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ComêçaraÍn a chegar, desde ôntem, a êsta cí
dade, 08 delegados dos Rotarys Clubes do Para-
ná e Santa Catarina, sob a jurísdiçâo do 120 Dis-'
trito do Rotáry Internacional, com séde em, FIo- "

:ianópolis, l�ài� a

.

importante convenção a. ser' '.
mallgurada hoje. Espera-se' que ultrapasse a 250

.represen-

,

l�ciallclo � reunião, terá lugar hoje, das 9 .as 12 e das

I14 as 16 horas, no Teatro Carlos Gomes, o ato de ins-
crição e apresentação de ci·edel1dais.·

'.
.

--�"..,.--,-�-'-,--'-'i-----_:_'''---'----'�--'_-_:_''-----__ ._,;....,,-�-'-----�---�-,,-'-�--

Conto.ria com a apoio' do Calete"

Noutros meros 'aS"egtlra-se que
a, iniciativa do POT, lançan
do ha dias. cstensívamente, o

gp-neral Canrobert teve por.

objetivo sondar � anibiente
" em torno das possíblltdades da'
opinião pública a respeito. Os
rpsl1Itadc$, entretanto, for-am

,

desfavoráveis,' notando-se in-

bom .Mírrietro, mas
fala em, seu nome no Catete
'as reações não tardam a se

manírestar, pois considera-se,

I
de 'um moúJo geral 'SUJ. candi
datura como militarista.

Rio" 28 CM:erid.) - A·
nhã . escreve que as atenções
gerais. estão voltadas para a

prô-címa reunião do PSD. ad
mitíndo-se francamente em vá
rios setores, ()c .apeto do par-tido
para a formula extra-partidá
ria. e havendo' coàlísâo do no
me do general ·.Conrobert Pe
reira da Costa. Entretanto,

Nova Iorque, 28 (UP) ,_ O na

vto de turtsmo "Sant'L Monica",
da Grace Line. abalroou em

meto a d1ansa cerração. o navio
farol de "Ambrose Roock", á en

hada do. porto de Nova Iorque.
Cinco '''Cuttel's'' da Guarda Cos
teira foram mandados em 'Socor

ro do barco faró}, que está for
temente adernado.

HAMBURGO
XAVIER �
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G
ração do posto de 'pueri�,
.culfura naquela localidade,
a qual promete revestir-se
de excepcional brllhántis
ínci e 'cõncorrencia,

a, :PAULO
"t

.
de AJ:w!l, �M

_,!ntl.
, BtSló Eorl-zonte; Ri Ga!A" ,U
,

!'orto ft..le8rs: Rua lu"
'M.1)ntaUri, ,15

.

,·'t."Ur!tiba: R; ,D� ·Muri�', 'l08 '

"
2. andar - Sala 233

_

.,OÍJ1Vil�: ·RUA S. Pedro, �2
,

',Com
1'1 elétriea

011 com lampeio!

ba). não precisa da política,
para seus tl'iunf�s .pessoaís.
Sua sentimentalidade bo
nissima, seu patriotismo
acendrado e o seu

aCrisCJa-:l'(1,o,a,.trÍQl' á Santa Ça�ari1l;�'
estão patentes. 'Ele ai está;

I

1"'lUlllnunlllllll,IJil.J1IUlIJUnnnr_=:::;:-
ainda agora, s�I?- nada.que-'Irer nem ambicionar .para

D C Ih si servindo o seu Estado I
§ f... arva O ª, l'ii'CI' da saúde Iii

.

':'
com o sac 1 o

§ OOthNÇA� DO OORAº�O ;
abalada e' a ingTatidão de.]

"'" - muitos camaleões qUe tudo t,íl: (ElecuocárdlograflA) =_-""' lhe devem.
" :! ASMINATURAS NA AD�fiNlS'l'RAÇA� DEi!l'!:"E

li Tratam�nt{) de Neuro.. E _ E quanto aos secretá-] "ORNAL 4JOM o AGENTE SR.. ANToNIO MABWB
= (Psicoterapia) =

rios .de Estado, sairá aI-ll 'CRS 180.00 AYl1A.1.�, AL. BIO MANCO, .. §,
� - gum-? - inquerimos. " - - - .gg .obrado.:: 'I·����������'��:::::;��:::::::����z::��:::=t.

',,:;._:_)n_=_!:_:_':_:'_J�_�!_.,,!;;;;;_lI_:I�_1 ::�;fL�E�1� I� Jôlóstrias
.

WarnlgI �lj,
,O nõa, e uma vez' dentro d� �:.: ASSEMBLEIA GERA'*" ORDINAlnÁ

. la, cada' qual jogará as úl- I ª E D I T A L

.Aeessoelos, a respeito dos tinlas: I,Jara tomar conta -da 'i Ê
preços at,uai� de a�tos em câna do 'leme::. >"

"

',ª
nosso paIs, declarou o se-

.

- - - - - - - -, - �- -

, ê
guínte: f' A. i �

_ (Existe uma imorali-
'

. : :: 1-) Discussão e

dád� que precisa desapare- � mundo; UQ elltant�. ao invés dz ! ª cio dei 1949.

'er no comércio de auto-l esquecerem o escoces. � de o dei ,'::
2) Eleição do Conselho Fiscal.

C "
•

_,,3.1.
xarem em paz, contaram aos a = .. al Outros assuntos do tnteresse soctal.

moveis. Elementos que re- migas que havia n� Esco�ia um i � Warnow, 25 de Marco da 1950

tiram .nas agencias dístri- �ujeito que pr?<iluzla ao m�';o UT" I �: F. HOFFSF.S� - Diretor.Presidente
b
.. otimo e bet.sstmo "t.weed. ( ',::. -, \ .

uídoras veículos aos pre- qualidade insuperável. A tum,,: ':;lIl1ml!mIJIIJIIIUII"IIIUlIJlIlJllIUlIIII�UlllllmllmnlllllmIíUlJmnUl
ços da tabela, vendem-nos, ia fazendo enco�endas da Aus

I
..:..4. -�

_

•

depois pelo dobro, Ao la- tra�ia, do Cana�a, dos, Est:do� De um ·""servador 58""I·a1 '

,

�:a;U:l�o'Br���tin:�o: ��� =:y�n�a��oa��g!�l���ll��ll��: i I"-I�' J u' f luul�ç 'a: So'v"l·e' II·Ca'-'--'p?r�a1l9s para o «uso» de
seD;�tes:::.ta���'"e��� d;:�:.m��� ./,.

_

. ,,-' .
'

viajantes, mas que, na rea- tisl'�er aos pedides, ? pobre C" I
lídade são destinados á coces te� de mo�reJar da �1!1
-- -,

_ . nhâ á noite. Ccrrttrruando aSSIm,
:venda. E SImples consta- nâo poderá evitar, por mais que

-tar O que êstou apontando: o
_ queirt;, ? vil enri�uecimen�o,

_ Nao esta distante o dia, em que
basta ler as secçoes co- se verá forçado a empregar au,

mercíais dos jornais, para xiliares, tornando-se um abasta

__ ,_ do industrial,
Eis,um exemplo de como {}

homem já nãu pode viver a seu

, bel, ,pra�.er. Vivemos numa épo
C3. impiedosa.. ChoremOs o tra

gico deàtino dieste eremita. fra

cassado!

A luz firme de' uma Um..ad� ul"cl

dades. OD luz turva de, qm lampei.
nOll lugarejosmais remotos. e "Diári. II. � T'1't't)'t1'l_p::sas

, +ancíam no nrojrrama,
rtsmo, não são outras senão :'IS

contidas nas linhas do socíatls
mo ortodoxo, com os t"mpero.s
tnevítavaís das ,idióssincrash.s
domésticas.

lFranciscoTreska �
� Junior �
.. I :. _

:: ENGENHElRÓ ARQUI'l'Emi
;;:

-

""""

:: Proje.tos e �on.gtru� ::
E: -R-ua'Alwin SchradC;i' - ::
:' -- BIrUMENAU -

=
=� -< --------...:...�

c
, .

de 8.Panlo" é sempre benvindo.lem-
pre 'lido eom interesse. Ele .e ldeD�

,

"

titieou com o,. nOSIOII problema. e

eons3lrOIl"'e: i.lIIim,. "no... Jornal".

Procure ainda hoje o acente d"

mas desaparecem miater ícsa

mente, como nos acentúá Trote-

DR. AYRESGONÇALVES
A,dvogado

Reelaêncla e Escrltlirie
BLUMENAU

RDA Brnsque SjN •

:AO QUEM PODEMOS 'CONFIAR O OONomBTC" 't
NA'.nrn.ALMEN'nD 80' J!.' OFIçxNA cBADIO 1roN�

E.sPECI.�ZADA EM ,CQNCE�TOS DE AP�

ErrnaOPEUS E �Bl�OS,
Eatabelec1dol desde 19S' BMta PhPl

Dr. Talmf) Duarte Per'eira
..... Clínica MOOiOOJ -

I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

WE!!. � RUM Inoriam} PeiJtolo ê Set& de SeJemutu

1197

DOENÇAS D.] SENHORAS -

()PERAÇõES E CLl:s'ICA INTERNA

""",VAB1ZES-

C', "'MAr=lAa "R.

