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amento Nacional do Traba
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---" Spínêíi�I anda descontente com
1'1

II o Flnminense

\1
------------------�--- -- .. _--_._---- -------�--- ._------�-----

, j

Re�ator:}���-- L�.�:�._D_E���_:�p.�_.

+-.-"-.-+.-.-.;s;;;;,,-+-.
O Campeonato Bra-

�NIW���IL'.""'bd_ JAIME sileirÓl de Remo
+- ...-.-�-..-�-+-+.- ..-. o�-+-+�.-.-+-.-.-.- ...

t . '. . .. R��raO ��!p���o .Brasi�Jantar aos. cronistas e Iocu-!'contll1ua InlpOSSI'" leiro d� Remo. deverá\ser adia�

bt-II" tado de J<!Oogar' do, o que m:otrvará d'escontenta-

1
mel1t� no RIO Grand� do Sul e

tores esportivos .

R;o, 29 � o ,,'Mio esquerdo I,.
Santa Catarina.

""-

***'
"

...
,

'lo Ab "I !> 't· n ,'t,1
I ;�:���;u�e:e;�:��t�I����I��}��!�� Õ+S·o· t"af·o'g

....

o·��a·in:.d: a· <

. ptO::;(e lt.lLsa,,,apl:1,Um , .. ,
i

jantar, para o qual ;serão convi- dllosdProXIltUOS_ IogofS:delll 'VIl'ltt'..�- quer Aymor'e",
. e a con usao so nr a no u !�

ctac10s todos os cromstas ,e ]OCU- 1,'"

t t' la 1
.

I
mo encC<l1tro (lO Campfonato )Bra RIO, - O Botafogo roinul1i�

ores espor lVOS L S f uas ,C1e a� 'I' F'
. . '

' ,

.

I'
'

SI eu'o de 'lüebol. CDU a entIdade metmp.olitana que[ es. A' J' f" I. o que s·e presume, a!m�; l�

I
se mteressa pe a renovação Ido

eará afastado do gramado duran contrato do veterano arqueiro
te algum tempo. Aimoré.

Campeonato sul-amerkano'
, .

extra
Gremio h@rtivo Olímpico

'* *. * de Março, sexta-feira, ás 20 hd-
A Díretorla do Gr::'liil Espor- ras, afim de tratar de assuntos

tívo Olím: Í!:O com' ida lu ias as relativos á f-esta do. Lançamento
�,' :

�- _..

*** I íevereiro de 1945.
.

.! senhoras dos SN1S socios pasa (la Pedra Fundamental do Ar-

,',
Rio, 29 - POT oraslêo Ó) Con� I' A propósito a Conf-ed!1ra,-:'o 'I

uma reunião que se realísará J1'O quíbancado.

g:ess�"\ �:draorilin�� ia ,de _

FUt'8- �ras.ikira �e ['es!;�rto� rec;.�:,:"u ,

Teatro Carlos Gomes, no dia ::}1 A Diretoria

bel: realizado em !:1a�<.o 0,0, ::,.,?, La Federação d.e F�:ebo� (!Cl {)'l,-I' }-4---'>S'--'.t--'*'-"-+-'''-�-,",O�-�--$-="-·-.-.-"-.--.-+passado, em Buenos Am�:3, o \..oh-j le uma cornmucacao ofícíal S;'- ,

l� manifes.tou ?roPÓ1'it�� de reí!.-, gundo a qual, já foram ii)ici�do;; i�r;:::;:;;;T����W.&�!l1iII!I
llzar um torneio extra sul-ame- l os estudos e trabalhos preli- : � l;D"

I

il d'"
li 1"1 O

I

rícano de Fut��ól, po, r� OCaSi2? minares par,: a o�'ganizaç&o .do ' a nm�� U�fjf� ... I a,' ,ft,�lrl .: "mUJO"das comemoraçoes do DOo aru- certame. A diretoria da ,C. B, D" N uJ d � IhtU ir.. ti tu,Al � U II ii U
versarío da implantação do íu- vai submeter o caso .ao Conselho ...:� ,

teból no 'Chil<e, o que se dará em Nacíonat de Esportes.
�

...

