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o seu es os

FRAQTJESA El'rl GERAL

Ooguac de Alcatrão

X!\ner

IINISTianos 152,
saceriot�s tchecos
!

'

, PRAGA, 12 (U P) - o Pre-
sidente Comunista, Clemente
GloUwald, nlandotl por em li

berdade 152 catolico;r,-' que ha
vtarn sido presos sob a acusa

ção de terem comettdo atos pre
judícia.ís 11 República, JnLu en

dados pelo Vut.icano. Esses fiéis
haviam sido l'",'.:essados junta
mente com 03 p"ldres, A radio
de Praga .ao anunciar a noti

cia, di':'! que eles "reconheceram
. �ua cu lpa, e I'�dhun clen1eneiaH_

encontro

nentos que venho promovendo
com a mesma elevacân e o

mesmo patrtotlsmo com que o

CIDADE DO MEXICO, lZ

(UP) - Infonnam de Acapul
;;0 que o luxuoso navio d,' tu
'"ismo :r.ortE'-anlericano ":Cor

sair',' encalhou depois de bater

rmm rochedo' perto' daquele
per-to, Os cinquenta e cinco

oassagaíros e a maior parte
.los setr-nta sete tripulantes fo

-am [ks:nlbarcados em Baleei
rr-s . O Cnrsair- esta fazendo

(:.gua, mas não corre perigo,

--�----._�------�--------------------------------------------------------

militares em. Londres, Boma e 0.10'

Passos iniciais para armar os'

países cio Pacto cio Atlantko

.._---'--

Nos círculos. diplomáticos ion- 1 esolverão auxtlíai- a organifSt.,.
drínos acentuou-se que a ::\Iis- I cão de defesa da União octden,
são enfrentará inevitayelmentel' tal ,

as re1a<;õcs aínúa não !,e::-ff'ita_ __, _

mente estabetecídas entre o I � �acôrdo de defesa da União oci- ��- "Ml:
del.tal e o grupo regional oci- I i � 7.,-«',1-dental do Pacto do AtlanticO,! �, ""_v .;'j�,

.� �I'�Yque é compostas das mesmas, '} \:'"....1.,,- '''''

tendcncia. Grã-BretanIla. Fran- l '

ça, Bélgica, Holanda e Luxem- I
burgo. Até hoje não há nenhu ,

ma organização de defesa re

gional ocidental do :;?acto do

Atlantíco, distinto do da União

Ocidental. Acredita-se ser pos

sível, nesta capital, qUe as po
tencias do Pacto do Attanttcc

LONDRES, 12 ('(-,P) - Uma

missão militar norte-america
na, com dez membros, chegou
hoje cedo a esta Capital, afim
de discutir as entregas de ar

mamentos dos Estados Unidos,

que darão «dentes> ao Pacto do

.Atlantícr, Norte. Missões ítlen

ticas chegaram õntem a Oslo e

Roma. A embaixada dos Es

tados Unidos nesta capital in
formou que a missão llecessL
tará de alguns dias ele t.ra.ba

lho preíímínar antes de entrar
em contacto com os funcioná
rios da União Oeídent.al.

.: BUENOS AIRES,
- O 'Ministério dó

I CAPITALISTA, VALO- i
RIZAR A AGRICULTU- I
RA, E' VALORIZAR i

TEUS BF.NS! I
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:::: Segundo Informações colhi- ;;:::: da pela nossa reportagem,

o 'l'ribunal de Contas da U-

�ilulas

XAVIER

Registado
prQvenienfe de
vermes intestinajs,
combate-se com

NO TRffiUNAL DE ()(}NTAC,
O NOVO CONTRATO DF ',,'�

RENDAl\oIENTO DA E.F,S.C.

anu1}cioú a remessa de forças

�g:1ªJ{�f#�if; :r���:��::��.PERTEN(E A·' Bl.UMfNAU O ALBUM
rio, pOr comunistas e opostcío- do Esta90 será estabe:écido em
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novo contrúto de arn:nG.a-

N
. "E� meu desejo expresso que a óbra volte ás Inãos para as quais foi ertaaa'' nrentu da Estradl de Fer-

A .
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a r. a o
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I 't d· t 1 d' t ro Sani.:.l. Catar-ina.
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Rua 15 de/novembro;. 26B
_

'

A qu€sião sóbre o dlreito de I gh;ni"�1.:.tU, ,'-- ,,;l'!!! qunlidadc,ul;' �,utor do
'

da colonízncã,o, declarou: no regime da, nova estrutu-
- Telefone 1298'

posse do valioso album. conte"_. '

' _al'4y.m; permttu-me declara;' que l-a.�iio, em que estão reme- _

: Alam. ,Duque de "C'lxias,: fi do ,a crônica .de Itoupava-Sêéa, I Seu iluLl!', l1Ü� ail!Íltl se en- considero essa õbra d", minha - E' o meu desejo e:-:pl'c,%O - vídus as dificu ldudcs qUJ
-'

-
.. Telefone 1026 de 1850 aJé ·1918, organizada' .:;ontra v TU, resídíndo na Ale'- propríedsde, porquanto nunca que ti Croruea de Itoup_a.\"a :::;<)_ = vinham lhe cm Luraçaudo o

=
"

,
..

.

t'! pelo' 'velho' pi-oressor ]\I a x manha, que já .

se mnnírestãra a ve�d1 e nem tampouco recebi ca» volte às mãos para as quais -

desenvolvimento,
-

Rnu.ncios e,' Assina uras : Hump]. 'corrtlnúa SErvindo de favorável a entrega ao ímpor- qualquer pagamento Pela mes- foi .creada com trabalho e es,
-

Oportunamente' voltare-
='

-

motivo para cornentãrlos. t:;:nte docum'3nto a BlUIuenáu, ,ma,» ;forço dc'n1Orado e exaustivo,
_ mos ao assunto, mosinwdo

-,

com == (',().m'o S€- sE!.be; o referid') al- ciente da GPO�Ül;!io dn :rnstituto, é�pois de dizer que seu ob- isto é, à Câmara (arquivo) ]\O:u- :: as vantagens decorrLr..�;oS �

ê .. O T T O lV I LL E
.

, ê. bum foic(lllfiado no Instituto \'oltàu i1 escre\'i"l' ao sr. Hel'ci_ jetivo, ao organizar a óhra, era niCipal de BJumenau, que, S('ilU § :para a E. F . S. C, da rc- § I�.. -

t Ha.n Stâd ll, à 'Sã.o Paulo. Uo Dcel{e, pl'€3úlente lia Comis- o d� dai: à Blumenau, para dúvida, a guardar[t com cari- :: forma do referido contraio. -!. t
.

- Agente autori.aadO -. . '..; � .

s c;, e ,e
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, a-o dos Fe�teJ'os do Centenária retrato nél U110:", 'I III I 11111'1111'''11111'111'1'1'::;�nmmmlillll.nillmmmmfllllmllllll!l!millllllllmlmUllm�lIInlllml;: ,�ue,. a",o;a, .�poe res nçoes ao" ...
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Me�ict.�ento de

ação suave e efeito

�!l'guro, q;::<e expele
os vermes e fortifica
,"\ o organismo.

Um produ'" do

LABORATÓRIO UCOR
DE CACAU XAVIER S. Ao

i
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Em prossfguimento ao 4.'xi:raordinárlo sucesso §
alcançado nos Teatros l\lunicípals· dQ·IUj) _\J4ii �. ª

Janeiro. SãD Paulo '" em Curitiba. ::

Estréia do '�Tealro Bilingue" �.
Apresentado sob o alto patrocínio do EJ..1DO Soro ª _ "'_rn__ b-efl!!!!1!§('ii!!I!R
Governador do EstatlQ, Dr••José Boabaíd- no -

FRINZ VOII ' IIDIA 17 DE NOVEMBRO, AS 20 HOR.J\S li
({Fausto» : :K N o B'L'O U C H 'II.de '-Goethe
(

.

'.

tura) Rua São 1·3.1I10, 91 fassina ' .

_ PROJF�'I'OS Dii� EN � IDIA 19 DE NOVE�mRO. AS 20 HOR.\�
I

'

(rl"'sc'bar W,"nd' aus lanada -

GENHAI�IA j;: AR-
,

QIJITETVIV\ � - CI- f ,!;
,

de autoria do Dr. Wolfgang Hoffmann Harníseh I\oiENTO ARMADO I I'.