DOell9M'
Op.era!;ões no Hospital

.ganta Catali;n.a,

cOnsultÓJ.19 e res1denclat,
B113 Bom Retiro, 21.

Fone 1.�8
(em h_te ,ao Boapltal

MUco 'Santa 'IeabQJ
CONSULTAS

Dr.
C'Qn,: '1'1"8 v. i de F'ev<'-l'eiro" 3 - FONE 1433

{Operações nl1 Hosp: Santa. Catarina)
=- B L U"M 111 N Â U -

� ,

'" &::; t: = : :

Ü,
:

:'i
::::=:;:;:

o Vitalizad'Ol' ElethlC9 ,"Vorms, restaurando a. energia el�tri·
éa humana, põe todos 0:3 orgãm; em perfeito funcionru;nemo.
- Encom, no Rio: INSTI'l'UTO VITALIZADOR WOR.MS

li, RUA ALCINDO GUANABARA, � Sala ,606 • 6.0. anda.r�
RIO DE JANEJ,:RO

"
,. �

,

I

�immm!!m!m!U_mIHlm!I!!!l!!l�I!!m!�!!tml�!!mmf!m!lU!!mt�!m!!h.

. '
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;'

��.Re.:·:uufamenl.adà a imp.orlarão de automovel"'s"-,--;I"ee·.ps·» et'-c�-a'minho";'es 1Y.�!�!�2A QfJ,!!EAI REUNL�2 00 DE'
"

'

.

,

'
,Y '''''

' rA_H,'l'AJ}1J!}NTU 'l)}!; ECON01\'UA DO MINIS'l'ERIO
'

'serão aceitos p'edidos de - representantes e distribuidorês .t-�, Afir� de fí�frAn!.��!C:;!:UaR':adl'�n�Zação- �o
Comissão Consultiva do tação de automoveís �e gero: desde que o preço pr�dutor 1 e. exporta:dor, ,e j

ca, poderão ser trocados 'I
arroz destmado à �xportaçá.�, re�lizou-se �o,Departa-

Jntercambio Comercial coro passageiros, só serão acel-l FOB, de cada unidade, no até o' limite relativo as pelos mesmos produtos na-] mento ,de EconcmIa.do Mimsteno da Agrícultura, no

o Exterior. serão aprecia- tos, os pedidos apresenta- país de origem não seja quotas que, em unidades, 1 danais. Terão que ser, no
I Rio de Janeiro, umareunião de representant�s daS;8&o

das pela CEXIM todas as dos por representantes e / superior a 1.800· dollars- haja sido concedido para o' entanto, completamente no-I cretarias da Agricultura elos Estados de Sao Pai:tlo,

propost�s que. visem, no
I djstri�uid�res que possuam 1 ou quantía: eqÚj_valente, I' o'"

,

.

. _: \'OS, com os respectivos su- .Min� Gerais -e Rio Gra�de do Sul, da Bolsa _�e Cere.ais·
s�mesbe �brll- set:mbro, ou nao linhas

_

de monta-I conforme moeda dOI' pai� I
1, se�estre de 1�49, .

A tro
plementos agrícolas, coma

de Sa,o: Pa�lo e d0:ln:,tltuto. do Ar:'oz do RIO' Grande

vindouro, a ímportação-dos -:--------·------------------lca,s?
pode se� feita :r:or .. b . d -t, -

t _
do, Sul, .alem de tecnícos do refendo Departame�to.

artigos mencionados, na N
·

t � t
'-

d
.

�a�-ua e made:ras nacio- sejam.: am � e r�çao., o_A necessidade .da providencia decorre da diverge�cía;
base de compensação.

' OVO QIS eID2 :. '·OUS ruP'o e casa nais, com exceçao de aqua-
mada de fOI ça, polia, regu 'do critério de padronização entre esses três. EstàdoS .•

As éondições_ para Õ
, ,U ti b

, !lU ,

I no ou mogno e toros de pi- l�dor de v:loCl��de e ,ct;m: 11\�Oi, então adotado l1ÔV?' e único cr�tério,': que, J?assàrá,.
automovelS' nho. trapeso dlant�ll o. I�al a Vigorar em .todo o pais, para os tipos de 1 a.6., -

,

'

Esclarece, rio entanto, a
A «Reema Construction sieo . O novo sistema apli-: Chassis de caminhões me�te para .os jeeps, so �o- .As ,no'rmas de padronização do arroz, aprova-.

Carteira que,' para impor-
Company, Ltda. ", de Salis- ca-se a construção deapar-: d.erao realizar operaçoes das conjuntamente-" por têcnícos e interessados .,dos'
bury, na Ingaterra, adotou tamentos hospí...ais edífi Quanto a' importação de '"

'

, Ltl.,
' - vinculadas de exportação e três prinéipais- Estados produtores; foram já subme-

- - - - - - um sistema aperfeiçoado cios administrativos, e gru- chassis para caminhões, importação os representan- tidas ao presidente da República e deverão constar de

para a construção de casas, pos residenciais em grande esclarece a CEXIM que só tes distribuidores. uma portada qUe se divulgará em breve,
diferentes do processo clás- escala. Unidades pré-mel- poderão fazê-la; na base de

em conllieôes"de fluluar em dois rninolos
LONDRES, 28 (BNS) 'A balsa, .feita de .tela de quilos.

- NOiVO tipo de balsa sal- algodão. gomada, não pesa Em menos de dois m;'

�'a-vida está sendo utiliza-

[
mais de 42 quilos .poden- _ nuto� !: balsa é postá em

do pelos membros da Ma- do acomodar- 20 pessoas, e, condições de flutuar,

rinha britânica, que ora se se preciso, até 27. : . .'

T�mbem os jeeps, que encontram 110 Atlântico Com os aeessôrios - co-
. Afirma que a fabrica

não po?erão tel: out�a pro- Norte.� t0!llando parte' en: I'
mo água, 'comestíveis, bom- a.dquiriu gral�d.e exp�rjen

cedencia que nao sejam os, experiencias de sobrevi- ba de. ar. etc., --'- seu p�S'o cia em materiais de salva-

Estados Unidos da Ameri-I vência em .tempo frio. não se eleva .a mais de 135j mente durante a guerra:
, .'

� ,
.

compensação, os represen-] E
'" •

tantas e distribuidores des- xuer.enclas
se artigo, que possuam ou

não linha de montagem:
Táis importações não esta
rão sujeitas a quotas, mas
só serão permitidas se vin

culadas às exportações de

banana, earuâ, erva mate.

fumo, laranja e madeiras,
não se incluindo entre es

tas, .ígualmente, aquano ou

mogno e toros de pinho.

------,-------.

f '

. erraI

CRIMINAIS

Escrttórto: Rua 15 \!e Novembro 389 - 1.0 Andar
- �l!idenet&! 8ua 15 de Novembro, 1393 - A.part.'}

Posta
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COn!§�UHJ� _� Receitas
Ijfll '.I J

DOCE JMPROVELA....Df_I

=J!!l h�iU es· COI·te um pão I1E'. !ó em fatia�'1
I ponha-a" numa vasilha. funda e

legue "om um creme de leite
ainda quente. Polvilhe. com ca

nela.

o LE!IE �p, ({JllI1fe[t.jnGl-:J. é

t:ttJJ;:pe'llEo l'f: 1 p01'" '11'r. (l,,,:!' criull

ça3 lje de8611L'ol(;(t:t� llol'lll,(llmen
\

�n��""" í �...