�-.-.-+-.-.-c-.-�-+-.-.o+'_"_+�<}-�-.·-.-.-+-� Estadia da AJar:uêda Rio Branco
Qualquer j�jiz poderá

no call1i)o do Vasco
*** ql,WndO deles participar o va�co'l"Rio, 29 -- Seguíndo o exemplo Com essa atitude, cessa o cons-

d-o Fluminense, o Vasco da Ga- trangímento que pesava sobre
ma oficiou á Federação Metro- os juizes cariocas,. pois o Vasco
politana de Futeból, cornunícan- e o Flumlnense eram os clubes

do qu� qualquer juiz 'poderia I que mantinha�n atitudes hostis
atuarqogos em seu campo ou 1 contra determínados u[tita,lores.
'F--.-.-.--+-.-.""-.'-4>-� o+-+�-+=<+--.-�'-i>-.-+-. i

o esperado e sensacional intermunici
pal de futebol entre os fortes quadros

AMERICA i!'- C. '(Joinvlle)
(Vice-campeão estodeo I)

X
G. E. Olimpico (�x-Blumenauense)

(Campeão do
_

Vale do ltojoi]
.�

Ilaverá prelhninar ás 14 horas

Domingo: Tntos ao campo na Alameda Rio BrancoCanlpeonato Brasileiro de Nataçãol.
, '�***. , parte as s�gnintes entidades: Dis
Rio, 30 - Nos dIas 13, 15 e trito Federal, São Paulo, Rio

16 do m-es d(! Abril, será dispu- . Grande do Sul e Minas Gerais,

,tado ü campeonato brasí!f'iro de 1, sendo que esta ultima só. P<1,
rti

natação e Wat'2rpolo. TomarfZY ripará do certame de natação,
�)40�·.+••+·4>"<f..+�·.<ti+.�••"'0 o G;I�+>ft+��+{>."<>+++••• oI>4>+�1i

RiCA .1

c:.; A
..,.JI, "'\

S. Patilo, - A Associação Por

tuguesa, ele Santos, ofercc�rá á

cronica esporliva falada e ��scri
ta dali oe <le :S. Paulo, em princi-

1��Sõ�õOEiR-É-C H f'··_D�-=
Contl:i:'>,d@w ..Atuá�\i�

'Diplomado pêla Academia de Comercio do Rio de Janeiro,
: Com longa pratica profieional,

I
A C E I T A - Escritlis livllIsas. Bal.anços e Drganislições Comerciais.

Rua 15 de Nílvemnro W 14M - rllna, 1�50 � Nesta Chiada
fJ��·'!.':Q'I���""'�'�i1'f

Alfredo Madureiravoltou ao
.***

I Rio, - o arqueiro Alfredo, (lo
Vasco, foi transferido para. o

Madureira. onde deverá guarne
cer o arco durante il _present",
iemporada,

CA
c(lntinúa a ser

elhor

fi

,)- -

31 . a . 44 .

'.

�::.s: t
....�..-.\.�

O Vasco é 'o can
ditado.mais sério

Rio, 29 '- Em 'declaracões
feitas á imprensa, o .técntco' do
Flumínense, Velásquez, disse que
considera o Vasco da ,Gama o

candidato mais sério ao .cam

peona�o de 1944.
.

,

��.._...___'�
, T. 4

.

Rio. 30 - Fala-se que o centro
médio argenüno Spínéli, perten
cente ao Fluminense, não anda ._._._._.:'_+_.�"""_._.\I
muito satisfeito com o clube trí-
colar. Adianta-se que o celebre Prioridade de da.
cpívot» portenho está desgosto- tas Para os VI Ja-
to, pois o clube não sabe recom-

pensar devidamente os seus de- gos Universitarios
fensores, apesar de reconhecer Ri 1, - O Conselho ,Nacíonal
que no grêmio de Alvaro Cha- de Desportos recebeu da .Confe
ves vive-se muito tem.

'

deração Brasílejra de Desportos
Spinéli afirma que se o Flumt- Uníversítarios um pedido de

nense estivesse disposto a ne- prioridade para as datas (d::: 19
gociar ° 5BU "passe', um grande a 25 de Abril .proxtmo, para a

clube de S, Paulo estaria dís- realísação, nesta capital, dos "VIo
posto a compra-lo, Jogos Uníversítarios.

®+ +�.+�•••+•••®
.
+-+-.-+-_+,:",_+-.:;o,-.-.-+ ,.�.

