiscal vigente. A atual

legJ,l;laçãOI
triaL Lrunentamos que os altos di- Quem teve a oportunídà: maio do Rio de Janeiro te.

R
. "h d 'lt' d'

.

'. '.

ac orçamento da União, que prevê do Impõsto de Renda. já. trlbuta.- rigentes do governo. Iazen"0r1>e , d
.

ti d rI CId S
-

P uI I
euruu-se sa a o u imc, la noandante da !. D. - Exmo,

a .cohrança do imposto sôbre 05 altamente os rendimentos, D1esmo ignorantes da verdadeira -sttuacão
ce e a�slS lr,� gran e 1.-. u tura, � ao � o.

,
ai, no amplos salões. da Socíeda

Iueres extraordínãrtos, cujo proje- quando não dlstribUidos, embora é da. produção nacional, estão pre-· file nacional . ° Cangaeei- Para maIor gaudio do pu- 1 Ce Dramático-Musical "Carlos Go

til constitui. um flagrante atentado sabtdo que a maior parte dos lu- tendendo de afogadUho a obtem. ro", deve ter observado a I blico blumenauense esse
I

rnes", para assístlr a apresentação

1',. economia privau.a e, porque não cros das empresas são aplicadoS! em ção da legislação sôbre tão compre- magnífica atuação. do fa-I notável artista do �inema ' dos novos aspirantes a ofíctaís �n
di7.er, séria ameaça à estabilidade Investãmentos para metncría da XIl e grave problema, de conse- •.•• . corporados no 23,0 R. 1, A 50Cle

dh palrimonio econômico das for- produção. De um modo especial, o l<uencias ímprevtstvets para a c-
mcso tenor nordestino Nl-I n�c�onal.e do .bro,adcastIng, dado local. riotandocsa � presença

ça;; propul�ras do progresso e nosso Estado ca-rece de capitais conomia nacionaL Contamos com a 10 Cezar, O tal que pagou a

I
VIra a esta cidade, dentro ()c figuras representativas da me

(1t'3envoIVimento da. Nação. representando o crescimento de sua preciosa cooperação do ilustre cata- cabra cuja interpretacão a- de breves dias devendo par lhor sociedade b1umenauense, Com

YaI to_ando vulto- a onda. de in"ejáyel IndústrIa, fruto de enox- i rinense que preside, com largo � d; 1 t
�

.'

d
'

b 1" essa magnifica festa' de conrrater-

pntésto das classes Jl:';ill:lu,� mes sacrifícios. O projeto de ,1ei.1 descortinio, e�sa Casa do Par1tt'
·bra OU p enarnen e.

.

11C par e u� <: issrrno riísaçâo eivjco-mili�ar, Blumenau

de todo o país contra a malfadada ê absolutamente injusto, eoneet- mento Nacional. no sentido de que
Esse consagrado artista, I programa radíofoníco da viveu mais um de seus grandes

Idéia de tributar sobre os lucros tuando os lucros em função do ea- seja o nosso !'.pelo interpretado conhecido como rival de I Rádio Clube de Blumenau, dias. Fazendo a apresentação dos

excessivos, que se constituem como pital. despresando as etreunstãn- unanimemente pela nossa banca- Vicente Celestino e de Luiz ocasião em que o popular novos oficiais, pronunciou a. Rai

uma garantia do equilíbriO e a elas e ratorcs importantes, como a. da, a qual pre·stará.. désta. forma. G l' d t·'·'" t "t '. 'tunid d nha do ,Carlos Gomes, srta. Juran�

ct'Hsolidação de capltals pareíeuta- capacidadc e crédito pessoal, ra- .
maIs = relevante serviço ii. eco-

onzaga, a em e can ar,

e,'
as ro era opor ·unI a e

dvr Marques Vicira, o seguinte dis- Esse instante significa, cm sua

res, .ao mesmo tempo que renre- ctonanzação do trabalho e Plura-l nornía catarinensc e ao BrasiL A- fino humorista do radio, de reafirmar os seus inve-
- .'

pomposidade tocante, o conaraca.;

sentam fator primordial de reser- lidadc de turmas de produção. A- (Conclui na 2.a pág. letra L) com atuação nas Rádio 'ra- jáveís méritos artísticos.
menta inilitar c civil, inc'ispensáve1

vas para. preservar o incremento cresce elentifícannos a V. Excia.l
ao perfeito çquilibrio e .estabi-·

�a�p::�V;!::,cSaP�:�:!�:�:od�o:!�_ �;:�OSOSc::,c::�:Sl'u:::o:e;;:se:� .,·er·ta-se O C e r c o
.