S!lencioGy 1nOÇ_08J,>$ ..... iZil!.l :A�va!.:es de Azel1edo ao entrCão, 1,
a porta. da tUl'el'na certo: norre ua l�m funtfísflko século estenâtâo
em eswaços IdeulB, onâe a I; Ida, IJor ganhaI' contornos falsos, pil·
1'08 n:flc,tQ8 de ,,,tenó-idades byrolllanas, �Ido chega a aomoV!'lI', 'en.
IJOla âestu m tn:e COnlO efeito de lus: e sombra. Dentro ela t.went<

e- 'cura e IlIól'li,rla, "ILpregllwla de alçool e flblllaça, espeotros 1''''

lemôraoi [((lItns",a,·. Nrula 1111 ."uyere snustl.incw, .'la Zide;;:" Sl1.lIgU(
1".. :su/[\lo.. t/)f:lla8 cisõe« indió'tillta,s p')lj()(lncla tl1ÍL f!mlJí€�lte im pul
p(cpcl, onde tudo .�e (lIluI, se ft'Ufllnenta em dil'agu-<,'õc8 platolllcus
CUt frou« Q I ln UJ08 dA o: ;11.01" e tlc.rJ..ldiçúo. D:(l't-'?\ demsa« d.olrra.« do pe
caüeto I(.� herouno» su.rqern , eYQc(uía,s por Solfiel'i Bcrtniui Ge
HUl·O. CI<(/l<d�IIS, H8I,,,"tJ!II e Johosvn., ellqw:t�do o vt;IÍ!'; tl'totsbordê
do« copos inC6SSU1!tmnente, P/'ovocando e�l1alta;ções e cldil'ios Slt

bl'hne,'j� T1 t.f.g.Ga:r h.istô: ia�1 de amor: V1 uera.m eles. A a-mruia. de 80l

f�el'l' era. uma torma branca, sua. face "era coma de. tema (sltitn

fJâHda, a IWI". 80Ij,el' ,Il Itto li .... ('um seu lleslYtll"uí':. rllllOr·. Pu
eUt ROOl.i"C 'í1U.JH(l tloite d.e l,HU'·, o e'ucontr'Q dos doi», A... ugcZlrcct! f1a

{_ (["!(fda. Ar'gelll /I i'1l,brillwulora (flltlalu;:n (le pela IIHtte e ll.Íbio.�

a,tdcnte!S" d.cst) I{iu (); 1 ir{'(l de BeltHlrtl. Depclls if;ela. ele arnOH out1l';t8

Au jo, ou demq>lt08. fo'I{IS morrem. tI úgwamell te, Ma, iólão morte'

rspetClculul'}l/enre . metoürurnátioos trio falsas que .\'II{� ca1rcepçéio
quanto à xula lir,:,'; h.eroinas e (lo heroi. DfÍ�8e <It mes:mo com Ge

}Im u. Sob o "tIl d« Ii.âl;« ele a.nu» NallMt e Laura a.<; (lU.lJ.S polidas,
{G I dua» li n du.s; (18 dun» 8oj,-elldo 11111 triste f!tll. Lorulres, lIgol·U. Clau�
dtu.� rele ln hrd - ". 1'18Se s-Ia bela mi "'r<! fJele,en plâst;ca (! Iuir

monwa. linda r",� suas G01'C" pm'as e ucet inaâae, nas cabelos I!e�

'l.'·08 c ti ter: IJran(YI ",1 fronte, lO oval das iaces corcula.s; o fogó cllJ

/tacar âos lábios ji/IOS, o esmero do cala ressaltan do 'nus roupas
de ama :011((! (,L Eleon01·IÍ. chccmrcva-se. Foi encontrada Jnm'ta, co:

lJert,J rle .�!.it',yw('
�

Giqr_qw - n ·1Jl/·gem. G-iól'yi'a -- a prostit!lt�.
U'II[I(/-"e: lia (O"Jl l)lf,l.�tllO'O ti" .JOJWlltl 1J(0'(( mOlT'-,/, junto COIII

.
Por 'rr,,,is in'credit�eJ quo> pa

reça. =xtst,e a po;,sibllidade de se

encontrar atnda' alguns exérrrpla
rf'� vivos. Na região que a pró
xima "�podlÇão sovíêt.íca va'

expícrsr. dois caçadores siberta_
nos encontraram, em 1920, mar

'<>8 -te rmtmats gigantel<co",. ])es·
cob i-Iram, no chão. marcas ova

''idas de 60 a 70 cm. de comprí
n -nto por 50 CID. de l'll'gura, As

110S81til', como aquele«, o, lIece1sáTio contacto oom w vida, essencial

para quem: 8e propõe e8CrerB1' sobre as paia;ões 1llbTltanas. EII� "Noi-

--- -- ()

MHVEftSARIO"
Fw�eIn anos ho ie :

- f) sr. Vlva l 'r l'onçnlYcs.
- O jovem Arrl"I'H'O Slh'cir'l.

O ',I, ,Tt L·ê Jl.íOI'f'hu.
.A srta, Ir1l1·t Azendn.
O sr. Ordino vVipp"l.
O sr )\ lobio Philllp".
O jnvem Pedro Roch"

- O jn"�'0nl ()l'lnnr]o };_:-lviü1'.

Pensamentos
A gloria. como a honra e o

mundo o bom e o m3.U igual
mente a deseiam: mas aquele ti Ibusca pejo ,'el'dade,ro caminho.
e este, como lhe falta.lll boas

qualid1des ,eEforça-se pOI' con-
I

segui-la por ti Jlo e a.ztúcia. ....,....,.----.,..-

SALtrSTlO.

---------

te 1 (!.') jU·J,ttltil'O (fn()8�

QU,1.NDO (I.� {".,IUçl1S rOIllC_ Monte Evel·e�t. no Himal::l.i'l rol

'ÇU1/l g al/dlll' (' precIso flÓI-lll�" '\-la que >,e encontra a mais de

�apato., 'Jtl6 :."<:8 ,�u I Ulftlll r,,· I 7 mil e setecentos metI'(Jo ac,

os: péó', a f!ln de cntm' permeio-I !ua do nivel II J 111ar.

SOS desvios, 1
- 'lU' na lndia eXI' te unHl

i· varledade da chamada hcana da

,
India". cujo tronco, rpesar de

i ser npcna� da groS�Ul'a de um

cabo de V<l��ounl. atinge freq_
quentPmente á altura de"COnl\l
nal de 220 metros.

qu" :_.t cr,p:-:.trllp.8fl U,l o��-.· ... _

"" '1 cat" 'al de Milão foi ini-

I
ciada no ano de 13>16; e que es- nresBa.
M tr'lnnlo. <!�Iebl''' em toda a

cristandade, po��úe nad, \.n':no", dois ultimos
dE' 135 peqllen'_' tOl'J'�S e 3290 es- I

- fl'H' a PQn�c 1na1-' conrpr idL tát1.l3S ornnrnentando ;;:.ua� p".:'l. i
da Europa é a de Stol"oJtl'Onl'?!n, recle�.
em Cc>pellh 1t;1I ' n" l)mannl'<,a .- que. afim de e�t.udar as

cuja I'xten8ãu
"

de 3 000 metros '" I t'
. ,

pI opneu:)c e" da Ull ena l'UbTUe_ I
__ o que, nos Estados Unido", tida a altas pressóef'. o "'. Rry I

') tLalamenío dp uma doença re- \V. GOTansnn, do Instituto C'lT'-1 ._--�---,------",-.;._---.-------�---_'_------------,;,,------'---------------'-----------..;"..
lativamente bonígna c"mo a I:pgiE', do" E"todoi' Unidos. con"-I

" i

gripe comum, cll�b à pOPulac:ão'l t.bin uma máquina capaz d�, Um ere'm' ,-ta IracassadodOIS lJilhõês dt: dólare, por ano. produzil' ti hntá"tica pr�"fãu rl>'
-- que até hüj." nenhum sê!' 1.500 tonf'l!ld'l" pOI' poleg 'd;]

---- '._-'--'---'--_........;..,,' •

hnm:,�o _�à�_��_:';�_n_o_c�:le�o�l���,.a�a. _ Não soube
, ��r.-�,:1,.�.�....�..��i�.L��.:.'7��,.,j)� ........���;. .

I Expresso Blumenau (uritiba das mo.adas.
Vialelll Dtiriéll elD Llmou.lnel N"

.. "
ti

dI DOl\llCll...IO ii OOI\UClLln
�= a. lmlne nCIQ, e

I
Preço rla passagem; Cr$ 155,IJU Como as cois3.$ correm, tudo' viço militar e impostos de sol

!'"tá f cando cada vez mais di- tdroll cu se os prendem como

A G E N (: I A ficH., Um pacato cidadão, dispos- elementos noc,ivos, acusando-os
to a retirar ss da. vida tUl'bu- de vaglbundagsID.

_ HOTEL HOLIDTZ lenta par::L tornar-se eremita. jii EXPIDnlo {1I��ta triste -ituação
não encontra facilidl3.des para é, o destino de Alexander Mac_

fiüa 1.) j!C :J>I}'\ rIllbl'ü N. 313 _ Fone, 1002 tal heroica empre:;!l.. Não sabc_ Pherson. escocé:! muito econô..