Papef já perten- Mais um zaguei ..
ce ao Botaíogo ro para o fia ..

! Rio, 29 -- '0 ·S. Cristovão re-

mellgoi solveu não dar mais qualquer
! passo para manter Papeti em

I suas fileiras. O contrato do alu

I dido jogador éxpira a 31 proxí-

I mo e em seguida deverá passar
'se para o Botafogo,

; .-.-+,--.-.,-.-.(>�.-*-.

I 0�••""."?"�_.�.�+......-+G Del Debto safra do
jPtcabea Ir� a Bue- '

Palmeiras
!I nos Aires

I! Hi 0, 29 - An uncia-se Que o

11 �é�nico Picabéa,. do ,S','CJistovâo,
• ! 11'3 a Buenos AIres ahm {le eOik

i tratar um IlO\-O centro�médil) pu
ra seu ·clube. '

Ri), - O Flamengo .mandou
embarcar em Buenos Aires, o

zagueiro argentino Luiz Laídlaw

que integrava o Boca .Junínrs.

S. Paulo, ._ Descontente .com

as ocorrencías veriíioadas do

mingo no jogo com o C. A. Ipí
l'anga, o «coach>l Del Debio p��•

diu á diretoria do Palmf2iras, r;es�

cisê-o do seu contrato,

.-.--.-=.-�-.-.--.:- ..-.

..�

sional
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Uma Desnatadeira. lCtlpacida�
,48 50 Litros pC�I' hora. /"

------�

Piano. Em bom }! atado.

D� ne"mooi>. IZ,r!,J. 'Usado com

bOTI1. resuItc:do I) popular
depurctívo

pa.t""Õ!. () rijJ;:;u [."íl.::',l'k�
Móxh'llo �dho - :rvIi.nhl1o l"abalh•o

•
Rendimento _��1!1. r�ucl Sec:p.nyidcde Ropi.ci:.

l'l!g!ett�Ela o Ã?!.'!blema '

A Cêra !tr"lo:r·...e! é Forx!eci:cla Noz f�'eguin�9S Coril::s
LARANJA - kU,vlf1RELP.I. - VE.Ib�EIJ:Il"S... l!K;010n'

li CERA r.!ãRVEL novo ol:oclut.t> da fabrica "T!�Y':i'.I:'��� V�b'�
tlnNG�1I

- __ .CI. _.� .�-

�i��, li(". /I a �aio!' o!�a:nl�a...ça:o d� ramo J:!C& F::"!Z!e!lca do St"!l
a manu!C!tu.rana com maie:;;:'lGs prunas pUi'�r;�itl'!G3 e oh�cl.:ece
a, uma fOl'mula moderna de odor aç;l'cr:.:k.cH,l!, p;;í:..,m, d'S!

efaito letal aos Iosetcs,

A s�filis ataca tcrlo o

orgali;��.mo
O fíg:!tlo, o B;lfiíl, o Cornçfio,
o 17':'+A.1l");_io os P�dt"'1ÕÜ;'" e ii

Pel�"Pr��ui .! ;(;! ;;�ii�� �)�3gt)S,
Rf;tHnnl��·!-nO, Cegnei' a, C]Ul'
d{! do C:;beIG Aneml«. e Abor
tso. ocnsul:e ,) médíco {-:: tome
o p o P \f 1 a r depurativo

:H

7 31 1

7 4'
7 H
7 44
'( 6 '1

7 61

7, 1

7
'1
7
8
8 O

8 00

8 OlJ
8 00
H (,")
8 00
8 Ul
8 01

8 ,01
8 02

8'
8

S
S
8
S
8

34.465,%0·
irH·!�ilt!ivo no orgapj!nl� A·

gl'{j{!2.·,�?l r-oU10 nU1 llcõr. .epro
vado como auxllinr no t!.�a.
UU;}� nto da 5�ii!i3 e f!0u:ntr-

31.592.BO SI.!:iS3,Sn

500.01):