(assínatura) . : Ftseaíízacão c Díreeão I
""

DIA 20 DE NOVE1UllRO, AS 15 IIOHAS d� obras - Infor- I

frischer Wind aus Ranada mações!
(não numerada) _

DL-\. 22 DE NOVEMBRO. ÁS 20 HORAS :

lilhalm. . Tell
df\ Friedrich Schiller

(a.ssínatnra )
DI�o\ 24 DE NOYEl\olÍmO. AS 20 HORAS

Charleys Tante
(as�inàtura )

Farça, musicada p. :ll.3»s Rose - adaptada e

dirigida p. Dr. �qfflllann Harnisch
Dl.!\. 26 DE NOVEMBRO, _.\8 20 HORAS

Charleys Tante
ma 27 DE NOVE.�RO, AS 15 HORAS

Wilbelm Tell

OPERA.ÇÕES E CLINICA L'l\,'TERNA
�·V 4- R lZ E s� ":[fj�

o-.. R;o CâMA�A
CGTI.; Tm,v, 4 de Fevl'reiro, a _ .• FONE 1433

(Opéraçôe13 no Hocp , Santa Catarina)
- B L U ME,N A,TJ'-

Dr..Carvolho
DO CÓRAÇ110

A
".' '. i bat,� não ... d" favor... Não estava muita. satisfeito,

ABSOLVIDO
..

---, poís que a caçada fôra faeili-
·�lJunminmrmultmml!lmm!lll..-. O Tcnente poupou a vida a ma. A viagem decorreu sem no-

=:U s,»

[ ff
-

:::

I
EdUardo Urquisa de ouveíra. v idades.

� Imer I. a ront:: EncaminHaram-"" os três pa- Entretanto. CI11 'Coeoca, o 0-

ª . ;. § 1'2. o Ioda] onde estavam 03 sol- fieial de- justiça Vicente Lamo-

:: E daüo� f' quando jã próximos i)

I
glía nnuncíava qUe notificara.

=: O () RE E T O; ii :: Tenente atirou para o ar anun- a todos os que deveriam depor
E Ena Maranbli.o ü, � g I

dando a chegada. Mandou que, no processo movido contra. E-

ê
•

E s: pre�ar:lS!}�:' e deu logo
_

o

J
duardn Urquísa de Oliveira,

;-..� __. I' IIIHUI": 51118.1 <le :partHll1, rumo 3. Sao menos I} reu, «por estar este.

� 4uUI1lfiUmmUmIH
mUI •

Paulo, sem passar pe1a �idacte. preso em São Paulo, por "rdem
.

- do chefe c1.:� Polícia»

itrUllãgo'rãr'''''"I1f'r�iolUllliãlbõür!_: E�1�s���i�����
_ .

_
casíão {'stava em diligencia 1lU·

s_ '1;.'.' nuEM PODEIM:OS ·CO!'.'FLAR 0. CO.NCERTO 't, 5_ ma localidade da mesma zona,
-.;

.

ao saber da noticia, teve um

-_= ....-ri�.. m..l'iITE SO.'.A' OFICINA «RADIO FU),,"KEl. :: t I .�' d '"
.."

_ ges o (P. conl-Lan€ a�e lê co-

.;:. ESPEcL4.L!Zl'..DA EM CONCERTOS' DE APARELHOS E montou, para. cs seus ímedía-

.� EUROPEUS E AMERICANOS -I os I
. "

:

E_-, E1it-s.OOI�!d� desde. 19SZ nesta 'pr&!Jà S !
.

'<;Éstâo' vendo? Devia ter rn��
7 de St(.1lmMO, n". IS = BLU1tIJllNAU :: tarlo ... >. E' corno eu digo: os

«DelI
de ao preso em trooa d';
51"iscent4Js mil rêís,'Pereira

- Clínica: ]lédiC2i -

ESPECIALISTA E�I DOENÇAS DE CRIANÇAS

das Rlias Floriano. Peixoto e Sete de B�1.('mhTn

_.

-

-

-. Fora prisão de vemre

=

(não numerada)
DL<\ 29 DE'NOVEl\mRO,' AS 20 nORAS

Habale' . und Uebe
'.

(âssma,w.rn ,

Assinaturas fi. vendá nQ. Vine Bm.eh das 9 ás ] 2.
.

das 14 ás 17 e: d�s 19 ás 22 bol'U,B.

Espetaen1üs no idiomá original, ('",1m Pl'EÍpçÕl'§.

x - x:':""x-x-x-x-x-::s:

EmprJSã Lima · & .Moreira
I ..tNRo\ DE ONIBUS DIARIA A' PRAIA DE

-----CAl\mORIÚ --=

Partida da A�ência Blá·Blú às '1 horas da manhã
�101ta da Praia às 13 :ltomB.

\os. dQmingos e. feriados, da PRAL-\, a·s po.rtlclas serão
da tarde

C.'S; 30.(}() IDA p VOT.:r:\. � mT1EFONF, N. J268
x�x�·;r;_=x=.x,=-s;_"':_ 'K � X � X �X -:ti: .:....);.

t

�:&*,
cnNcE§S10N .!'tIl I Ofn

.

Bre'tkopf IrlA.lol
FABJÜC.�Ç.&o �a {"_<;.r,<·aBl-'i€!>hi� ('(ri1lI!!e� !)3I!!l

fncllL"o!Íve pintura.
Olrl€INA: - �t't ,;cld� �x1gl?l1!a a elt'!trle1f� - j!t"�.

.

.

Tolda e estufame:uto da s;uwmõvtiÍil
Mlim.s Gel'ruii!r �4 """" :m.�AIi

.

,�,muumummmmmrmumOUUlimiunUmimWl��'," �.
"

� "
.

Jt i{rueg�t
RAIO X

Doeneall do Senlwru

Qperl1rã3 fi

.

Partv§

COll.liulMdo '" y€shlenctR:

Rua Bom. R-tltlro. �l. =

FIJn6 1.25&

(em frente 80 HospUal C..
.
MUco Santa IsabEJ).

CONSULT.�a .'
das 9,30 fui 12 e

\De l.7 ás 18,30 hol'U
.

nmimmimmrm.i.li'iimmuiIlUl.'

Venda

Drli RilJeiro 'de Camargo

ClRUIH�L!\ GERAL. principalmentê openlçÕI!§ de

ESTÔMAGO c ViAS BILIARES

elÜiltã dó .\p:ir.-:iíw mg�H\tõ � Ptõiias fi.meh:müi.,.

E5TÓ'MAGO nGf�DO E INTESTINOS

DOENÇAS ANO-RETAIS
---�-- ------

Hemorróidas

CONSULTAS:

8 ás 12. _ Hospital São Lucas - Forres." 4696 - 4691

14 ás 11 hs. - Av. João Passôc , 40 . 2.0 . Fone. 1988

Re$idénéia - RUA SUENOS AIRES, 205 - Fone, �9
..

CURITIBA

Caminhão Chevrolet
l�.<lá ern ('(lneO'Tt�nei:1 r.úh1í{':1 nrn camí nhâo "l'he\�rol?t

1T10ct. :_:;7, con.;�er'.��·I.t�0. O� i nt.or=ssu do-s devem .envtar suas pJ"O

flO."T:1" cscl'i!n;; em er;\'êlnp('!' l.icrndos. ll",yict:unente assma

dos. :Jl':' o di:l 1.0 d" droZi'!!1fIl'" d.O ano cnrrent e. Nn parte ex-

1';, nFA ALC'[NDO GUANABARA .• S,!Lb 601; • r..r. anel,....
}

RIO 'DE T,..:KFTRO

r----------------�

II OS� cominhê es, FORD 1-. �m� .

I D RAM V MAIS I
: com o SERViÇO FORD I
L. � �

NADA MAIS llHrIU"l do qUe trazer ,.eu }'ord, ue: vez em

quawfo, para uma ín>"peçiio, em Jjfh�:"a oiicinn.. Po;;suimoi<
le\:ur"o;; l':'('nkos foruecídc,§ pt'.-Ia própria fábrica, Os nüsso;<

mecânico;; ",ã�i €!!pedalmelltc u'eillàdo" pm'a' trabalhar em

fürd. com ferramenta,,' e"peeiais paril Fordo Temos um

t:;nmde t'SWqüê de pe-i;ail FOf'd, que 'ile aju:"tam eom precisão
e rendem m�lii-l_ Em nO,';;,1 oficina,. "eu Ford ;,e "emiri "enl
ca,;a

..

,. _ �. fi senhor tamhém!