. _�"'" """'..........._ • �.......,_......._."""__,...____ mos >'e já existe um �indic!'l.to mico que durante 16 ano:; tra�

_ _ __ _ . ._ � �_

dos anacoreta.s, ou de que ma- balhou num moin�o eH} AI\'é'.
- - - - - - neira L", respectivos E!;ta.dos 1'e- psi-to de Stirling. até qne, repcn-

�._�!IfII!iWllmlillHlHlIIlmmIHIIIHlIllflllmhlflll"'IIIIIIUlJlIllllllmlflljJ' gistl'am o� "status" de tais ci- t:inamente. resolvesse retiral'-:.;e
- = dadãas pouco sociavfJls; tão pou-I-ç.a feira do mundo para entl'c-
=

R ELOJOIIRID seH'waOE co sabemos �e 111e� impõe SeI-� ')'Ll' se a uma vida solitárb,

, �
� II

-d,-

-

-

• ,: à4'''''''';110111'111'''' I fll li li j,,,,

"'j"i"
li(" i:; ,("",,,. :.10"'"" "

;; da. w�:'=i=;'�;�;;'����';�.d;'::;'M; �:rgi�: ª ;C ine usehl
porcelana tcheca. mgles L e naCIonal, Jogos completos de crís-:: ..-

Hoje ás 20,30 hOl'as
tal para bebid"" ta.mbem t[e procedência inglesa tcheca e na-�

� dunal _. FW!l,dro� � Talhel'es em geral _ Alia�ças de ouro:: _ "DivÍrt!l_se g ll1hando", .agora com o sorteio de 600,00

� DQ nlalR flnlJ ll,('Hhat1"'cnto Oculos para sol _ Canetas. tinteiro = E: dois premias às aproximações -ofertas do Aero �C[ube e

=

..Parlrer ..... "Sha"fff!I",,", "EyeI·sl!al'p". etc. - Consertam-se Joias = nlosa Casa Buerger.

;;;; "rpIO�ICh ,'r,,'1 ';"''<ntn 'Oficina proprm.). :: Tom ConWa.y - June Vicent "'"' Ricl\ard :;?tapley, em
Rua 15 de Nove"bl'o. !:J:.lR, no ladp da Casa de 'I'intas Hennl'C :: "'O"

'.

DE'SAF'IO
· •

� Fune 1032 _. C�... Pn ... tat. 391 - Blurnenau - Sta Catarina =
'

�

.

=
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E não se esqueça:
aplicaçãD de maquilagem
deve ser feita sobre a pele

gt;le

Q musica so.nante
lheQ guerra

grande
regiãa distante para

'L

umse
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IESCOLHft SEU TERNO �:§ o

� �OR �fEDIDA. E�I SEU Il'Coniunto
= PRO,PR.IO DOl\UCILIO. E ª===__=:
= g}_:;RyIÇO GARANTIDO E
:; 1� CONFECCÃO ESMl'JRA- ª=_ª D/\ A CARtlO DO COl\'IPEo
f4 'f'Jí:j\['l'I'; PROFISSIONAL -

:::

FRAMCJSCO SILVA, DE-

� Vn�A�}ENTI� CREDEN-
�� ()I!lDO 1>AI�A TODO o :

VAI...I� DO ITAJAI, POR -

-

-
-
-
-

-

::
LADISLAU ALFAIATE

;. !tlh1UIU'''!! I ,U'!!'""•• �"tlUtltlJ"
=. ASTRAL DO DIA. :5

(Por Haga Swami) :;
Quarta.-feira, 29-3-1950 ::

I.. Lua, Mércurio, Marte e �
Nat>1:uno r,ldianl mágico,>:
fluidos para iudo! Para. :cl- ==
limentação, viagens. mudan_�

1�as, correios. a. palavra Oral -;
? escl"i_.ta. metI,'cina elétrica, �
In\'ençOfs, coisas arrOjada:!,

•

Neptuno insI>ira altos
ide:loi!\, artes. poesia,
nhas. presagio,.: certos
protege os mares,

n'ascido!'1' hoje, uOssuil-ão
faculdades terapeuticas. Go
zarão estima da snciedadp.
saúde

�
J

...

ª
§

= a O IM�ERDDOR DI MUDR • �
g F,na 15 di' No, ('lUlu'o, ':I J'! - TelC.[OllP, 1345 ê
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,"C�o sabe, 'nasci nesta

Cida"I'
da aeronáutica, realizei um trei

de de Brusque, em 19 de no;vem' no no Bo·nsueesso, atuando de
01'0. de 1926. Com apenas 15 3.- cehtro.:'nl�dio, 1llinha verdad')i
nos deixei Brusque, rumando a ra posição. Fui' bastànte feliz
Curitipa, onde permaneci três i t�m(!D destacada perfomance. Re'
ano,.:;, "

inativos no. futebót J?ahi, I cebi· mesmo proposta do' tubro
deC1d� procurar. novo. &l,:blente anil da LeopC'ldlna, mas, ·na 110-
no RIO de .JaneIro, -Q,·nwa lngres_ r" UH" H t:l �t"

.

.

r
•

sei, 'em 1945 na Base Aérea do I a
, o. I?�s re memscp.' elO

Gale[o' _:_ Ministério da

Aero-I
f�er parte mtegrante de mmha

náútica.· Na capital' da Repl1bli- ""l.da. esportiva. ,Fiquei inativo

ca, reiniciei niinhas: átividades pGr 4 meses,," estando agora, em

futebolísticas atuando 'na -Ilha compléto resb.belecimento".
do Govern·,d�r. pelo

>

prillCí:P�l Quais foranl os elementos. [JUs
.::Iube de lá. o CQCO'TA FUTE- m'Lis·'lhe' impt'essionaram no fu,
BOI. CLUBE, da divisão amado- tebõ! carióca?

tOda;; as rrrn]JDS- rista do Rio. Atuei ,por pmito" "A.dhemir em primeiro .plano.
_ tas e estudou--as conveniente- _tempo neste clube. não .me int.,.- ZizlÍlhQ: Man;lca e Barb \",;j:'."
"lnEnte. Foram as' melhores que re.ssanl�o eni qualquer transfe_ Quer dizei' que 'VrlC(; é�._'
",urgiram at� o momento a qual ,r.ência em vista de minhas G<J!�- "Natural - "ya,scaino" da gê-
'quer playel' do Vale do Itaja.L" pações e estudos na Aeromiuti-' ma!", .'

·

Agora, p�n� g"dutlio das eespor- ca".-' '-E� o pl'é!to mais .'interessante
tísias ·bru:;;quenses ..

'

Otáv Q
•
l;'eU

, Quais .furam os
. que assistiu 'no Rio?

SUa palavra decisiva e firmou players que átuaram "A_'sena! e Vasco da'. Gama..

seu contrato. bas�ado 11a melhor clube da' Ilha? cujo re'sultado sorriu -ao Va."<co
'proposta que .recebeu. e. m.o foi por 1 x O. no qU'l.1 Nestor des�
outra senão a partida pelo Clu -

"O principal, que aliá.;; CDn;;-
.ma i<!l1 r ao. "c,Cl.Qquislar.. o tento de

be do sr. ;João Renati.x Baun. 'titUítt;:..se num ;grande .colégi de .h,(hll'a".
.

·

O'tima aquisiçãt>. seffi. duvidas. clube, foi s:ÁNTOS. "
.

famoso
acaba 'de faozer

-

(i "tricolol···· (le

Brusque. péi·Ís. I' eficí,.nciri tlo
fro:110"O craque já foi comprova
da ás vistas de todos. Ta.nto lios'
,dois exercícios' que tomou parte.
�omo no prélio de-doming'), f\n

vergando a briosa jaqueta do al
'lii-verde. Otávio deu mostra,'

que sabe manejar ('om pccteição
o' balão redondo,
.' Bom; evitem<'s o alongamento
d-é . nossas considerações, d,eixan:
do <iue Otávio mesmo, cO':lte.
com, suas .pals"\.-ras. -a todas',. o
que foi qut> levúu_o a Ulmar ésta
,fecisãQ,- 'e, .também. a:proveitan·
do a opori.uni,(larlf'. 3.1g-o de slÍn
vi.l.4 (\;;l'0rtiV:l no.Rio· de .fanei-

.rí da jogada e aumenta p I reagir
o Marcilío, apare

ra 4.: .' eendo-nesta ocasião a fi

·R..espOl'Íde logo o Marci J gura do'grande Benor, que
Iio com um tento inespera 1 se tornou .o maio!' elemen
do de

-, Oscar. Lm . após to em campo, destruindo
Aos '12 minutos, Chico ve todas' as pretensões dos
ce Ada, assínaíando.õ a] comandados de Vanildo .

cabendo a Ttopava, quand Mas estava escrito que'
eram decorridos 22· min mais uma vez um clube de
tos, driblar Chico - o h ltajaí. devia ser goleado.
mem qUe a cronica da c O juiz anula um tento .lí

pital diz ser 'o maior bac -cito de Chico, aos 27 mi-"
do Estado - e marcar co nutos, mas os defensores

potente pelotaço o 2\' e u não se intimidam· com es-

timo ponto dos rubro- ta injustiça do apitador, Zé Pelota deles integrarem outros tlétas ipiranguistas com a

conseguindo o seu penulti- Uma noticia que muito «flves» .Iocaís ? Se tal acon direção técnico, o qual com

I mo ponto aos 29 minutos. surpreendeu-me foi a rela- tecer, não resta a menor o tempo volte a normalizar
'--�---I Ada deixa passar um hor- tada pelo jóvem Harry Kil- dúvida, será um grande I se, isto porque, como dis-

E·
'rivel «frango» numa bola, wagen , Disse-me o referi- desfalque para a equipe da Ee de início, surpreende-me

"

.

t
"

.

qUe o medio Orlando chu- do atléta que, por motivos camiseta amarela e branca; tal atitude tomada, pois

O". .'
.e S,P o�r IV,, tau de fora da área, quase particulares, elementos que pois como já tive, oportuni- conheço-os perfeitamente.