Calças
Blusas

··Macocões
Guardá Pós

Camisas
Ternos pj
Mecanicos

.Confeção

Escolhidos

NA

fL, �,,,,I I��@� 'FfI: ���1!��Mm'l\' � J;:
úum, e ��il�& {�gs � �: �j �l �����al t� � �I t!.
R�3 1� d� �,,!l:;;�Ü0.ii:;--tiur@,
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II
Lon Chaney� Bela Lugosí e llone Massey no filme mais tétrico da temporada:

f t
iI\l

�. l �
r!I

�
.A S ruais sensacionais cenas de pavor, vividas por dois mons-

a· eo8te f!

n
i!�

C li �·�t·�n'O O IS O e·····
trem horrendos! - F'rankensteiu encontra o Lobishourenr, êr ·n··

· .' -. �
ii

' � �
.

iíll'j rI : I.�
,

um filme 80l1lE'Hte. para. as peSSOlll:) de nervos fortes.
I . �;t II �UI� ����. .

.

1 L
-

1 I 'Lutas tremeru as que
.

azem arrepiar 08 ea Je. Ol-\ • ,

Improprio para menores de 18 anoso -�·No Programa: F'O X J O R N A L

E N T FI A D /làt. 55: Cir'$ 3!1joo J/2 e Milr. 2i'oO - Balcão Cr$ 2,00 1/2 e Mil.:. 1,50
mB�RI������������.�çm��IQ�����������tk��i'P�'�'mtm4�kUbA&@���GS%�gu��"EHmE""""III � gg ...

DOROTHY LAMOTR, BINO CROSBY e 80B HOPE,
na maravilhosa comédia

Uma comédia disparatada que de
sopílará o seu figado! Imaginem o

"otário" Bob Hopo, bancando o "fa
vorito" em um harém repléto de

garotas otimiseimaa ! .. '
-- Em Sedução d!� Marrocos, ha hilariedade em quantidade, Belezas em profusão e mir�lgen�, mal;avilhotlas : '':'

salientando
a querida Dorothy nos seus perigosos "sarorigs' l l .

- A's 2,' Mais a contimwção da série "Aventuras de Frank-Gladiador". As 4,30 e 8)0: FOX JORNAL

Preços li"
A's 2 1101'98 .- Platéa Or.� 2,50 - 1/2 e Mtlttares 1,00 -

..Balcão 1,50 - lí2 1,00
.'

A's 4,30 hs. - Pls téa Or.$ 3,00 - 1 [2 I') Militares 2,00 - Balcão 2,00 - 1 (2 1/50
A's 8)15 hs. - Platéa numerada 01'.$ 4:00 - 112 e Mili. 2,00

+,-+-,,-.-.-,,'-.�.-+-. o+-.-.-"=",*-+_.�-.-•.-.-� o .-.-:':--+-.-.-'.�.-+- .. o .-",-�=+-;.-,,'-.-,,-.-. o ,.-�--...-+-.-+-+;:.;.;+-+-+ o +-+-+-.�+-+-.�+-+-�

I ·""'::·-·-·-·-·-·""""-·-·I DESPEDIDIl
1

Trabalhar com o SfiNCO (aos lUeus colegas dos
POPUU1R E IGRICOLA DO II10stos avançados)

I VIU DE nnnu, é ENGRIlN..
.

Théo Costa
,I DEtER o patrimonio de Blu.. Numa dessas manhãs
1 InMlm� frias pela gaze da �}eb1ina
4>�+-�"""+-"_-"'-+-,,-.-. sozinhos, foram eles comojos

.!' f_m n"iõ!ii(4PT""II ; _
.. prímeíros daqui, para cola-

i i I" rio 'II� Nõ'E- S�E- ����!��l��;�t���,;;ç,:�p���
I I li

I'
Nínguem os viu olhar en-

I r n L ..t. f N- ,,," D I:' I R A ternecídos para a. retaguar-
I mo, �4 (A. N.) �- o minis

"

r . �.I HL L da, nínguem os viu íblasfe-

Jíro Eurlcn Outra baixou avi- de 4 facas tamanho 60 cm. mar nem 'tão pouco [desmen-
- O ministro 80, n utorizandc a concessão usada em bom estado til' o juramento que .:fizeram,

hoje o di) trans porte de rf'!sfesso ai" e, olvidarem ao grande .com-
seguinte Aviso: sede do domicilio, que (l o�i' R .. Pãul J'inior,"" TIMBÓ propromísso de t-erem nasci-
"Fica dilatado, para 31 de cial tinha ao ser con vocado