���fJ4ew
t��v6fídedem:� riesl'u ddt:rde �

. Cã�� fI@ Anl@ri�{in�· S� Â, •.
.,
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;SonJ_eccionado �comlCompetiçãe nau t i c a
-�::s',m er o ,e) : programa� , ",

'

�'
, '.. ,

;do �mpolg<;lnte certt1me� que se ore' 'a''II'ztara,li:lUlllin�mlUl"J.llnH' , " HlIllUlIH,lUntllllH1!U!mh,
""

, "
'

,

CI'ube Náutico 'América e S. a. E.

J

d
•

de rele oa

na tarde de hoje
m'" .de s� f.SpN'Ur, caso; têm- ,'e tel"ça-f,-':,·,)� ,encerrando. as

Õ iOleja favornv01, que teremos jorrrndas, V'l'crnos Ó Campeonn-
05",_ domiiigo,. !<�gni>,(Ú r-: tm'-

'

to de ,Tiro', ao:, P:>ato!', 'I'a�as
[\·férB. prõxil'nos,' o i''H'.!l)!·', medalhas e htO.flZ.�':i' f'starã:o eIl!� Tel'ão Oil aprccíudores. do es., Itourinva Se(�a. patl·OCillil.(la;1 I .progrnma. Dllda, a !Oh:aliclacl" i 1.ejx0l:1 cm , "ll",pe!l�::', �s as
odos os e8.1Up-'''natOR (''lt�,r:�' jogo'. devendo as La-::ies espor- porte na tarde de hoje, lUU do- pela S.E.R. Ipírauga e que. C':Jn- '111('.- �t'111Pl'l' ,exlSu� ,-nt!'€', 11" t 'lstellt�'S que os pn·;3en(·larcm.
enses. de Tiro, ao -Atvo e "'no, uv-.s no «stand, do, �_.lube l:>[E-

J .níngo repleto de emoções. A· tarào 'ainua com a parttcípacán TIlng-msbs e :;-mel'lCa:l?". e el·

1
)8 tl'uf�'l'3 em disputn farão

os Pratos, E' que, 01lPRt'reg-;;f- mr-na uense de Caçn '" Ttro, a- érn do Campeonato Catar-,nen- do Clube N'á11ClO(' América ;

.

se esperar ou€-, �5 l'CIi..'ldos. qu meut-u- I) empenho elas guar-
o de 'patroéi.rl.a.l" o 'Terceiro gradEi' Interra rnenv", ficando I :e ele Tiro ao AlYO e Tiro aOS A pa.rt.ír 11':$ :2 )101'a", d;-'S')ll- --- _� __ o ._- _' _- -- -- ...._

ertame dessa natureza. o Clu_' gr:�Yada:l Poara 'sempre no,: a 'nüos, interessantes regatas rolur-t1f-iio t", lxi,'cos, em nüme.,

���t�;�;tIll�1�I�scãrmCODvj�an3 �ariO ffolõ'ar õóa�aoC 'rao'lo Ue uCo '�'aÕtos � ''''V�ISI:m�I�;"I11;�I�I;�;'';''III�
Não deixa,á o OlímpiCO o guardião nlalabarino ::

.

Uma das posições consmern- i Desper-tos, quando f �f, ehaJnado'1 la me procurou. tudo clava (;1'

das ccha\-c,'_' para o sucesso de'i para eubstí tuír- Osvaldo, Oscar ad". Parecia que tinha alguem �

I' -:-qua quer eqll,ve é. tncüscuttvel- I ,abafou,'. Pegou tudo como. se 1\1e 'Dl" segurava, na méta. F'e-

mente', o arco. Conjunto que' diz na gíria. Domingo passado, I ízment e, 1.1\(10 já passou, e a- -

tenha debaixo dos .tres.. pnus, I' Em .J�inv:l(" :epetiu a SUa boa <�or[t v�lto a atuar- com m-ris -

um e1cn1ento que inspire con- atuação, praticando defesas e� :lispoElçao. :
'fiança é meio jogo ganho. Em pctncutaras . -,- E que tal. ,1 seleção '?- ::-

Blumr-nau, érn:, Brusque '(' "m
'

Ontem" num m"ml'nto d,,· 1'01_ - l\Iuiio bo:.,. Eiótamos ('ln I ª
ç;aspal', os nessas prineipais ga, prOCnl"llmOs Oscar. hem hn- .Jonto ele bala. para vencenaos I.::

! ,:lubes contam' com fJOns joga- Il1Dj''''clo. lo'!:/) se colocou i'1 110S- ')s Cl Lros f1dVel'",'jJ'ios. _!J.- fibra ;'a,

dOI'e;; na posição. Mas, lutam Sfl disposição. :la nossa lurma :-.)j qlte con,;�- I;:
,OiU dificuldade com goleiros'" P!,ra. que os nossos leitores. guiu eSf;;lS duas vitÓr:as. !<Jxii'_' :::
',".' não seI' o' G,. E. Olimpico ;.E,nham alguns dad1s sobre a 'e !ú,andc camaradagem e h;ll'- i::
'; Paj�;andú, que atualmente e:;- vida. ele Oscar, passare.mos a rlon,a (.ntre todo:; os elemen' 1_= ('(Vilfi'(',;ãn !lf"tão bem servido's de guardió:Cs. narrá-la. O gunrdião do Olim- ;:05 ' ':='

.

,f'rincipalmente O' Olimpico. O�- picô. chama-",e Oscar Ma,ya'.
.

Qual é o sen pai pite p31';1 !:: E ARTIGOS DE C.OURO EM (JERAT,

!:at" como titular, e V,aldir, co_ NascPH na cid!ide de Joinvile. ef<;a-fpira'! I:: Rua 15 de'Novembro, 745 ::
, '" O 1'J' '" '"" •• 'mI) reserva; apesar de Vald11' no dia 14 de setemhro ele 1\:l2�. -- A nal'tida ....ai ser clm'ft,.:: Blumenau =GRE·O .... - """"{I. t t d lH,sent JPs'e ano

IT
_ t t'.l1 � i\. � t Pá )

,... -

._,_. . ',(r es a o <. e . - ,., ('m, .1,01' an o, � .

ano"." sua (COlwlusi. Ia. :sex a. g. ! !'";dlllllmnIllIllIlIllUUlIIIIUIIIIIUlIIlIIlIlllllllflflllilHlfllllflrlllllllltlllh �
(:"lIh>t'llliJ

devido a uma. operação cir\!rgI- ..,�,rrelJ'3, futebo]lst�ea. po�e_se.

ca. Oscar este ano, não esteve à}.zer, COTIl.:çou !lO Palm€l1'afl,
�----- -----. ,

em SWl melhOr forma, não- c11e- onde CGllqUll"WU a sua. gr�nde •

gando a repetir, as suas atua.- f:lll:a, como um dos gOI�lros I.,; dos nos de 47 e 4.8 quan- malS complet.os de Santa C'l.ta-
t;.oes � a .

� ,
�. J

o integrava o ,Palmeil'a!S. r1r:a. No alVJ-Vetl';:te'l oscdar con- !
Ma,,, lJO encontro, com fi. selC'- qmston alg:u�s Jtn os (' ca�-,

:».
-

d LiO'a_ Joirtvilense ele ].Jr'ão. No lmcio do ano Cle!çao n. lO

1949, Oscar recelJpu tentadora<
oferta do Olímpico, e, como é

naturaL' mlÍdoll' de camis?" pas
sando a defender o alvi_rubro.
Primei r:mnen l.e perguntamos'

a. Oscar, si eram "erdad0iras!as noticin.f: quP circulav.lTn nn
.

"

-

.

." ". _'" '. ' , _ _;_: V 'L s 'O �- , .
• cid�de, . dt';;que. O' Ines111? .�st.'l.Va r "'- :�-Jt>':S. :.;,�<.;" ..

, ••
-

...!i-,,_-.; " :"<'-y ',-> � ;ni-2or:'1@"'ilo": p:'Ú'a"tl.;:iX-aF·<G e{';jiJ':',',()i1DLPH"'�:- "I,
','remo!> o pfiiZer de aSl�rU' ao§ nos�OS soe ?S, a. s. 1

:: _._ Velhinbo. i,'so é c:onVfl's!t.
:: i 8stO\l mnito bem no

olirnIJico'I'ª I 'mde tenho' bOJ1..s :lmigns. e pre-
. O P I r..