pc o II· C I- a I contra �:.a(�ss��,p�;r::ti��:a::f:��!��:�.
elaI e Indústrial de Blumenau, diri- efetivamente valor �anBlgnado nos

que o Carlos Gomcs sugere. pro-'
cessa-se, rnais uma vez. 9 ritual

giu ao sr, Nereu Ramos, -presiden_ balanços, ....íste que, quando de sua

t d C·
.

da harmonia civil militar que em

:k�:�fé1:f;dg:i���; lf5;:��§���:��: a s o c i e d adelerroris I,a i.ugos;a ,a ;:�:::t�:::5:�:::rn;::"
píntão dessa. entidade sobre o 1)r04 As classes produtoras estão se.

Mas, toda a vez que um

Jeto governamental de lucros ex- asfixiando sob () peso de altos ju· JO fO 1- t
de Blumenau fala· em milita!', mi-

t d-
-

A J I ap"eendl'da uma 1"mportan e carta ntm: com "m" maiúsculo, acõde-'

ratlr manos. mp amentc debati- ros bancàrios e taxas e impostos \"
,

.

".
do e discutido o assunto em !Ses- rle toda natureza para os cofres pú-

lhe logo a idéia a p,=rsonalidade.

.

i' d llb d f'

.

1 f lar marcante e ineonfundivel, sincera,'

E<>es espec a15, c era o leal! a- blicos e autarquias, que devoram RIO, 25 (Merid.) -:- COIn o cor- F:.orte do pedreiro Franja Tonicíc, 'autes do assassinato. gar, e e que procure a com seus

simples, humik"? e valorosa do Co- vossa amizade.

pelarmos aos nobres representan. or melhores rendimentos' das em- rer das diligencias, mais aumentar.ll ocorrida hã mais de um ano. no CARTA COMPROMETEDORA amigos, Bem. entendido, éle sabe
ronel Mário Ribeiro. dos Santos.

Meus senhores e minhas senho-

tes do povo catarlnense no sentido presas, com infima retribuição. nó suspeitas das autoridades :numi- bairro de Santa Rosa, em Niteroi, Em poder de um 60S elementos <I' quem me 'refiro, na maneira (le'
Sabemos que nossas' palavras, sr.

ras,. temo: a honra de vos apre-

tle CQmbatelem o referido projeto, País novo e sem bancos especiaU- nenses contra a organização terro- como. como a de Branko Ivanic, detidos há dias, o individuo conhe- ajudá-lo". t
.

t
.

t

que. se aprovado, incontesta"el- zados para. investimentos, re.ssen-· Tista iugoslava VMRO. já agora a- verificada recentemente, na Ponta

I
eido por Costa, que viera recen-

.

INTERPRETAÇÃO Coronel, fazem com que �ossas fa- S'l�l:reuosD�:!::S <!�o����:; es:JOSé.·
- , t á d ti 1

•

1 J A t'd d t' C t d' ces córenl e que os elog�os, mor- .

�.en,r, rar o eses mu o aS C as- te-se, ec':ml> é natural. da falta de pontada como a responsavel pela. oe Gragoatã. •
temente de Porto Alegre, foi en- s au on a es em a er eza e .de Araujo Ramos; Luiz Carvalho

-- A MORTE DO PEDREIRO centrada uma carta compromete- que a carta não é simplesmente a- !pente os públicos, vos dão ansias
Bcrnardes, Geraldo da Silva :Mon�

D cJ �
.

t t'nf
- de' fugir, mas pedimos que nos per-

.

.

I
Em suas' ultimas investigaçõe&. ('01'a, que muito vem servindO às nus osa, mlls con em 1 ormaçoes teiro e Ivà de Azevedo".

t.
..

.

. 't d VMRO V·' po
c'õe pois fala a alma, o coração. a

e I O t t
.

t
os agentes fluminenses conseguiram uutondades policiais para lutar a respel o a ,anos n� AgradecendO as palavras da .Rai-

,_. ln� men e o .me orl5 a· indícios contra Branko Ivauic, sus- contra o VMRO. A carta' é a se- tos estão ainda c
sendo estudados s;llcerídade me'ma, já que.

nha .e o magnifico acolhimento que

g peito da execução. do assassinio d!() ::;uinte:
sin\plicidade conquistou-nos; a

(Con<:lue na 2.a páglUa letra K) dos 'etra

pedreiro Franjo Tonicic, Um lugos- "Caro Marko José Nicola. Re-
.

que a�a�nouocap���/�aEE�SE��Ear-I-·lc�u-l-o�u�o-·-c-h-e-l-.e�-a-I�·la�d-o-.. o-·
Donde

se encontra o investigador to a vocês. Preciso muito ir ao Rio
.