'.,..,___ do nesta Terra que. 'pela U-
dezembro do corrente ano, quando. llcenctano por moti d�§iiiWii fi BBRDADE tantos deram a
O prazo para o Iíceclamento \'0 independente de sua ven- Vida'.
das praças do Exercito que,', tade, bem como a sua Iámilia Foram e foram mesmo Id.e_
pelo Aviso D.O 1,115. de 6. desde que esta o lenha aeom] cepcionando á humana se-
de maI�ço de 19�3, está ad!d" pa��ado com tr�n.sl?{)r1e. 1'e-1 melhanca de Joaquim Silve-
do ale 30 de Junho p. vm-: quisitadu pelo Mlnísterío da I rio dos Reis, que .infelizmen-
douro"'J".'. .. _,. ! Guerra. te vaga pelas vias Ido Urq-

..
- ;. *** .: J , ! .

*** verso, sem guarida, eterna- .

Em nota a Secretarla Oe.' O· general Eurico Dutra, mente, vendendo tal qual lo
raí do Ministério da Guerra I titular da pasta da Guerra, bíblico lucras a inocência ;des'
o ministério Gaspar Dutra' assinou a' íso f. vereucínaudo prevenida ao trôco sangren-
declarou o seguinte:

.

a memoría do general Fran- to do metal chamado �il.
"Tendo julgado procedeu- cisco da Rocha Calado, cujo Partiram, não tiveram

tes as' alegações de crença 1.0 csntenario de uaacímen- pompa, nem esta lhes iincuti-
religiosa apresentadas por to comemora se a 31 do cor I ria a coragem de [que precí-
Antonio Custegusro, filho de rente. i sam, a iniciativa com Ique
Pompeu Càstegnaro ti Gentl- *** I hão de se valer, Ia capacída-
lia D.est�ii natu�al do Estado Regres,.a. dtep(jls de flIlHI.· de que porão €m ípratica. lá
-do RIO Crande dO Sul, nasci-I nhã a S. Ptlulo o generDl onde o hDm�m t:emlPor for-
do em 22 de março de 1922 i Horta Barbosa, cemnndflnte ÇR de sêr superior laos ele-
aUstado e sorteéldo parfi o I da �2.a R. 1\1., que se fará mentos. Lá orrde a \ciet1cia
serviço. militar, reselvi eon· j acompanhar do major Corrêa associa-se ao jogo do Imovi;"
ceder·hle a insenção que ps· J Velha e 1.0 tenente Eugenio I mento oe do fogo, icatando os
de do mesmo serviço de li ! Menes330 Coudé, respectiva.l m�nores detalhes para mut-
cordo com o disposto no arti I mente adju:,t{) de eeu Estado I fiplicar a força humana lenl'
go ;23, do respectivo Regu., Maior e seu fJju.dante ctt'; OI' , quantas vezes multiplicar
lamento, visto ser religioso i den'. I

pos�a. Aproveitando todos
-professo da religião CatoU- i *** I' O'S redim;:utos em vantag.ens,
ca. ApQstolica 'Ó Romana. I Por vIa aerea, segue lte

I
" - ,� '_ -

todas as vantagens el11lação,
Nesta data, reilleto ao Mi-I, pois de amanhã para o Pa

�9!, Ji dililil'iijl!MN --'e
...

tadà a ação em 'arma, todâ!
nistério da Justiça e Negoei ,raguai, I) funcionário do

I
'-""'"L'fl'

arma em instrumento, todo
os Interiores, 08 papeis re ! g�!binete do ministro da Guer � �AUL N�T-O Consignacõef!. _

instrumento em ferramenta.
tel'entes ao pedido de que se l1'8, Pfdrilhó Oon çalveh dos i n:.!!J � .' �-:a ComlsSoes E toda ferramenta é _empre-

u.ata. para os efeitos do f:ll'H-lsan.los, que vai servil' junto ), Conta Prop;:ia gada na e.dificação do '�edifí-
go 119, letra "il'J, da COEStí· i a Missão Miiitar Brasileira Madeira oe_ Fumo _. Queijo _ Arros _ Manteiga - Banha cio que por força Iserá o
tafção. I mlquele pais, marco do fim de fuma éra e