::' t<?nrlo no fill'! do [1110 renovar

"

'
'

,--,A D_I R � T
.. ,,- '. --o-, . � meu contrato. Voce síi'1e, fi t

.lfillilníWmmll!HmmHl!IiIHl!ill�mH!I!III,lIIIII11II1Hilllmllll!m.lllh., turma. os torcedorrs ql1('l'crn jÓ

�/��Je�//....:r�..r��..#"� movimento. "

n
.-,-
e m- s e< f vi� c�O�;u::'�;PJ:llfÔ��lm eon-

Ieu' .

$1 - :Fi'':-, mf-SPS atrás e1: rN::',-
. " ,

" � 'ti l'má cana do meu umwo Nl'j. TERRENOS' -E CHAOS DE CASA, em dinÇ,rsos $ ,�ácio. ql1� atualm{'ntp ('Sbl n-;

Pontmr da Íhw, Amazonas ,,, fim.!. Pl'ogrr-sso, tud\l' $ Santos F.C" l_1Hl'a, ,faze: ,:In1

I'
'"

�

< ,
�

• ,,' •.'

,. lt:�t:� no Hh"l-,negro. ��,ltl�ta.
:nO b:Uf'l'O do GarCia;· "

"

_

" $ Esta sem:ll1:J. tive a honl'f' [1'"

UM/i. CASA de. mafel'ial� tama.nl:o 8xll, cOJn $ "e{'ebel' um convi�e do �. Pau_
ruil grande llOl'ão e todas, as insta.Iaí;,'}(';s_I�al':� J'cs-

j llO
F ,c .. que por ,lTIte.rmedtO do

iimranÜ" f' qu:!-lqué.l' outro ramo de' negoc:m. rudo centro avnll.te �eoméL1S. me,,

,,' "

'

-'
'

I cnnvidavD, pa:ra fal,;cr um t 1'C1- 1

isto a: PREÇOS DE OCASIAO. '
"

.

-

no .1.0 tricolor ('m S, Paulo,
..

Os interessadoS queil'am dil'igir�se, ao 81', Chrrs-:
_. F� voee irá t1 S. Paulo. Os·

':

,(,. I m J

i#-
.

t,ia.no t�'heis.s, �,ua Ama:?f"ouas! Aarf'i!tr ou ll{' O ,i:e.e- car?
" 1 6'�

, . '- Se tudo correr bem, tnl-fone Nr. I ,.J. c' ,
• s-mmmmmnrmUlUlHlUU1HflWlIlllllmmlllflllllliUl1tUIIIIIIUlIIlllJlh vez eu darei um pulo em ao

Paulo, no fim do ano. Tudo is-
,

lfllll!!!ItIll,UmUH,!iiuIiIIlUmlmÚllIllllfl,llmiiiHIlIIIIIUlllffIlUmmUIt, <;0 df'Pcnderá. de tilll melhor en-
,

.

, t�ndÍIi1(mto c'::m os mcntol"('!'

, palclistas. IQuais foram os motivOB qUi'

t ) levaram a ficar fora dc fóI'_

,t ma,?
'rodo o jogador tcm a fma

•

'

<

,..
' t fi1r;e LUl'fn e má fase. Este

ano,li 0"-.· E. L : Retirou�o-,
�

,

W
.

LI·· R···G E SI
.

pro�:f!�i�a'
.

'

" â Co-n:!'oml:e :(., dI) ('onh<,.cjment{l
" dos IeitélT{'"S; I) Palm,r:iras }'::.C.,

Atende-se a qua.lquer hO,:n t no dii 17 dI.' Si'-t��mbro, auiu:;; do
. ,ffilconir-o com c. G. E. Olim'pko· ,

'

,

t �nh-(l.r. é.oro mn r.rotc'-;�:.o ('Á}nl:r:l
'

" ;"" indu;;ã.o',. ,na ('.qu1p� d��,t;'" It��'
,

t, :rm d" 0:;(';\,1", ,J1l';\r"c... ,,� "t'�· .. ,

t· '{{'fu<;, �Ú.mellt.()s C-O'IL,>id<:liJ:ad6..ot

1
'

','''l'Ofi;;Siona:rs.
Agora rdn()$:. i�l

, ro:ntta;ôo por p�sl'onr. m"T'{,Cf'-�
, <

,

..

, " • ,lmH', de 1-0do crNllto. ,q'!lll?> o'·

. RUA ·K-'.'OPAULO. 278-80"
.

"

.' f �a.Jme:irà;; ,E.C.--retlron fJ me";' ,

mlnlll.mimimmnnnmml1lmfiil;nUjnummmUl1limw<.tumunl��" prot(;';'i,t{),
__�",--_,,�,

Iplranga

l�AÇA ANTES IThLI\ VISITA A

"C ii S II B L I N C Jl"
que tem á sua disposição um

grande e variado sortimento de:
l\IAL\.S I'ARA A"L.\O
"fAI, .:s s DE COURO

MAJ,,'\� DE OLEADO
1\1.-\[;:\8 DE MADEIR.\.

VASTA!'! DE corRO
BO[,,,AS P_.\_R.\ �ENTlúR:\!,;

1\f..-\IJ:\S' P.-\RA MOSTRUARIOS

lNHO

{)MOIOROI

apresenta três vantagens,

1, É protegida contra danos materiais.
2 - É protegida contra defeitos elétricos.

3· É protegido contra desgastes e avarias.

Allora a suo il1dú;;tria rJod"rá ser mcvimenlod.:l

call'! um motor de' tripla proteção- TRI·ClAD,

êl1roloclo com fio 1l1�gnéfko formex, cujo isola-

f'

no

menta ;, o mais resi:;tente até hoie conhecido.

càda m�tor TRI-CLAD é submetido (I rigoro-

sos provQ�' para qua se torne um patrimônio
de utilidáde em sua' indústria.

1 ,/

0, 1710to,,!! dé' incluçõo TfU·CLAD

fabricado, pelo General Eleclric

apresentam as mais altos co·

ruclerísficCJs ele performance.,
_,

A carcaça JOleiriço, de exca ..

4f!'nte residência mecânico,

prflf&TYU aS porles v;'ois do

Sisf..ma aperfeiçoodo ela

.entilação par amoos 0$

lados - 'emperalura uni.

fOfro" - vida ela isola.

menlo muito prolonaocl".

" lH.t\ TPH. )lí) DRAprL
, Diplomas e 1vIettalh:J.s de OU,ro em

varias exposir,oes nadonaÍ>i e
1;"";1 r"'-ngeil"tls

CONBER'l'OR F; l� mF'()r��,L\R
-- DE! a.\.J?MONlCAH

j";'ü,C:tH!;:t;'�'HlO::; l;j IHt,. 1(1 I.ua,i t-:h��i.s.
Il'trnos f!E" ,>t,_fwlt ll:3.rrrlttnÍ(·::l >:::;

r-�tl':11lg(!ir.f.l:i

l�t, .. fi,·::un l1H'!:l

"SAR:rORE:LLO"
pf�IÇ1, �.:u i, afinaçàú nii Ida {"lo t'�mpl;or:1f]a

l\1ú,dnul. sonol'hl3,de:
PH(,'a.n1 e:-tLálo!4o:1 ilust l-ado::;

elA. MERCANTIL VICTOR PROBST.
1{.15 del-.loVêr11bro, 579 - ex. Postal, 126
BLUMENAU � Est. de Sta, CQtorino'

em meeeessaores duelos
I n':<:0('5 dísputnntes, que tudo I gTOS

do rpirallg'r� rOI:stitníndo:" .

11':"'ao no O';el1tldo l1e hU(l,� t riun" se Isto en1 atraçao comica. Tu-

I J"".
'

_ I
(lo ('st.õi preparado afim de que

i 1'(,:;] ,n��mlw. teremos uma ob�('nha ple�lo exit.o esta gTaml1'
I

�.-,nlppLlt:�ao ent rr- �::(Jr·d .... S e 111 .. - t;_pde naHtlea�
.