. ler.tada a prisão a pedido da de'egada da 4.1 distrito Madeira, da Delegacia de Vigilan- de Janeiro, oficialmente. Prime�-

,,'a. poderá prestar importantes in� ramente, no entanto. devo ir a

b I d P
.

J�IO, 25 (Meridional) -jl'ista
José Bonifacio, que tra_ Exercito, o coronel Saturnino formações à respeito. Curitiba, onde devo demorar uns 11111 'e O e' a u·' n' om:'

..

FOI preso! na t�rde de <Jntem, balhara há tempos, para o ca_ Lange da Intendencia, estives_ Segundo um depoimento já to� dois dias. Depois disso, viajarei pa- « }) .'

p_?r um mvestIgador da Sec- sal, fez acusações contra o com se acompanhando o inquer'to fiado pela 'Delegacia de Vigilan-' ra O Rio. De minha viagén'não di-

.

. ,'. .

çao de Capturas Recomenda_I 11ortamento de d· Vera dizen_ na qualidade de "observad'::r da, foi a ele que Branko Ivanic gas nada a ninguem; porque esta

das tia Delegacia de Vigilan·· do que a mesma mantillha rela militar" embora não oficial- declarou, em presença de outra informação é somente endereçadl1 'brAssegue D debate
cia, o lnotO�'ista EliaS Pedro ç(i,es :ntimas com 1.lJr. motoris_ JThente. b coronel Saturnino pessoa. que fôra proibido de voltar a vocês, a �Lena dos macedonios" ,- V

.

u li

cie Alcantara, mat�dor do ca- ta de praça que fazia ponto na I Lange, de sua parte. em decla_ ao bairro de Santa Rosa. desde o e ao sr, ÜSuto, dos Croatas". Pro- PAN lVIUN JOM, 25 (ljP) MARCAM PASSO .. para a C'nferfmcia Poiitica�.

pitão Helio de Melo Carvalho lua C:.sme Velho. perto' da ca. rações feitas a imprensa, dis. assassinato de Franjo Tonicic. A curem o sr. Suto, saud,mdo-o de - A cIdade d,; Rio de Janei_. .! Dean fr'z� 11 a auseucia; aqui..

O criminoSo" foi recolhido ao sa do capitão. Mais tarde, es_1 se tambem estranhar o .tato de, policia acredita que tenha sido o minha parte, Digam-lhe que minha ro está incluída, pela delega- As conversações, hoje,: can- 1 d:; . todo 'collforto': não 'há ho-"

,Dcposit:> de 'Presos onde se t?� declarações �oram dt;smen- um "pau de arara" vin�? há l�r�prio Branko o aut.or do assas- viagcm se relaciona corri' a morte cão al'a,:h às con:v'2rsações tinuaram a marcar passo. 'As teis, não há restaur-ànte, . 'não

t!ncontra aguardando destino hoas !.leio propno motonsta de

I
,neses do norte, d:spor, Ja, de smlO e que seus supenores. t�.men- ôc Vranio. Perguntem a Lena. Ela desta cidade, entre OS 'locais tentativas para a escolha da há cin.emas, não há lojas eon-

cúnvenÍente·· praça envolvido por d, Vera riois advogados, parn sua de- do que o criminoso fosse reconlle- vai explicar isto a voces. Um ma- a serem escolhidos para séde séde da Conferencia resulta_ veliíentes, não há .livrarias,'::
O homodda foi preso, em 0_ .

e por outros conhecidos.- . fesa. . cido por duas senhoras, que afir- cedonio é acusado. Ele foi preso e da C.onfer,encia Política sobre ram, p:::r enquanto, nulas. De. não há f<l.rmacias, não há,9CU-·
.

bediencia !J ordem de prisão "OBSERVADOR MI. O cor :n�l Saturnino Lange lT:aram na policia saber quem era conduzido par� o Rio. Diga a Su- a Cor�ia, det,;;rn;i?ada no Tra- 'I sua pa.rt,e, a _delegação' aliada 1 listas, .nã.o há, enfiril •. cois_;f.�
,

prew'ntíva ékspachada pelo LITAR I decbrou; ainda em outra oca- G criminoso, ca,o tornassem' a vê- to que nós temos argumentos para tado oe ArmlsÍlclO. contlnua a na) dar sua res-! :n�nhuma. De modo que..Pan·, .