.

sem pretensão. de. ha 'muito vinham deferi- dade de observar, são esses sabendo que são ardorosos
:". " - " O goal mais lindo da tar- dendo as côres do «tive» jóvens atlétas ótimos ma- simpatizantes da sociedade

P"
.'

'

.

,", '\
'.

'U ,,� de e o ultimo por sinal, foi de basket-ball da S.R.E, nejadores do «balão», sen- que �ra tendem a abando-

'.,: , •.0' ;r tO'. : . n I a .

consignado de maneira no- Ipiranga, e entre cs quais do que, essa desisteneia em nar .

- tavel quando faltavam 15 também se encontra incluí- massa r;r parte dos referi- Se é pensamento dos

�
"

'. __
minutos para o término do do, estão de mutuo acõrdo dos elementos, criará. por IJl'óceres ípiranguistas dís-

10.-.arao du.tninO'o· jogo. Arí cometeu um to- em não disputar, este ano, certo, gráves problemas putar o campeonato de
a "qúe no limite da àrea , Foi o campeonato pelas equi- para a direção técnica do basket-ball do c o r r e 11 te

. formada a classica barrei- pes ipiranguístas. São eles: «super-campeão" de 49. ano. promovido Vela LBD,

I
tancía de *Cr$, 5�lQO: '." 1 domingo. * Ira, mas. Otavio cobriu-a Mafezolli r, Mafezolli II,. Também pode ser que terão que preencher as lá-

x.

J
x '" I colocando o balão materna- Fuhrman II, Pacheco' II" . tudo isto não passe de um cunas deixadas com a de-

definitivamente Os cronistas esportivos ticamente no angulo es- Jaci c Kilwagen. mal-entendido entre os a- sistencia dos atletas aci-
realização do d� Brusque, hOme!lagearãc querdo. Que os teria levado a to· - - -,- - - - - -

-,- - ma citados. \
sabado naquela cld.ad�, os E COIll.7 a 2 pró Paisan- mar tal atitude? Estariam Vai ii. J(linvH�t Sem dúvida alguma, en-

seus colegas de JOlllVlle. dú terminou esta batalha, os mesmos desgostosos 'naje com Segu.ran� contra-se a direçfÍ;o técnica
I Reserl.>e SUa pn:::,o=,u6t1,u .tJc10

ULTIMA H"O' r-')A -E'S·p'O·R'
.

A'
* x *

'devolvendo (> clube de Bms- com a direção técnica, ou., EXPRElS;:lO TTAJARA I
do Super-campeão de bra=

.....
.' .... . � . 'T IV .

""" No campo do G. E. 0-
qUe a derrota de 4 a 3 que quem sabe, \S 'pensamento RuJl. 15 de No", 360 - ·'e1. 1455 ços com grave problema.

DesembarCDtam DSjog DreS II Iraxá pi�t1��Elg:��;;� Pôssuem ·q;ual. iôa. d�··
..

es-o-s,P' la,y.ers JU.,venlinosVencedores os pauUsta·�·. l11J:$ ;C3mpetnu,tn's Ililcimla1� 'dt, ie todos os' jogadores ti-

l1ataçào, pojo aqtláUco � saltos. ornamentais
tulares c aspirantes às 16

C F = I I,.
.

. ,ho1'a8_. _ _ 0"n_ia�se_1 entr&·tclnfo, no eampeao ,Qca_
para :que'os cracks este- ,

jam no momento oportu- r
............ _,.,__, .......... -- ...............

"""1 AIJRÉLIO estava ,-oltado para a a� I vez que são l€ves demais. mao. mesmo não cOllhecen-
no� em ótima forma física � Para limpen intestinal f "temlJo I p.resentação do quadro vi-! l\�.ão marcou mais o. onze 0- do o gramado e tendo CO!l�

!; � Apcl3ar do mau �pa. Então começará a_ úl· e técnicoa, para represen·,' 'I sltante, .
formaClo em sua rlentado por Leleco, por tra, si campo e torcida, 3,=

b .. l: reinante em nossa cidade,tima etapa tIa preparàçãô. tal' ,o Brasil no Campeo�a- :} ...., i foi bo.. a a quantidade de as-
maioria, por elementos jó- falharem seus avantes nm. chames qUe melhorará s€n�

O treinamento sel;á a par· . to . Mundiah . t'

I;
t vens, alguns dos qu:ais bas- arremessos ou por falta dê. ;::;Ívelmente o campeão de

.

'., '.

'2 .t sistelltes presentes ao cote·tir, então, de fntenol, para
.

S. �J>AULO, 27 <; io. de domingo. que. colo. tante novos para prélios de interesse em aumentar a 1949 e que dificilmente per
a.seleção definItiva 008.22 -rKüonaV' - Os paillistaS. 't", ._,",-,-C_C·C_.;.·

• �"i;t c�uf:Fe.rii�·a frénte os cam-
tão grande envergadura. I contagem. Fosse, entre- derá. Ê mn embate de res�

elementos qUe serão inseri:':' perdendo a magnifica opor- t' Pílulas de BrisW ·1 Para qúasí tedos os tor- tanto, o. jogo realizado em pOllsabilidade. uma vez que
t "d 'd d

' -

t t vegetais e açucaraclH t peões locais e o Juventus. d f
.

f
,. -

t' 1 t d f
-

:1:'UD1 a e e conqUlS arem
! de Porto União'. ce ores, 01 raqmsslma a campo seco. erIam os 0- u o

.

ara0 os pOI oumell-
o titulo de campeões brasi- t o p(Jrgante -., atuação do conJ'unto J'u I cais ]Jassado por !'-1érióC ses IJara. se classificarem

t i Nào' resta. dúvida qUe o
.

-

.

' ��.

�:�:n ��lt!:e�ol�e��:P;:� L�:�:_:'��_j ����:���� ��: �ue �:����� �::in�qUiP�u�ap�:ode S:�l� I
momentos. ��:eo c:�!�n�\it��ci:::��

tanto lamentE ram, conquis-
. _, ,_ _

�
_ _ _ _

frentar de igual para igual Devemos r e s sal t a r, mo do futebol estadual.
tando os campeonatos na-.. o Olimpico. concoI'damos. I igualmente, que muito km- Não chegaram os serl'a-

���:c�d: �:���ã����e�: C a 11 t In h o Semanal �:�lad�� �r:�uí��;:� �c�� :!�SSi��lid=�:: at:��aod��:�. �:�� a�o��:el \��s:��:�i���\
jogad.::;r€6, tais. na pisciná d;} Eátádio I erro. Foram sempre mfe· I dro local. Ao que paTcce. mas demüllstraram algo

em Araxá, estabelece exa- do Pacaembú. O resúltado '. 1 rÍores 31GS alvi-rubros .. é I quando atuam em seus pró que os capacita -:)ara a se-

'1;!ie médíco; exercicios 1'e8- fjnal do certame natatório N inguem colocou dúyidas no triunfo que ohtc\'c o GremlO �8- verdade mas contaram prios domínios. seus jOP'a- gunda partida, a realizar-se
, porti\'o Olímpico no domingo que ·;Oe P)S�ou. a.bat'�ndo dê for- .'. ,_', "'�" '

piratórios e ensaios de con· foi o f�egtÍinte: São Paulo
'JÜJ. eategu ica ao entusia::i;:a esqu:ulrão ,lo Juventus E. c., de

1
COm Importante fator con- Gores sao �0l�ll1ados pu domingo próximo. Nossos

junto. A preparação será «Este momento pode ser 315 pontos; Distrito Fede- Porto União. Apesar de um inicio um tauto comprometedor' tra: campo pesado. Ele- um certo otImiSmo, C_:_;le os v·o-tos são de que nosso .re-
executada de acôrdo 'com a considerado de grande 'im- .ral 264: Minas Gerais 130; claudieando nos momentos em que R tOl"l!ida exigül, igu:tld!J.de mentos, grande pa�ie de-· faz olhar e encarar com presentante regl'�\'se VItO!-

.