Cr$ 2.200.00 ..Cr$tOOO,OO ,·Cr$5.318,50
l\. ..�t·eb-:: por mês sargento d:J.'::' a.rmn s, �:lr.g·(lnto ,tlXi:t,f_OC e

snIJ-o(i<'Ínl d,,, Aeroninnícn..
_ .. OPORTUNIDADE AO!'; .TO\'ENS DE in A �5 "1N'()S -

'

Pr-epar-e-se paI';" o proxüno e';:lll1i' de I':�'let:ão. estudrmdo (0-,

il(�ient.?-T1H·n!r: por- correspondência no A'rF�Nl'�l r r�T(;- nll_J\]'�'

CO, Cnio,," 1',-,,"1:,) :!,![i,l.. Rio d e Janeiro,

________ ........_ o...e>_.

É HEREDITÁRIA?• EPILEPSIA
D que é !l l'1Ii1er,�i:l? :::ah�mo;; Illlf'na- I !!J'511�e llmiOl'irr ,lns COSM, I-::�[(I not:'vBI
qUe é um llf:nile fJllP. dllr.:l0w nnn, rf'ITI ; renll'llin to ,1f'scl'Íln foro )jn!!IlH��m sI,
H!LQ;'eJa.dn rico ... e POIH"l·�. !2l'�lIifJP� t' hll� ! pir: ... num !nlp.l·�i. .;:a.n1P. �(\lbp10 inlitnl\ ""
mild-::"'s-••JÚH.o Ce�al·. ;\::'P,?{(li.10. e Dyl'íJH ! do: �'Pflde {'t!I'nr 1"-e :'1 P-piiPpsip,;", l�t�L,.

t .ntrt=!ram det;tp ruí.,d. :\ p.pllf'p· ia foemure 'lh'l'O na.', :;.e \'{�:�d(·. Il!�lP, oferece··..'fl'
., ,:ft1f're�l.::ot1 3f'S lF·mpns (lO rh':.IH·j·J. c.lijo� . ;.!ra.tltjlnmnntf� fi tod.).� 0.- jnt1."'f'r.F�fi.do'-..

t� ... fOIl:'I1::' faf.:"UiJ f:H,dmp.I.(I'), {'{jJ'oadot.; ri.· Xu"bum pl11\:l'mo (:(\ F>pUt ... ,pf,ja des�
(·xho porque c:ln;':I'),�nj!':lIn :if� {'(,t'ril" !lO..} ; 11(..!llInJ"�1l· �'lU s,ulid.:!" um e\emplac'
pl'f'pl.r:1.00 ql1P :IH\'Lf nO, ·in!nrna" na Cl'1IlHlO ih"�Ir: j'I.lhd') ::en�H>l�innal ..

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

I 'r- EfliT,\·h,,'iU. ml;\ (h. [I,!,. \. 2(186 :;nn n"19"1I �w. h,e\ filI. �. J.. II. S. ii.. :
1.llidr'lm fln'�i;:r-lIw 9r:.ti-: 11m tvmp!ar d,) ildhfin in!ihllilil \: "PIj(\f. rmílr-�p. �i fpn"p�ili"? t

I I

J
\'-1'(1' - -.....

li .. \'llf r"Tr.'k'f l'm 11"1n� III" inrmd} i
: E\Dmt.Co...

" � :
!.. (1!l,IDF .

,�RepreseõTaÇ/üesI
� Aceita-SE de qualquer jJl'OdUlO )l�,l'a o Dls! nto Feuur:LI. D:l.-><C '.

� referência,; bancárias e con1el'cinis, Es('l'''\'Cl' p:1.ra .J{)ão Perei·

§ r1 de Carvalho - nEPR1�SZXTAÇÕES _, nU:1- Dm'nos Aires,

& 104 ,1 fl andar - s.fLl�l ·H' - End, 'Tel"g', "C'.\P..T01"E"

ã
��.,/J".r.h!iéP-:�.;_;;;.;;::..;;;;.::;J'..::�;;.J'J".rJ'..F.r�.

"

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

:Casa 'A Capital'i
I OF:ERECE PARA FIM DE ANO OS ME- [
I J,I10RES ARTIGOS PELOS MENORES PRE�

, ÇOS EM
I

SEDAS

CASEMIHAS
C 11 A p r;' Ti 8

nRINS

(LINHOS ESTRANGEIROS)
E MAIS lIMA INFINJDA.IH� DE Aj{,TIGOS
no SEU vARIAI),lSSIMO SORTIMENTO

ImNHEIRO
I,

ADQTJTnINDO UMA HICICLF.TA

E;i\f PRESTAÇÕES NA FIRI\'U,

P n () S D o C I lU () S. A.

"

"T

TmpOl'taf;iJ.o e Comércio



Nem todo ..oéarvão naciona·l.oferecldo
ao m rcado é b neficiado como convem

CrJujca

I OLTIl
ne 8arreIO P,IUO

DO

Ve ríftcou-se o que aqui de
clarei a proposíto de Oínnalta
dr?: 1\íar(:i). o prodígfo {l� cinco
anos, que óntem' comandando
fi. or-questr-a do 1I-Iunkip:iI, exe

curou Brahms, Moznrf., Ma.s

cagnl e Wagner.
Um delirio! T'atro totalmen

te esgotado. E os aplausos não
cessaram. €'nquanto Gianella,

hub()s que t.orna.r-aru l,[.trlt� rms

yadr.s conterencías p,rlítkas nu

:l'erra do NOS50 S"n!tol' 01.-, Bon
fim.
Desconfiado!') uns d,ü5 nu r ror,

�n(.ré!ct.(:\loram-sf4. ElTI �!alva.d{t!"

apsrentando .

in,li.c,sc,lliY[·i it'a
t.f'rIlidal�le !

1....':.Ln:"i("t.nl de movtmcntar, orga
nizando di'!ldc já uma caíxínha
tipo adernartstn ... Os "carvoet
ro.s" serão eonvneados ? Do

�

Il1EU lado, desde já, posso dize.

que o pt�di.�"l r-st.á indef�:rlan.
xxxx

'Em toda essa pantom ína.
)WllV8 porÉm�-·t1m homem que
SR mante·'."e·:i !Ll::fira tio seu

posto e de sua r,-.speiwhilida
de: sp:&rundo, hoje der-ln.rriu-rne
um ministro de Eskul0: _ o

genera.l Angelo Meride s de Mo

raes. �nlítar de estirpe, e Ucl!

mtnístrador- de primeira Il riha,
riu-se o dlnarníeo Prefeito.
Riu-se a valer. E' que alem d::,

multo perspicaz, dispõe de hom

senso, que fi :l, sua grande for

ça.
O Gener-al Mendfs de Moraes

é sem d'uvida habil político.
Sou suspeito par.a exaltar a sua.

personalidatÚê. Não posso me

esquecer que ele foi um dos
ch�fes do movimento de 29 de
outubro de-45. :Mas, soube s:m

:pre agir com elevação, digni
dade e franqúez:L, Dias antes,
fez ver publicamenle, em ple
no Estado Novo, a sua re�"olt3.
contra o movimento que Sê

preparava para na. reaU:'l'ç.ãry
das, eleições.
Vitorioso, não dcxou-se le

"ar pela paixão política, m�n

tmúf':l-se numa atitude superior,
para COln V::lrgas, a quelll nun
ca hostilízcu. Aqneles que la�
beram os pés do Presid'3ntc

:Vargas, como iscariotes, p:'o�
çur,aram logo correr aO!l pÉs de

Dutra. qtle entretat1to-
.
bem os

conhece; para não lhes dar o

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

B O B O \:Violentp.· choque de veíiculos
nii.O�Siiret�lrOUda-nossa�mruoc lua rodovia Blum nau-Uajaí

-- Ferido no.'· desastte o prefeito arl1o. aauer �

Destruidos
Rio d" Sul

não Z:1

cas 1 c.e espetáculos, isto .. é. de
pois .-le decorrida mais de urna,

hora, quando findo o· concerto.
O que o Brasil dispõe de mats

fino, esteve no Munícípat,
Coisa rara, [J meu bonissimo

amigo Benedito Valadares, o

coordenador e magarefe .de di
,,"ersa:J. candidaturas, compar-e
r-eu. :M:,�q não f sé, 18::::0 .. Gostou,
e fim:m 'f'ntusiasmado. Comi}
sempre, a friza do vlcc-prest
dente d� Repúblícn, que ele não
paga e pleiteou fosse cativa. em
todas as tenLPoradas Esteve su

perlotada.: - verdadeira. "Bar-
Cu. da Cantarerra" ... -

Qualidade ·inferior, alto. preço e:
exploradores inextrupulosos estão,
prejudicando o nome do produto'

PEla.s 14 horas da b1de de � qual foi se chocar- vtotentrmcnte.

ante-ontem, na 'estrada .d,e.troda-I O sr, ..arno Bauer, ao que se

16em Blumenau-Ita.jai, oco1'reu sabe, saiu bastante. ferido do

violenta. colisão de \'i)ícUlos, desastre eis que, com o chóque,
srmdo que urn dele� era, dirigido foi projetado contra o volante

pelo sr, Arno Bauer, prefeito
tl�qllcla vtzínnn f'ld;'ldc.. -.!