I Co:mpra�e venda de qualquer produto na praça de São Paulo inicio de outra em \que os�-�-�=�-.-:+.-�,,:_�-.-+ o <t>--�_'�--�-","--.--.E";<}-.-� 11 SÁO PAULO - ALAM.EDA GLEiTE N. 1.031 homens se deverão mostrar

1,'1 Tel, 5,alo!! Ender�ço tebgraÍico P1\ULNET como habitantes d'e um l111es-

D A T JfJ B O R D
"'" õl mo planêta. mais inteligen-�.. '"

,;� "" � ":0; :rl5..� .�fIí$ill!i\iê.,_,*����•. r . _iiiiIiIi,liIliia__•!!lO
• -.", • "'",,,- r�..,.u --�, � ,..

tes �xterminan-a causa ma�
Dhllomada na 20 anos e com prãtiCil nos priucií)ais hllspHais dn Pais. I ���J;;�,��i;;�jQ IS " l!l1IiI IlII xima da destruição a 1 -

HEfllimmÓIDAS, VAH!ZES (vtms Il1H:,ATlH1Itij) E ÚM:::mgAS DAS 1--�

D i3

U LO a CR I NG
-

I
Guerra. Foram mas n�o 'fo�

. ����:;�;;��f:;�f������;�Iif�f�;;;�.;:".��: � I � Blu�e�a(j _h L-Sta. ratarina ��:�t��;��i�:���:E�
do, rins, beXIga. Intestmos (L!lSEmtenas, am(lblêm�:, C(HllL'S. pnsHo i;ii i � TR iS.. ,&,ij' @ ".� t

. - vessa, foram com oel�s ,ce iráo:
.de ventre. eto.), diabetes; obesldade, renmatismos, sífiiis. lnalál'iu, �� i � 11l1lt1:t'JE e l'f:I erngzes '" il1!rua enals para com os outros. Quem lOS

opilação (mal da terra), erisipela, h·ZG!'�a. etc. t1i !." f���"!',�Ui��'''''� .ç"c·•.�, ���<�1Il dn.l'xat' SOSl'llhos ou clplps i"'e���i� � '�L>��liil-�'_'4í� ti.,!..,,"!i·<:8 ...�� .. �\l �. �� ...,

!TO:�����i:Ê�AOZGnllie�mié!-mjje�'oL t:�a�tl!=r,;�o li D I i �
_
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I1')ir�'Vli. euUr I I
(Marca Registrada)

lavade.ira

Oficina RADIO fUNKE
Atende todos os serviços de

Radios receptores
Serviços Rapidos e Garantidos

TELEFONE. 1395
Rua '1 de Setembro. 1 a
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Procura-se neste jornal
um moço ou homem

serlo que sabe ler e eô·

crever para entrar no ser

viço as 24 horas (1!2 nol

te) até as 8 horas .ía
manhã. Serviçu leve.

Será nlantida a policia
Rio, 29 '(A. N.) - A Polida mu

nícípal desta capital, que pelo
I prímitívo projeto de reforma da

I
Policia Civil estava condenada a

desaparecer, será i'nanticfa aten
dendo-se que a Prefeitura Mu ...

nicipal, necessita de seus servi-
ços,
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Cronica
Social
Aniversarios

T1'fJ,'I18cm'r'e hoje a :mâ clafa

nátalicia, do 8n1'. Herbert Bie
gingo

501'. Rodolfo Lader;.._ feso
teja o seu aniversario hoje, o 81'.
Rodolfo Leder, diretor· fecnico d(b
faln'ica de chapéo8 ((Nelsu S.A.'·.

A 'os distintos anive}'sariantes, a.

"Cidade de Blumenau" almeja. 08
mais sinceTOS 'L'otos de felicidades.

Viajantes
Snr. Alfredo Uberato �Ieyer
Foi il'ansfel'ido pum Flo1'iano.

polis, o 1'1', AIfl'cdo Libel'alo
lI1.eyer, e.:;fm·t;ado funciona'rio elo
Banco do Brasil, O digno esc1'i
tU1'ai'io seguirá hoje para a Ca-
pital do Esiado.
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que. não só sejal111amigos da

Verdade verdeira, porém que
tambem (h:+�s d·ependem co

mo elos de uma só corrente.
Eles foram'� -v'oltarão, ;nin

guem os pode tirar Idas pa-
.

ginas da grandiosa historia·
do futuro.
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