juiz llvtwrL. Bruce, ao qual Ainda sobre ,�s depOin'l�n-1 sião, estar interessado no caso 110. Afirmaram estas senhoras: que sua defesa, para provar sua ino- A delegação aliada parece, posta ao compr.:m·ssQ prcpos- í Mun Jom não pode. dé modo':

fora l'd;dtad9, pelo delegado tos €stranharaln os advogados apenas como am'go que foi da .-iram multo bem' o homem que cencia, Para esse fim, até eU che- aliás, disposta a aceitar qual- 10 pelos comunistas' sobre o' nenhum 'sei: aceita como séde

do 4.0 distrito policial na 0- da defesa, que um oficial do vitima. '.. dlscutira com o pedreiro, minuto;; quel' cidade. desde que não papel eventual dos neutros na I de tão impprtante reuníão. :

caslão em que este, concluído ATLETISMO SENSA(IONAL seja na Asia. e até ag·:ra pro- proxima Conferencia. "' .. '. .

.'

r· inquerito policial, encami_ pcz as seguintes: San Fran- () caso das cidades para sé" I Quant.o'- à questão. dos ne,u_ .'

��;�%�ª���;;� PITIO 1<1II O��E,�o�;�ii��:�_1��:�ti�f{��it!!���!1�t{g�\��i�;�l'�=����}�Eft��:
t\':3t�munhas, e o criminoso so-

PORTIVOS DO .SESI, progrO:-jse
ct stinam em uma só cida-! ós sino-coreanos continuam a uma espéde de "sermão"

��2��f��W�iJ!JJ. .1�IRII:III :meOES
00

���;f4�§[���:���J� 1)1
"" Pan Muu Jom. "'har • un"a ,'de pro"ria s'oo·,oreOno, ...

qUe cõnfessou �r morto o ca- _ . __

"General Dutra", no 23.0 Re�

pitão, mas cm legitima defesa Borghl- cand."'dalo 81 S-e-nado' gunento de Infantariú, sediado:

fendo sido antes agredido a
no Bairro do Garda. . ;

tiros :oor sua vitima. prest::u
Nesta competição intervirão 1

tambem declarações no carto- D t d
homens e mulheres dI;. jnúme_ !

rio do 4.0 distrito policial, .a esenco'n Q o o p o v o
raS empresas industI-lais que'

'\ iuva do cap'tão, d ·Vera de
• ,"�-! inscreVEram J;lara a dj�ut'?1

Melo Carvalho. Com as deçla_
dos Ji�.gOS. As prova.s serao as

rações de d, V�ra novos deta-

J Q
. seguintes:. r

�hes surgiram a elucidaI: o

lll',)-'COmosr �

.

(]n' 1·o U L_.droS Para homens - Corridas de I
tivo dQ crime tendo sido apre_ _

100.200,400,800, ]500.3.000 [

�entado o capitão, dentro da
5.000 e 10,000 metros rasos e

I.sua vida familiélr. como um sá S. PAULO, (�Ierid.) _ (',nl a h'
ainda 100 e 400 metros cem

.. 1
g 1 venha a se eleger presidente quais, ao que se nfirma, dificil-

G_1CO e um vio.ento declara- llo1ução do' problema dos ·dis'·'l· d PTB I'
barreiras.

t nfdo.
pau lsta. devendo.

ain-j
mer,te 'serã,). modífl·caclas. R t d 4 100 4

çoes. es as co
.

Irma '1S, em su dentes do P. S. P. est.ão p:',atica-
evesamen O e. x e

Id t Ida, cand_lda.tax-se ao Senado. Em A POSICAO DE JANro x 400 t
cess vos epOlnlen os, 1* o� mente coordenadas as dispC/3i-

-
- me ros.

�!llpregados da casa e pelos VI "óes rerat.;vas à suees ã-. e"t _

c�nsequenCla. o candidat-J. pete- S. PAULO, 25 (Mer.id.) - A Saltos em altura, Distancia,

unhas
.. s v - a bI�tn. a governador seris o sr. posiç.'i.o oue o l:.r. Janio Quadros triplo e com Var.1, t

.

.