prescrição médica. O 1'e- portancia para Araxá. por- Rio Grande do Sul 33 e Pa- ou' euperioridade no marcad�r, wube o esquadrão da "b:ixadu" leso dotados de pequena, pouco interesse as parti. rioso, dando uma boa li-
torno da delegação está que a cidade contribuirá raná um, ponto. A parte Ie- h?nl":l' o. bom nome esportl:o de Blumena,�l, �lcançan'''.J un'u

estatura, tnormeni.e os da' das, Isto já aconteceu: <.:?o aos mentores da FCD,
vItona comúda e sem neceSSl1c1l' de den�onscraT todo o :;eu co-

•
- !.. ti". d S- 1 .', do', to rocuram

:..'HmmJJl'-lIlmmmllIlIlIJIIUllmmlmllllnllllnmUmlllmlmmIIllIH� �ina f/i 'TeÍlcida pe1cs ca- nhecido .poderio. A nos�o ver. injusto seríamo;; si nã.o registra,; vanguarda. nao se adapta� 1 contI3; o A etwo e ao
!
( 'oe, a �� o cus p

:: O Bd Ib I frei be :: rlOcas, cc'm 137 pontos. semos a. estupenda "performance" cumprida pelo meia direita ao terreno m�lhado, uma I FrancISco. Em Porto U- preJudica-lo.
E r. 3_ er O I ZSC :; contra 7f. dos paulistas, Nicolau. õ po-púlar "motorzinho" do campeão elebedeano. In'

ã Cirurgião Dentista. = sendo toda a vantagem do eansávei constl'Utor e emérito. a.uxiliar da retagual'll:.l., o títu-

M 'fj b I
.'

ª Consultorio: V,en.·cedor,. a e.quipe . mascu·
lar da seleção c�.tarinfns,: deu mostras exuh�rantE's d'! .sua 3;

.

'

.,... _ e'n tl",-a··S· _. ut', e' . O· _� ,'.·.S t,·�c._- ,'a'_ s. _.-
.'. •

. . tual 'fónna téchi-ca e física. Inegavelmente fol Nicolau.. o- me
=E Rua 1.5 de Novembro. 1135 - 10. andar - Sala 4 liua� Nà deCisão do Cam- IÍlor .elemento no gramado.§ Ao ladiO do consultório Dr. Arminio Taval'es peQnato NaCl·Onal.,de P,n.lo

.

J' t t·t d ',-1
= u I njuistificavel sob todos os .pontos (e \"IS a, a a 1 u e assunll�e
= Horario - 8 - 11,30 Aquático, ,os paulistas ven-

.

jJUr um conherido torcedor 'ln
13,30 - 17,00

ceram Os cariocas por 1 x O. canlp,"�o citadino. pêr ocas'ão

Segundas, quartas e s lxtas-feiras das 7 ás
t.euto cOllqulS'tado pOI' AI-

da realização do 'prélio d,� do_

1 O d
.

f f v
- mingo últin'-to entrf' o Ol.impico- _. a'110he. '

'd
.

�nmmUlmlmmllllmllmmjI1l1mllllllllm.lUmlllmmJlfllJmlllmU'. Cl es. e o Juwmtua. Jndignado. con-
1 ra o cr <;tnm�it·q nrocedi'rnento
de alguns torcedores palmei
renses, ,riT!)u-se p-'xa a ... assis
teneia e vocif"l"oll .,,_lJ:!O d"

desag-'··Rda"p.1. O p'Spnru"t R elr

que "tão não deixa rll' tetO "

sua ra7:â.o. mas a�nntece QH!."

"sta tecla é lpsÍfmte coIih....ci_

fla. So o- advelrsádo dos pnr
founionenses --fosse o campeão
,r � 1!l4-8 O mesnln r�gistro fa.
ríamos. nesta secção.

C rece dia a dia, o ineresse wos amantes do popular esporte da

cestinha, . peh próxima exibição do' famoso "five" do Butafo_

go F. R ... do .Rio de -aneiro, em canchas locais. A lJenemé .. it�
FederaÇ'.') AtJ�tica. 'Catarinel,se, gl"'d.ças aos Esforços du seu

dinámico' presidente dr. Osro",!' Cunha, auspiciará ao nosso pft
h!ico 1,' em:e_ju de presenciar: n_o ,('ia 1. de abril p. v. o cote}u
e!ltre o clube da "-esireJ;l- solitária" e a seJ'!ção da. L.B.D ..

O Palmeiras E. C. deverã:' pehlji.r domi- m -vindouro nu tapéts
verde do' GremiO Esportivo 'Olímpico, tendo< como ad'l-ersá,l'lo
a falange re'presentatíva do lGuaraní F. C" o Já eunheeidu
"fantasma" da J.JBD,. Este co,ejo está sendo aguardadu com d".
ausada. espetativa no's .,arraiaifi espOl'tivo5 locaiF, pei" a pugna
será em ';'lrater dê revanehei �Os bugrinos te11tarão mantrr H

sua série invita, ao passo qll� ·os '''periquitos'' prucurarão des,·
forrar-se daqueles implacávei� e inesqlleci"eis' 6 a 2. Surge da;

� enorme interesse .em tornol �este. pi�missôr amistcso,
L a em Brusque. domingo p.p,. f'f0 fOl Ia das "pernas" o l\íal'cí

lio Dias. de ItajaL Frente aq! C. E. Paisandú. viee-campei'io d8
LED. capitulou fragorosaroente pela elástica contagem de 7
a 2. Muito embóra não tenha nrnrcactO um só t-ento. Nascimento
conbtituiu:.se na principàl fig�ra da cancha. deixando uma ni

. tida impressão das suas' reaiS virtudes técnicas .. Reabilitou se

completamente o' "onze" de -yv"illimar com o bonito triunfo
conBignado. ,

A 'fa.milia, "';'erd·e-rubra da. s. D. 'Vasto Verde recebeu com geJ"3.J
'simpatia a escolhlL do sr. \VaJtlemiro Ghizzoni para preparador

Iteenico. e físiCf> de s�as �quipbs (TI� futebol. ,'Figura; hr�ame�teconhecida em nOSso' aUlbltO e�portJvo e SOCIal. 'Ghlzzom mUito

'PQderá ffJ!7.�r em pró) de seus lpupilos. pois cápacidade e f'xpe
l'iench não lhe faltam.

ITAJ.i\.I. (Do Corres
pondente) - Pelas 14,30

· horas. da tarde de dornin
gD, em caminhonete espe
cial, seguiu com destino a

cidade' de Brusque nossa

rêpcrtagem, com o fim de
presencíar o «match-revan
che» que tá iria ser trava
do entre os quadros repre
sentativos do Club Espor
tivo Paisandú, Iocal,.« do'
C 1 u b e Nautico Márcilio
Dias, desta cidade.

.

Uma assistencia nume-.
rosa acorreu ao estadia do
alvi-verde, proporcionando

uma . arrecadação de �pro-.
.

Os tentos
ximadamente Cr$ 3 � 000,00, Chico abriu o escore, nu-
o que extranhamos bas- ma falha da.defesa do Mar
tanto. cilio, aos 23 minutos. O

Os. esquadrões mreia- Paísandú animado- com c

ram a contenda cem gí'an� feito volta ao ataque e

de disposição, havendo um -rríartéla a meta contraria
perfeito equilibrio de for- até os ao minutos. Nesse
,Çás àté o 21Q minuto da e- ínterim aos 27: e 28, Otâ
-tapa inicial, quanüo o a- vío de' cabeça e Shadeek
vante Chico abriu a conta- em lindo estilo, assinalam o

'gem para o Paisandú. 2� e o ?" tentos pà!a os brus
Daí .por. diante os visi-, quenses, respectivamente.

tantes caíram de pncdneão.. -No segundo tempo aos 4
,dando oportunidade a que: mínutns o incrível centro
seus adversários' .amplias- atacante Shadeck,

.

com
sem bastànte o' .mar�ador. grande elasticidade, tira A-

.ha tempos sofreu em Ita- \ pava, Osvaldo e Vanildo ] e Chico.

jaí frente ao mesmo adver- pelos vencidos. C. N, Marcilío Dias; -

",. Os quadros Ada, Arí e Sot ica : Vitor
Valores' que se desta- C. E. Paisandú : - Os- ('I'ule}, Moleri e Zilton;

caram . Benor, Branco, valdo, Benor e Orion (Chi- Gaio (Oscar c' posterior
Otávio, Shadeck, Nascímen Inês; Cachaça, Arí e Orlan- mente Itopava) , Vanildo,
to e Chico pelos vencedo- do (Oricn) : Branco, Otá- f Teixeirínha- Osvaldo e E-

res e Ar]. Moleri. 'I'ule, lto- vio, Schadeck, Nascimento dâ .
.