Rp.günno npuron nO:J"õ1. rF.fH,r- Rf:'serv� sr.n Lngar
tagern, o "r. Arno HrLll.'l�, que se no

dirigia parn. Itajaí, tentou pus EXPRESSO ITA.TARA

Gal.' a frente de um camlnhão \ E' Vl<I.Je com seguranca de I
que t.rafegu.vs. no mesm� rrumo. I. Blumena,: a ,Toinvile I
Foi infeliz- Em sua manobra, pois, I

! A g- e n c 1 a: f
em sentido contrário,

_ tra.nsít:iV!1 I Fm� 15 de Nov., 3611 - Te!. 1455 !

lum carro dtl "Sudari", cont: a o __

-

.

do carro, que' �e partãu. Aínd »

no mesmo veículo viajavam um

fiscal dO' Dep arturnento de Es

tradas de Rodagem e o sr, A.
Zag'u ln i, que tn.mbem .fica.ra..'Tl1

feridos, tendo este, último
t,do o .parabrfsa do

_

earrõ com

a cabeça.
'

Do carro' da. "Sudan' apenas o

vendedor 'feriu-se ligeiromente"
sendo que o chofer escapou In
columo. As mesmas -noticias
acrescentam .

que o-:r íeriuos . io
ram conduzidos p:!.ra o Hospital
de Itajaí, onde se éncontram.

'".
. . ";:l

.' Continuamos, hoje, a publica�.ão do int.eress�n,�·i!
trabalho do químico industrial Norberto Ingor Za- T
drozny, sôbre a situação do; carvão nactonat.:

.

.

.

Exercendo, por eíneo anos, o cargo de (1iretGl'
técnico de uma das mais importantes usinas de 00-,

neficia.r Ca.rVM existente do Estado. o jovem quími"' i t
\:1 co bluinenauense teve oportllnidade de observ�f' to"! .

ii dos os fatores que conduziram e conservam a mdús-:-)i
; i trla Carbonífera brasileira lia constrang€!tton sifua,� 1

I i' ção em que se encontra. São..estas obse:n:a�ões, eo-:
li lbiwi.s «in-loco», que ele traz :á luz. da publicld�e co

II mo bom patriota, esp�ra:ndo a.b'a.ll' para o nnpor
! i ta.nte assunto a atençao daqueles que se acham

'i! condiç'oos de remediar.a sítnaçãa.
li ---......-----......;-

Por NORBEr;tTO. INCOpor violento
dois depos�tos

l--��--�----------------�----------�

o pipocar
deram ao
Noticias proeedeL4;es de Rio

do S,!I infonnam qu,' p:'WOl'05')
ineendio de.stntiu, na [",H e dn
._juínta feira. nltimn" doís Ilcpú
;itc··:, f'xistt>nt€'l nas Im(�IIia<:"es
Ja <'staçã.o Oe e.arga d<]. I!;.l�.
5.C., p"rt(,UI:�lltés, rt'>.:;pe{�1jYa
n{>.nte, às flrnms R"'!lau�( " �oal'
e;Cia.
o incenllio, cuja erigem ain�'·

::_1 n::io foi estf'tw!If'.clda, t"v�menor aprêço.. E hoje e"ses

mesmos Judas voltam a. hutcr
. ás portas' do pequeno, qlÚ' é o

-

Inaior
.

de todos.

de cartuchos
sinistro

incendio em
m

COmertl81S
Qualidade inferior e alto preço sos produtos segundo o fim

Nosso carvã.o se caracteriza
I
que se desUnam nonnalmente:

Pctr sua extratificação em C3.- 1) - "Moinha a gás"
_

-

.

cP
madas finas, alternandO' com teor .dac cinzas entre 16 e 20%-. ,

xistos, xIsto!'! carbonáceos, "mid- vC'ndid,as as Usinas produtora,
dling!'!" e pirita, impurezas

-

que de gás.
são extraidas em conjunto com

O' cl.rvão. ·a.um.entando seu i€or

em dn:z,'LS e obrígiLrldõ-- a uma

ulterior separação. _- E' o, que
se -faz normalmente: v€jamos
rapidamente os diverscs pr-oces

sos seguidos.
PrDcésso usa.do pelas minas em

geral
a} ......:. Peneiragem separando a

fração menor de 20mm .3,

"Molnha de SBguni:h'

e explosões de lambores- de inflamáveis I
.��pet�.:ulo um cunho verdadeiramente aterrailor I

________• �-- ----_--------------- ,L.I

casas de parentes, sem resulta

do, sendo que na volta:, no",'}.

mente no Bar Bianchini lhe foi

infonn:tdo que Ivo. prova:.vclnLen

Oscar convidado

b) _ "Escolha"· _ ao. grosso
- á. mã.o" separ:mdo' a

-

esteril -

Xistos e .piritas;
.

esta operação é

geralmente efetuada por moçàs,
"escolhedeir.as"" que,_adqui1'2IÍl
graride prática'· nestll processo .

'Nega a sra� Banlar S. Renaux ler assa�sinado seu e�poso 21���,:i:;d:���:il���(C'oudü'iãu da Prin'cira Pág.\:jtar-Ihé inteira c-ünfianç:!.;· 'que, te, ,teria. ido á Iilumenau ou a riam fl1.1= com Ivo c queriam '!jada em Cima da mes:!. e per- eerca de' i2%. O carvão assimque não podcrii ir' �!.12m .. Os hO.l'aS p.. após l:ecéber 08 cun:p.ri-IPas"ado um p01lCO das séte no- Itaj8i.- ('fi razao de, que,_ pedi.! I uns cnrtn�hos pal'i a. c:Lçada;
I gunto,u

,:� Ivo Ciiha voltado. a<:> � obtido; "escülhiLlú"., eUHl un;' ü,or.",":n,-, banqueiro·�. �u_i:ls fieha,s I Incnto;;· da dec'arante e acar'clO �as d't I
-"

t
. t d d t Ih t rrd 11 t �, ��� d

- '. � " .. - c-c ••: a nOI e. e conlO \0'0 nao 0- nov·a.men e él. sua sogra CJue " que a' <,mprega a a. Ia.n ou- B que es a.. respo eu ])a.recer- I� 13m dnzas en re z.. e· 21,/(0 e ede ÍL'l::meidélúc: f'.'"táo c'm poa r
.

·Ia
•.

··

diss.()-lhe que i�ia orerecer'IYéSSe chegado, .a declara.nb sa· conduzi!'sc para casa ol1c!:i che, ! mais qUe Ivo não h'Lvia chega- '_lue sim' em vista de ter ouyjdo 22-2il.%., ·Mat. volateis rela.tiy"l.s,
----.,---- \li..: chOIJP .aos amIgos. solindo iu com D. AlviuJ. e vil!o':lnL ao garam um rJ{Jaco ant�_!; ou um I elO; que 'def,ceu até a fala dê .Im barulho (; que deeerto o apreserita. qualidades sntisfa.tori·

noyamente; que em casa' eSla\�" Ba.r Paulo Bianchini, onde o· pouco depois d:1. meh· noil'e; : visitas· onde estu\"am elo;:>, ami- me;;mo já estava dormindo; que as pará. ser queimado em forna-

R
:t sógra da declarante. D.· Alvina 'mesmo ·deveria estar; '(Jue no frue pediu a D, AI,'ina qll(, en- 'I':OS de 1\"0 C lhes fêz a entrega ricou algum.' tempo d"ita(ll. e lhas (1" -caldeiras a vapor,. €quin"'lÚLUX, :, :'nra. e a filha do �i··1 Bar acima referido a' dcc1.:1_ra.n- trásse e e"t[vrrarn ":onv'e,;�ando I' dos (,Jituc�os. que (5ta.�:�m levantou-se pan1. ir a.o ba'ilheiro pda!" com grelhas aprop!'Ía.d{ls. j

; 1<:rJCh BU:�km;nn, duas ths d.,. i te-. c�a�lou a· �ll'te Rell .·ma.rido ·�e.ndo a d"clara-nt.., se qll�W�lido .atras d0:;J LITros, na prate.,'lra ;Jassando 'peJo' quar.to do ('a.�al, c) _ VoLtando ao fino.a
Ivo c o .,1. \... alter Buerlcmann, e InSlf'tlu com. ele para que 'fos- a mesma do proeedinlento de ·ab3-rt:-l. do :lrmaria, que unl des- ,e·ndo _visto" 1;vo -dtiitado, €, de

-

"moinha'., se'parada' na ·pe-..-:Z::-
.