FIDELIDADE
''1na! de S, Paulo. Assim, o- Pl'B Marcondes Filho, cl'trando o vem tendo com os grupos que o Arr.emêssos do peso, 'disco

I
Deve-se d'zer, tambem. a

",;;tará com o PSD e ':Jutl'Oc par- PSD cOm a candidatura de vice· h"'"ram a elege]' se lhe tem €: dardo.

ess� respeito. que todos oS eo-
tidos menores, :oob a cgide dos

1S':wernador
pos"ivelmcntc com o "8'ido várias perdas. de apoio Para mulheres - C�,rridas

IIJhecidos d.a íamilia da rua Co,; Call1p:;,:, E:C'"eos c o b0neplácilo ,,". Gl1nJ!a' Buern, p:Jítlco. rr'JUOS vêem nele um e- de 100 e 200 metro;; c 80 mc�

me Velho, 145, que presiar;�rn do Cateto. Preferem c1·"s a eau· J\:.'l'im. com as eundidu.turati yoeentico (juase 11
-

t -d tros com barreiras. .

d I
.. . d

'
.

,
• lor H 0, que se.. I

cc arações. afinnaram serem dluatuõ'a. do Sr. Jann Quadros. o PSP ortodoxo, que tel"Ji can- serve> do� outro� p r O"
. Revesamento 4 X 100 me-,

I
. ..

d
,.. ., a a c n.,eg1lJ!'

comp ,etamente infundadas as I �I atos a governadcr : vice-go- seus objetivos. mwci jamais con-
iroso Saltes em altura e dis-

suspeitas que o capitão tinha BORGHI PARA O SENADO : \ emad,o�, su�,gem. as Ires duplas

I
cvrdando em servir quem quer \�nc·a. Arremêss05 do 112S0, I

da in;fidelidade da sua esposa Por outro lado. não há m"'lis s�.:essoT1as la. ahnh�das, p&l"a a que seja. Mesmo C'Jm {) partid!>'
GISCO e dardo.

s.:mente uma pessoa, o moto_ dúvida de que o sr, Hugo. Bar- dl�lmta dos Campo.:;. 'Ehseos, as que lhe cedeu a Jeg'cnda o sr. Já_I -------------- I
o:io Quadros á um ingrato. ({AR OPE I
DESENCA..-..,TADO O povo St�ANTONI0
O Partido Soei:alJsta já nào o

lIlPO-ifl. mais como antes. Vndo
meSlll>:J> a direçãp partid�,ria' lhe

1
feit·� censura.'\. Ainda agora"

quando atacada de manter "cai-

I
xinhas e agravar a ,;da do. po

'1 VO COI11 aumento, nenhum p�.,.ti
I do -saiu em sua defesa, li: queil1

l·:e der ao trabalho di' indagar ao

I hcmenl da rua, a todos enfim

,que nele votaram, 1!ncontrará 'J

1
nlosn10 dc-"eneanto, isto mot.'V'I
d" com os aumentos permitido,;
pelo prefeito, além de um certo Iab-olisln'J adminjstrativo. Sâ,c,
assin1. nlais de barro do. que ::-;0 l
pensav:a, os pé" des",e gigante I'!m imprC'Fsionante lH'Qces"o (te

deeomposiç.áo.

subre- a séde
.

da Collfere.ncia Palifica

_,;; - - -

-.
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'Nada ele politica el
Isim amor ás artesl
',waShingtoD Luiz saiu de seu, rettro I

SÃO PAULO, 24 (Meri- vez, examinando demorada'

I dí'}llall
- �aiu do seu l'�ti� mente, todas as 'Obras ali 24

1"0 voluntarlO o sr. Washmg xist·el1tes. Diante de uma te-I
tOI1 Luis, não para tratar de ]a de Almeida Junior o sr. t
politica, mas para prestar u Washington Luis disse da I
ma homenagem ás Belas Ar [iUa satisfação em ver um!
tes, pelas quais sempre se or�"nismo como o Musea 1

interessou. O ex-presidente de Arte desenvolver-se
da Republica este"e em v:·, ião curto prazo e com

: ojita ao Museu de Artes de futuro tão promissor.
I São Pnlllo, pela prim(�ir:l

TOSSE
SPf)NQUITE ".
-. 'OUQUIDÁe

. Completa proteção do

fio da lâmina! Dispo�
;itivo especia.� paTa

iáminas t!,adg;s !

APRESENTA SEMPRE AS U'LTlMAS CRIAÇõES DA :r.l0DA. ES

TANDO EM VESPERAS DE NATAL, NAO ESPERE' MAIS PARA

.9:;;���ÇJ��;
P '"

t' I
. ra ICO"

1051

Econômico I

CAMISARIA KANDER
.. ZAZ .. , e eis. uma lâmina GlLLETTE

AZUL pronta para ser usada I

• O novo MUNIDOR evita o trabalho

de retirar o envoltório da lâmina f

•. Com uma simples pressão do pole
gar, a lâmina deslisa suavement�

FAZER A SUA ESCOLHA·

Rua 15 de Novembro,
J

MAnCA DE GARANTIA
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