Chute Sem Bola

-, "

·ICO
'PalDlelras

pjara
Guaranf

tame estadual.

�Fil!a!n:ie!1-te a i!1quietagã� do
publicõ" espm:tivo bl'usquem;e f

'l.-:esmo do Va.!f.l u'J Itaj'l.í. t('y!'
paralizada sua' açíio. et'Úi " ,,.,,,.

s3.cional de3fecho do "Da".. " flr
player Otâv;u. !H'o.:\edente da Ca-
-pital F'ederal.

.

Desde a semana pasSP.dll, Otá
�io iniciou suas ativid.--..�d·es nos

-Clubes: brllsqu",uses, acUI r:.-;n·lo
em mássa ás praças despol'ü
vas, 'aconlpanho'u eOln o ma.ior
�ntel"es�_'e a sequeneia das novi�
.:lades e notícias- a respúto dI'
sensacional -casQ.·

.

Arnaldo da ,Silva apitàhí 1 Santiago do Chl1e. 1110 momento. com o inC€l1-
novamente o jogo

palmei-I
* x * i tiv'o da «farroupilha elege-

ras x Guaraní. A, direção técnica do I nm'ada).' ,

.;. x * Imprensa, está satisfeita Arécio foi (I jogador
O árbitro S�rgio Toma� com a. transferencia de mais «delicado", no prélio

�ini não mais, �erá inçlica� �eu médio-esquerdo João- que o Olimpico travou do
do pelo Gremio Esporthr'o :linho para Joinvile, onde mingo ultimo frente ao Ju-

Olimpico. possivelmente integrará a ventus, não send·] ama
.

* x' * equipe do América, daque- única vez advertido pelo
CoutÍ1!Ua vibrando a tor- la cidade, extipulando.. a juiz.

cida uo Pa.lmeiras, com a venda de seu passe em Cr$
campànha do Olímpico. 5.00'0.00.

* x * * x *

Aduci voltuu a jogar P'icaram bastante satis-

péssimamellte.· na. tarde feitos os didgélltes da F.
de domingo. C . D.. com a derrota do

* x * A,;aÍ em ,Joinvile.
A ,transmissão do jogo *' x *

entre Oli.qrpico e Juvelltus O eentro-médio do Ju-
tuereceu (iS <mais francos t.relltus é 'Ü mais «loh'o,) da

elogios dof.l desportistas turma visitante.

que preferiram ficar em * x >11

casa, escutando·o pelo rá- i Oscar teve qIJP. fie empe-
dio. IUh3r a. fnndo !lO ('llJi:mte de

* x >I< domülgo.
..
Sadinha. ponteiro canho. * x *

Das 10 às 12 ho�.
to do. ,Palmeiras, e que .3,- O Palmeiras não quer se '

DM 14 àg 18 hol'�!!.
t.,ualment", se encQutra em desforrar do GuaranL CONSULTORIO: � aua !�
«gra.nde fOrl11H". s�rá COll- '" x '"

I de NDvembro, 142 �,< {A!!
tratado pelo Colo-Colo, de Não conta o Olímpico, I

.

Ja.do da <duaCarma..}. �

.AURELIO

---� =

j-�
.-.-

Clinica de olhos
--------==�

:MedicLT!!!' da U!!!ve!nd�de

do E!Os!!!!!

CONsuL'rAB:
HORARIO:

I
om·'D.JO§, NARlllo �

GA>.EOA.h"TA
DO

!}!-!;. WTJ.§ON §A_W']:R't,5,60
j\_gElis!:ente c1� Faw!de.de 11�

zagueiro da Seleção Bm,sneir à.. Bem. Otáv'o.. voltamos a"ora
Santos atuou a meu lado duran· nóseas· vistas a!J.· fut€ibôl de Bru.s
te três meses. di8putàndo mais' que� Q\Jâ.l 'SU'8. impreSsão sobre o

ou menOs Ull1as li peleja�', sa.in�, mesmo?
. ,

do daquele clube, diretamim.te . "Está em .plena 1JoScenç-ão.

Me,P-l1'a o Botafogo de, Futebol' é recoÍ' II) p9rféitam'mte, ante" de

Regata,s, on,{r�. imep.iatamel).�e ',e- ir. e agora. f"Onfrontando - o

fetí.'ou-se titular.:, Outrpé' .
ele- prczyes.,:o foi 100%. .

.

Iment.os que formarâm c0btigo no Antes de velcê deixar Brusqup•
clube da Ilha foram; ,.Job - za- qual o clube .que militava aqui?
·gueiro do rUbró-ne.gro. cariõc'aJ .

"C"me ..."i TI" juwmil do Pay-
,Valter' -- atualmente. no. Madu-' sandú, e depois. qu-.ndo .aparece- [
r.eir::\. e outros. de menor pro�e- rlj,m as chuteiras. qu�r dizer -I
ção". quando apareceram. para, mim -

1-Você. Otávio.· teve oportunida- irgressei '1'.0 SUOl't Clube Brn"-
.

de de trrinar
.

em algum clube qllense: átuando na' j:'o"içfi,.> do 1
p:':i.ri{Jl�_ft? q.on{1rl.lirêitçtt., ;:

�. t
r

'('Sim., a COll.me-, '�e -um' coléga _ (Ccnclúi na 2,a pãg1n-a Let!'1). !'D

M:eDICO ESPEC1ALISTA --.-,

A EROSOL
A líJtlma palavra 'o!1O Ul'.tamento das BRONQlJI'l'Ela,

RIN!TES

RECEBE1UuS =

I = AS FAIUOSAS -

.... "SUPERBALl'!
..�uC DSIBll N CIH�.

=- �, sa::

=
>

"de· �
, ª. DELERIO RUSSI ª
1'§·-l-t.. 1G de Nov� !1�;. 745 =:
= .-

é ·II'! lI!!'! 11�!l' !�! �!� � !!!��� l !!!!� � !!!��.'t
f

H E IV. O R R O I D·A S
VARIZES E ULCERAS DAS PERNAS: Cnra381Q!l ope

ração
DISPEPSlAS, PRISÃO DE VEN'fRE, COLlTES, AME�

BIANA. FISSURAS. COCEIRAS NO· ANUS.

(!ORAC)AQ, p.UL�mEs. RI NS, BEXIGA.-, FlGA:DQ

Dr. A. TabordaU m pleito deveras intere'i'sante f., '-o �e ,"em se desenhando na
'JocAlidarl" de Rio do 'Testo para a escôlha da "r::>inh,," da So,
ci�l:tJ:ol.de Esportiva. Flt)l'esta. ·Aihd.a em sua 4.a apuração.. rea'i_
zada 'sábado último verificou-se a v·antagem· da srta, Elvlr1'

Pajenkamp- sobre a, sua' maiS-' série rival. sl'ta. lAa Campos,
"un�rando�a com mais dc 600 '"otos. 05- cabo;; .eleitorais d'3l'!8.
última,. 'no entretanto, as�eyerara.m que -é 'muito mai3 iIi.ter�s-

'iliioi:ÜR.· COi'ftO '\'('TIlw:•.. lüt\;U": !,i'fINlf>j.,
ei:npO!gallte. . .' .
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an líciad _5 eleições sind-icai
ANUNCIADA E DESMENTIDA A EXONERAÇãO DOMINISTROHONORIO MONTEIRO

""'=='1
'

I:::rcn,'_o--ode--B,. �jnlU
.

. --�,
-- ReaFirmado ? Pi'opos�tol(ai no esquedlJ1ento PúbJiec)··

_ a_avr s e carinho na da reall2:açeo do pleito .:

.

... , _".- ·d.a ,V.'.·I·�lr :

3, F'... � ....
'

..

'
_

..

_I

I' Dssembl' I� ff de S
�

P' I
Rio,28 (Merid.) ---'. O Mínstro do Trabalho reite- a t r a.tJeaI ii Q -

U . a zenCId
,

-

, -,
'

a" ''1!!
-

ao �u o rou. seu proposito de realizar-em breve as eleições cin- :::I .

•

- - --' �7 _. __ ,I � _

-

_ _.

'.

'=
� U .

clicais. No momento está preeupado com a realização @
".'. ' �

It-
'.

=��_.�-�.���-- ---";''''=--= �,mD]a e intensiva da pl'opa,pIDda e instruções para o "em c{l�seqlleDcla as u_iílnilS
Deve estar se aproxi-

I
são, a sra. Coneeiçâo eha- mo da Lei, na or'bita admi- pleito em todo ° país. '

mando do campo de San- mou o leader de «imbecil» nistrativa, recairá em um H.lO, �8 tMerid.} - O «Diá'io de Noticias» rnforma
tos Reis o avião em que I ao que retrucou o leader: i dos seguintes nomes: _

qne em virtude dos desenteidimentos ocor-ridos nas

viaja o nosso marechal - «E V. Excia. é uma ea- 1 Zenobio da Costa ou Mil- altas esferas do governo, zmtívados pela reaíízaçao
Salgado Filho. Sua demo- ehorra». .ton de Almeida. uas eíeiçoes sindicais, esperacas para breve, solicitou
:ra será curta, na casa do Suspendeu-se a sessão.