' niio hmclo ,a. declarant<õ notado i �e jantaI' f! como ê;:t� dh;;,;pss'� Ivo, ao que esn lhe dcu' ,�ons,,- 1'25 parecendo ser Toni Haend- \'olta ao lJlnheiro 1\"0 111f� }1,:r- ·gem (a):. -;- Esta mo�a -:5 11"-
. .1'\, GUARD ..-\ -CIVIL, EM n,uln. de. nnnrm 11 em "eu marido I Post::r com .��s amigos, ;� ri0('l�- :llhO: que qUfu'1.do D. Ah�inai se 'r,,- chen, ltemonstrou (xtra.nhesa "untou o que é que havia ar; ,"ada. em giggers ou mE'·sas vi

q\le IJ\l<1i'sse iransparecel' preo- ranc.e .lhe dI, .:P. que em '\ l"ra <lb- tirou n. drcla.ranti? subm para o por Ivo não tl'r volt.n.do ,ü':' que a doclarante continuou Cu.- I brai:órías, afim de -efetuar: moi-
PONTA n-nüSSA

cupa�ão d.,.qllsada 011 ncrvosis- fo, UiL no elnl'TIla com fllt;L fiO,- andar superior onde fiNi.lTI C'l aquela hor,,; que pediu a Toni :ninhando é disse: "nada", eu nha é.leYJ.da em gigg,n's .ou me-

l i I • gra porf·m não h••u ... " 'leRsã,} de
-

·�r;r!l't·to'r.'v-.=_. e a"J,'J.". ,-,1" '-,:t'ar aI· Haendchen CIU" ·chamass? aten- sas vibratórias, afim de "fPtUMmo; (lU,' p;;;tawl. a < EC..a['arlc·7 .

. ,,> " .,'". �.'

, eint'ma f' j'"ram G. cusa de. D. I r;iio, isto é, Ivo. a r[I.Y�O e pste CONTINT,JA TERÇA-FEIRA !l s€paracão dos estéreis pirita'f'Un.TT1BA, 1:J (lv[i'ricl. L -
('OT!l. ui t'Tlção Ub:ior-\'ida JV lAs VI..

Alvinn., onde fi .. r�ram ouvindo gumas roupas na ca.lna do

ililrL,['-1 pi)mpromet€lHl� ri. faz!'!!'. não
.
�i5��5' e ��gíla obt�ndo�;� diver-··0 go,\reruador 1\fiI1sf;3 LUD.lOu I :511Et�;; qllP Iço Uf1nlGnstI'ü_H. est�u' t d 1 fpimusIca de vitr51a e flon\'ersun-

o ê ('asa, .. -

. pa.ra.',2. quarto cfnnp.eendendo a atitude de

:=�n.i�� ,�:('r�;:��r�:�g'-l�ii���tdOeJ';� 1���Il{:�I�f;.ti:�:'�:.o ;,��u; �:;���r�.� do até tn.lvps ii.:< 9,30 hrs. (lI! déz iie hO�P;l�·f'l' contlf�:uo- aI ,,:ftI-f., °rn-IIVO,
que 05 (·.;l.ç.a.dor(,3 Si' reti-

OOI·S·· ·enco'.ot'f'O's sensa'CI"o''n'a' -I'·s···e-m··- B.ru.sq··.U·-.··_'... ··.',·.hora.s da noite', que a df'.c.larante 1-
;. e se _(leI ou e ICU. II en'.',J ..

0-
rr._t'.1.In e a rlee,lal'antt> voltouPont.a, CrG3:�fi.

.

dia :intcr'lor lh(� disSf'ra d(:pO�l'"
".

T�dlU a ml:l. sogra pnra que r' ma.nf'e" que recebera no d.1. ..n·
..

•••,. lfv!l,si',e pl,ra f'a�:t no que i'n! LerlOr, talvez palo P"P:l.ÇO dp um'!. para o qllarro 'lnde vlt�ra; •. qu,.

'M
FEYW-··efiijr�_ZW1i2_�___

LtF.ndld.a, pois f'r.tava "em c ..n hora; que pOllr'o 0\1 qnas.i n·1.i.a nã.o sabe �e a P.ffi'pl'cga.üa llc.ou

Palme' "Iras x Carlos .Renaux e
..Oll"mp·.'·co x Pa1a<:.·_a·n"··d._.,.. ,

;

ot�o�aa J (hl,,:ão; R amhar: foril.ffi no fil1t.O dornliu. tflndo tido SO",!"K':---' '�llr� na. cosinha ou ,�oItou a dormir;
...,:, .Is �O mo\'el de .fi. Alvin!l. h ca�� d

1',0:'1"
"nt,rt5flaltadus; que E:nljll:J.n que não se lembra se reconciliou

I declarante e, como ali nil.o leR
• (I f<"U nnrido não voLLáv<l. (,l'a- depois de te. sllbido para seu

E t
iii -

tivesse, reso]\·era.nL procurar 'he difidl conciliar o sono; qUe:! .luart.o; que :1 empregada, quan-
S rangelros 11\'0 na cidade, óra urna óra. OU- "'nl certo mom�nto um'.!. d:u; em- do já estava cl3..o; bat('u a porta

tra dirigindo o aulomovel; que !}regada d:.L casa. Coi chomar a do quarto c disse ter trazido la

percorr"u 0;< lugares e pontos declaranle dizendo· que nil. fren- ! ranjada. ao que respondeu a 'em

e casas habituais e te "fitavam uns amlgós que quc- pregada que. colocasse :lo laran-

ltú��o pelaa 22,30 daquele dia. "
logo .tomoll grar.}les propor�'ões,
malgrado os {'-�lforços f.,ito'_; por
numensos populares no s��ntido
de sufocá-IOo. Op,nas ,"prdad.ei ..
r·amellt.ft Impressionanh.s Se 1'1'_

'j'.r:taram no loeal, logo que �s
Ch�n'1;1,... atingiram seu d!.max.
Existiam 110S depõsit-os muni
ções' para armas de fogo. e nu

m"ro;;os ta;mboreo_s e latas de

,-

ólC{} e gaso�na.. ft->cossUn,'" l)ois,
às sinistras lab:wedas; que se

elevavam a. grande altm'à. jun
tar.am-je o pipo�ar do;; éartu-

h'_ j ., (lWl, ta,nt'() IH prC-d'.;> des,..
!;ruídO;; como as mercadorias
ue!es existentes aohavrw:r.:-.'e se

c;urados. O o;epõsit-o onde fuH-.

ra () local, tii.o Jog,u te\'0 conhe
cimento do !>inistro, <"ítegando
em tempo de presen-c':a1' I} final
do incendio, que lh.-e de,struíra a

propI'Íedade.
Es.c(2! d.epósiÍ<i, g�gun.do nos

ilIÍOr.mOtl mais tarde, estaya �:'

gurado por oitenta m:l cruzei
ros, qU€! ê o qu.a.nto '\:alia" .As
sim, po'r;., I fio ·te'\'{>. prejuizO:!>
imed:iatos.

lavrando, atraindo no IDeal
grande massa de curiosos, Sa..

'imoinhe""
total;

cerca de 2.5%· do�hcs (:. aS explosões dÚl táInbo
['es d,) inflamáveis, que. rlenl.lll
um cm 1,1.0 mais dintesco' à '101;wa a firma Soar e Ci'!. .•

.

ledenc-ia aO ST: DomingO'Si ::\130-
,ue! dr- Borba, alto c.am..ereÍan
e dfGl!', <'ii}'].d",- (J.1:e rumou pa-

ô.:ena ..

Ainda. na manhã (lo' illn, f'e_

gL,lnté o ln('·enlüo (·-on1im,a.�'a
J

{(:ondusão da Quinta. pág.)
mtre Palmeirs.s ( Olimpico. A>

luas equipei" estão E'I.l fónna
,

. bem équilibradas.' "Poderão

}Yoporc:onar ao pÚbl:co-de Blu

menati. uma grande exibição.
j] olhe lã ... não t'xiste favmi
'.0. A ··:.cana ..