-

ua exoneração da pasta do I'rabalho 'o sr. Honório
. . Fiquei mudo, mas, acres '1 tei Ai d f id t ti

' ..

pequenmo, regress::ndo, na I Cbegou-�e no entanto, lo-
o' ".

LO on erro. n a o re ert o na utmo anuncia fllI� o

proxíma terça-feira, ao i go depois, ao acordo afeti- ceu}to. f agor a. como está ! e-rctente Dutra teria aceito o pedido, convidando o

Rio. vo, e aqueles deputados fo- ma, 111 o::mado. o desem- senador Vitoriano Freire parç preencher a vaga. Es-

ram tomar sorvetes nu_!·balgadol. c?ntmuo a, apo�- ". porem. recusou-se, embora aceitasse a incumben-
Ontem á noite, conversei

ma das principais casas da t:1' ,q�� o titular �a Jus.�- da de escolher o substituto �o sr. Honório Montei
'com o atual presidente do ttua Barão de Itapetíninga

. ça sei a e engenheiro mili- "0.
PTB e posso avisar mais

como amigos que nunca
tar, general Valdetaro. Rio, 28 (Merid.j l-> Desmente-se que tenha o Mi

uma vez aos queridos mar-
se desavieram, nem por

.

Facil a expli�ção. Não nistro Honório Mo�teiro escri(b uma carta ao presiden
míteíros, que tudo: bri dei estamos precisando de te Dutra, exonerandc-se do carg-o. O motivo giraria
O·k

rmca eIra....
d s • • ,

«. ay», .
outrinadores e sem espa- cm torno das eleições sindicas; O gabinete dei Minis-

Não nos deixamos ellga- ,O Ministro Adroado I da�, p,ará por a Lei fora da '11'0 informa que o �r. Hc-nóri( Monteiro não esta entre

belar peles cantos das se- Mesquita da Costa já ar-
I Lel

..
ou para fazer f!lllcio-1 os Ministr�s que de�ejam desincompatibilizar-se a 3 de

.

d b 'na la >'1
". I .

:reIaS, e os uru ús' malan- rumou as suas gavetas, .

-

.

.

abrI proxlmo. ' ,

dros, transformados érn aguardando, apenas seja =--=�-------------- ---- - - ---- --�--

co()rde�1adores e salvadores I designado o seu substitu
do reglme. .

I to. .

Na proxima. semana, co-I Pel� manhã, desse sa?t�-.
meçaremos então a distrÍ- do, tao nebuloso de POhtI-

A h
.

búit as cedulas, para evitar ca, e�lcontrei-me com. o ;ilUS.' I . ( am s
..

e�ltropelos... tre aesembargador, e uma II M
. .:_____

I
das maiores figuras da \

.. Note-:�e, desde lo?,o, que J�s��a Brasileira, a quem II .

,

por aqUi, no PalaclO Tira- dlssv.
. ! . Bdentes a. coisa, ainda,. é I - Veja só meu -caro De- '1ljior que na Assembléia Le-I sembargador, como es.ta- .

gislativa de São Paulo..

I
mos no deserto dos ho' I

.

__

Será..,melhor transcrevêr mens; El11�ico transforma-
. f

" telegrama. ontem distri- I
do em DIOgen:s, com a C

.

d f
.

I
.

d·· ..
, Apelos r�CU$adeis

....
«Na

A.ssembléia
Le2'l'slo- tIm. H"_!:culallO

'

de F'"'el'tas, (JARAGUÁ DO
_

SU�, 28 R_ia Grande do Sul e _rgen� l10mias na suaI cultura.

I
As requisições sohem as I Quando reclamarrl, 'quan- 'nt�"vt",h. :'" nnt"", ,"?��.�)Úr!á

.

.

�
<b "'_

.

L'
•

_

• -
- ..'

-'

_
-

, de, lnstTUGaO de Ba�'{)nI1�; ·.P"!;
hva quando verberava COl1- um J-CHO Luiz, para no-

,CP) -. 1f ��pO! taçao da tma. {ilwm VIaJar pelas estra- centenas e os vagoes pas-, do _em desespero de causa
o wag-i<;.{;rano ao cntr"titl: >'à0" ,

,tra -o jogo de bicho, a sra, mcar ministro da JustIça'. lia.nana e _ho,.)e um dos e1r Assim é quI' os olollOR das desses distritos verá sam vazios. pelas zonas I lançam mão de medidas l:esult!\.dQs da
..

e;{p�rbnel:� ':'o:;1.;�·--_ �
t

� . - .

"d
.

1 t
- .

ta
J ·,1 .

p"'n� ."-�"l't·:H'n-�O<;' rIo ',",-. 1,:1Conceição Maria foi muito _ Não diga tolice seu �l�S ec.onOlnlCoS do muni- de Corupá, Retorc ,da e que SaCl'lflClOS foram feItos pro utoras l"UIDQ a serra. VlO en 'as� sao «ql!lll co- '1u,;t·itó· de Paris. F:�Fe':í>!,t'é"ts'\:�',
aparteada pelo leader do Barreto '-,-,- retrucou-me ClplO ..A cultura tomou Guaramirim dedicaiaro-se na cultura, onde toda a c- Parece mesmo uma obra Uunas» I sao eomun�stas. '()h'�"1 '!l.s.,,,on'<i-Clnf''''cl�.'';'�''�,,'f�r�:
governo sr. Uno de Matos. tristemente o integro llía� _grande _:'Incremento da.da a a fundo na plfl;ntaç..�b: -:-tles- {'onomia foi_ aplicadã" dei- de sabQtf1.o/'enL para J_e\,<ar 'I. .

Volva o' .gov:erllo _

;�uas �:ciISkix�m�;;'�J:' "l�ciL"'Olp;r�,�(:�� -

. Os apartes Se acalora- gistrado! A escolha do J'u- co]ocaçao do produto enCOl1 sa fmta, empenhando to- *-arid:> hojé, pei:t farta ex ao desespero todaessa clas� i,-:v-lstas a essa, SI�uaç;�<!�de- é -ésíriquiIlltia. �ãoc têm ,�:':'al� ..

d d "I trado ncs mercados do I dos f Ó -

.clusiva de transporte ás �e de trabalhadores, que, soladora. Ja mnguem a-} .,.. . : 1�.'l .n.}' ",1 �ec.,?;gfam e, no auge a iscus- ri,sta, ,do interprete supre-
os seus es orços e ec ,� _. ..' .. . . _.

'

, maglstmOlO-mstru.or "onhee�! !fê

d
portas da miséria centenas nao tem horas de trabalho pela malS a dlreçao da es- "iciàlmente fais i!0l1_0tt '. < , ..

D'
----

de famílias. ' não mede sacrificios pa- trada de ferro, porque es- ',S fluais, �'''Q'",,'J .... !lO; 'p-?'i,,"ais,
.

I O governo pede aumen- 1'a produzir,. trazendo s,es- sa tem ouvidos suidos. �:��� Fp::�.':��m;g:;r.a.nfu'te�clt�
, Cf se� o. entusias,m·o' e�m torn . tlo .dadPrAodu�ãOlt o di�fi�S- '('!!.()J aos seul-� lartes _e Pdro- ! Ha �olocaçào para a pro- ��l'q:t�;;;�nd!�\�i��\ jl<�;�:n��

. ' - - � - - =-

t!.·
e1'1O a gl'l?U ura ana-

ven�.o.. � a

lmen. açao...
os

dução,. o que não ha. é �rans- trârii'.il.:,va�e�t,e_""o .e!.:t.�.;.:�'.!in.!,en...:.-mente faz apelos nesse sen-
I patIlclOs. ,_ porte e ef-lse compete a ad- to puhhco.. E lIDr;o ,�11 I" ,,�!)

d· d A � P J'
I tido e quando os homens do I Ê um crime que se pl'a-' ... -

. -d' IDon;ento. t"'<tr .llu,..v;r;u�r _Q_.n·� _.'
! I .

.

,..
.

··e IDllllstraçao pIOVI. enCIar. elusoes concretas "obre ()' caso"

à F�n I �tur� onro' en.3
i campo se esforçam, fazem;tlCacontra.aec.olloffilapar '. 'I--·'-.-···�.��

�g_. g Q. _ �
-

_ � .

-,
.

- a vr II' todos os sacrificios, a íná i ticular desses hwn.ildes pr.o DaquI. �ndereçaID(ls. a,?s ::Ulm,mmmlUUJm"�1j��.....nn�.t�-
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