' vai S.,T clura-, com_'
:,:>M!re.
Depois deslas dcclnrações dE'

Oscar, desejamos saber algo
a:a!ls ainda sobre a sua vida, e

perguntamos qual foi a sua

maior emoção como jogador de

futebol?
-- Falo [-anco, ccrn lodl sin

ceridade: foi ecrrotar o 110S80

rival, /) PalnlEiras, por ';xl.
-- E a sua mt.gua qual foi'�
-- Vf'lhinho eU não �ei o que

é isF.ú. 'Con�igo sempre é tudo

azul.
Com essaS perg\ll1tas. deixa

m.os OScal', isto porque Abreu
h� ',ia dc.ss.tiado o goleiro do.
OliInpico, para uma partida de }

.---- IIIIIIIIIIItII ••••
' ('!"nooker:·.
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I
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I
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l lit4 AVIÕES DlARIOS1DE CURITIBA PARA S. ·PAULO E RIO 'I, A6El�CL\ l"l:iU BU:D\D:}N}H,";
-

, It Rua 15 de Ntwembror :566 - Tt'INOUf', 1·45;", t I

! _.
_ RESERVE C.OM ANTEC'EDENCL-\ SUA P�L\.S SAGEM �_.'
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x x x

:;; Ncreú R:imot' está ,'om "- sua

canüidatura podre. BArrl ;:n.b�.

CRil

"* Gl"�NEI{i\L - ELE'fI:IC

::! I.D·E.ll. -- N ...·\CION��IS

* BROWN - nOVERI

Max I<onradt
RUA MARANHÃO. 21 - FONE 1.405

:,.:"
-

As ft'''Uvidades do Clube Es_ Será o jogo de hoje para o nome
-

esportivo dos dOis
portivo Paisandú, prossõgmrao clube de ·PUoIo, o toque de cípios .de nosso vale. '.'

;1;1 tarda de hoje, na visinll:.J. ci- apronto para' o proximo inter- -Um _encontlo .de gigant?sc..
_fade de Brusque, márcando estadual de sabado vindOUro, proporções disptltarão alvi-l'eJ;
seu. programa, mn sensa.cional quando (> tricolor dará comba-' des e grenats, onde o pQtlert'
3,(;Ontecimento, inédito no fute- te ao ->:caropeoressimo;, do Pa_ de wn enc:Jutrará na fibt'a .e.!I'
Jól brusqHense: dois jogos C'Jro- ranti., o Coritiba F.C..

-

combatiYidade de outro
'-

Jléto.s de la, categoria nwnà. Por. outro lado, o. Palmeiras grande obstáculo. as suas pre
; 36 taro". E.C .. fazendo integrar em sua t·3nções.

.

I Es_trlrão em confronto as fo.- equipe a força máxinta do seu ,.' _. ,I
Jogará o Paisandú' pela v.a

�as má.ximns do futebol de plantel não deseja. por sua vez
pdineira. sob li orientaÇão tec

8rusqu" e de Blumenau, em perder o. c3.rtaz que ostfmta
ni!!a do portenhO 'I'.to Rodri

dois e.Hcontros qUif se constitui- após suas grandes vitõrias.
d.

l-. Tud f I gllee, e,. segun o consta.
:ão em verdadeira at'oteóses

..

0 ,::z
_

crer, qUE', sa vo
ii.l1ará em seu onze o. que d

para as grandiosas festividades modiflcaçoe" de hora. as duas .

Ih' I d P'
.'

do clube cta: . Rua Conselheiro equipe:> (\",verão assim se aJi-

f
me pr pOSSUt', a em _8 -. ta��..

nh· . PAL�'''''''IR'S' -o é' An- ra, o. grande centro médio '�.R.ichard. ar. .ncoo....... . JS, '.

nfó'
..

i'nh CM" d l� to
.

merwano/>. qnc co rIne co®
O prin1eiro - prélío, com in'L NOIDt ? C. H.oru't"� a�!erl 'nh01: tfl., .clrverá. enve.l'gat: a j.a.quet..do mais ou menos ás 14.,30 hrs. o. ar), •..,._ugus o e He SI o,

1
'

ld'
'. t"-

J T :" .

'nh N d'nh do a VI-esmera mo no ln en
t.erá como contendores os tra- onas, :eL�eln a, an 1 o. ' ...

1 d nh-
dicionais rivais de Brusque- e M{l.rzin.ho e Abreu (ou Sadi-. mUnIclpa e ama a.

Blmnenau, At!Hieo P�enalL', e nha) . .ATLE'rLCv: . .lVl.osimann; No lado d() Ol:impíc!}, tere
Palmeiras., Afonsinho c Tezou.a (Irineul. rri.os expresSões empolgantes
O tricolor brusqucnse, for- I Vadir, Bolognini e P ii o I o; '1omo -Nicolau. Ju_arez, Jalmo

:nando ('oro seu �squadrão ClJm-I.�derbal•. Zéquinha, Julio. Hé- Pachequinho e outros mais ��
pleto não desejará perder Q 110 e Ti]ucano.

_

éanto cartaz carregam consl".
etulo' de invicto quê ostenta

I
Por seu turno, tambem Pai- J.lt:imamente.

nwna temporadfr de inum:ros sandú e OIiJ:npico estarão eTIl A ,grande ('xpectaC/a dest
jogos amistosos. movimento, defendendo o bom

ch6que será à atuação dos qOI
.O'.Hl'OS, ·Osvta.[do e Oscar, .de
fendendo suas categorias com ..

;0!eu�os urucos (ia seleção \10

'{ale do' Itaja.

Vale dizer, que, os espetá,
cUIas de amarihâ no 'estádio d,

RUa Conselheiro Richard, fica:

ião gravadas com letra de OU

ror WJ;O só na história. do club�
.

de Antonio Haendchen, mas,
tambem na do desporto do fVa�

le 'do Wljài. j,

1. tasa �a�io "Iot e·Muvelar
- ALFRED GOSSWEU..ER -

;A n;,-Í:; .1.ntiga -oficina e casa de .ádfo do l!ista.L\)
r:xecuta na. !'ina

.

RS T O F' A R I A--

'iiirOM OYE1'�
..-Vende-se um Pa.cka:}"d·

1941,

�uaJquer pedido de �st<JfanIento: Conjuntos pa.r:!. sala, pol
tronas. sofás, diva.ns, colchões, estrados, etc.

Representante autorizado de
Rádios "PILOT"

Ri!frigeradores "SIBERIA"
Móveis "e I -l\f O" .

Móveis "RCHULZ"
Ph1JOS "SCHMOLZ"
Tapeçarias "ALFREDO"

e de multas outras fáhrícns..
importantes -

OFICINAS PRO'PRIAS DE RA'DIO, l\oIO'VEIS,
ESTOFAlUENTO E TAPEÇARIAS

- Plano ecônôfuico de venda...; a presta�ões _
SEl\'IPRFJ NOVIDADES EIU DISCOS NACIO

NAIS E ESTRANGEmOS

:.. 'IilllUI 1111111111111111111111111 11111 II 11111111111 II I II 1111111111 11111111111UI lU IUI' ':'_ .

liMI�RE Mc��BMICK (Navegaçào) u,1
l�

.

. �

:: E' ESPERADO EM ITA.JAIO SEGUINTE N_t._VIO: ::
=

"Mormacwren" 17-11-49-

o qual traz' c:Lrga de importação e recebe c,a.rgas para os por

tos de:

§ _ BA.LTI.MORE _, NEW YORK - PHlLADELPHIA �

_

=p'
.• .' O na.vio acima possue' CO!llIorlaveis aco·=

§ assagelrOSt mbdaçôes para passageiros, �- c,ada ca.m:3.� ª
:: rote com banheiro eompléto, __ o e "ceita pasilageiros para, ::
:: SÃO t<'RANCISCO, PAP��AGVA'. SAN"rOS e portos <Í!.l. =

ª COSTA ATi...ANTICA DOS ESTADOS UNIDOS.
= Reserva de p.aça, passagens (! demais informações' 'com OS- -

A G E N T E S:
'.
-

-- elA. CO:MERCIO E Th-nUSTRIA !oIALBURG _- &'.

- I T A ,I A r -,-
Telegramas: "1fOOREMACI\:-ITAJAr"

;=,lIIiiillll!HíiiiUlilliíiliillilliIllIiUÚililliilHiiiliíHimmmIlUlUUmlU' ::

• Ha....."; la de 'luc, êsültilhú. .sPf/ljl.
!ep/U:lprfizer e/n eu.5lÍ1fi.r iiJ ,71l/llltiS
f;1lll§ds u sejft'fltJ 1"jll'r/t'!I(i so6re·
mRS(i. 6m(//liJ'simp!ps escIJ!lÍer
um enlre os dez saór.ws delri:io--.
5;;5 dus' !í'udins/}{edeiros,

NUNCR EXISTIU IGURL•


