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UU SOLUM

Depois de fazerem vinte e
dois mil prisioneiros, os in"ponto
lezes tomam esse novo
de apoio" dos fascistas
^M**¥******************************A*********rt*^**A***************^^^VVV*VW*WV***V*VVVV>A^

A esquadra do Mediterrâneo
bombardeia as bases italianas
-- Satisfação no Egypto eom a
estrondosa victoria britannica
"G.

MAN"
UM
CARIOCA

200
REIS

Direcçâo J. S. MACIEL FILHO
Rio de Janeiro, Sexta-feira, 13 dt Deiembro da 1940
H° 1.705
Anno VI
"">>********^^^^^"»»""""""'"""*""""'""^f'inififiii^1

LONDRES, 12 (U. P.) - URGENTE - A Radio de
Angorá informa que os britannicos capturaram a praça
de Sollum, no Egypto, que se encontrava em poder dos
italianos.
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Fumo para o Reich

POR MÃOS
TRATOS

SOFIA, 12

(A.

N.)
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19 I
Quer divorciar-se I PB
a ex-esposa de
Tom Mix
Hp ' ,cí K1 li I

POR DEZ

JRocca Arbutti, que o clichê acima
apresenta ao leitor, apesar do nome
v brasileiro e carioca. Nasceu na Prai * da Bandeira e percorreu iodo o
inunrio. Desde 1914 está na America
Afim de incrementar ne pais o
i/o Norte a cuja marinha pertenceu,
uso da gasogénio, o Governo bailendo combalido na Grande Guerra.
xou, am 23 de Agosto de 1939, o
LOS ANGELES, 12 (A. P.) —
Agora, elle é "G-Man" e, de férias,
decreto n.° 2.526, cuja artigo 11
A senhora Victoria de Ola*
feio ao Rio matar um pouco as sauobriga • todo • proprietária de des
zabal, esposa divorciada du
dados. Ainda a bordo do "Uruguay"
eu mais vehiculos automóveis pestallecido artista cinematograelle disse aos reporters o esus amigos
suir um • gasogénio, em trefego,
oue o loram aguardar, que eslá doido
des. O paragrapho
por grupo de
phico Tom Mix, propoz acção
oor comor urna íeijoada. Só numa
único, deste artigo estabelece que
de divorcio contra seu actual
cousa elle não poude satislaier a
aos infiactorcs
seiá
applicada •
marido, senhor Manoel A. dê
curiosidade geral — falar rias faça-, (*.,
multo de um o des centos «, "V'«vQ*mri'?0nhas de um
éollçiàèàM>V'
rifc>»'.p^iiyi«Mp«M«r-d«
súlai èa mpvLMHéf%^SÚicileraea não podem quebrar o si^iati
pare funecianor,
qúe
na, sob a aceusação d« "rados
satisfaça o exigência, Em foce da
nem mesmo para contar casos
passados
tratos".
Sr. Dulcidio Gonçalves, 1.° delegado decisão do Governo, o ministra tu|
nondo Cotta baixará um acto, pelo
"«VWV*^^^^*^^^*^A***AAAA^^**^^*V^v
auxiliar

CIGARROS
Fonte de illusão e de morte
>".^>vv»vvvv»vv»vyvyYvvvyyyvyvvvyvwyv»ww^vw|y(g,

qual entrara em vigor, no dia 1.* de
Fevereiro de 1941, a obrigatorledade exigida pelo referido decreto.

ORGULHO
CONGRATULA-SE COM O COMMANDANTE DO EXERCITO INGLEZ NO ORIENTE O MINISTRO DA GUERRA
LONDRES, 12
(R.) — O ministro da Guerra, sr.
Anthony Éden, enviou o seguinte telegramma de congratu lações ao
commandante d o
Exercito britannico no Oriente, general Archibald
Wawel: "Em nome das guarnições
ÉDEN
do Exercito sediadas na Inglaterra, envio a vós e aos homens sob
o vosso commando as congratulações
sobre a victoria que obtivestes. Vosso brilhante golpe nos encheu de orgulho".

VIGILÂNCIA DIA E
NOITE NO CÃES DO
PORTO PARA IMPE- IH^^dJfl
DIR A ENTRADA DA
DE UMA ÍNDIA COM MACONHA
decisivos a
IM CIVILIZADO Delei effeitos
891 no combate á
MANÁOS, 12 (A. N.) —Realizou-se
actividade dos traíipromovido pelo inspector do Serviço de Protecantes da morte
cção aos índios, o casamento de uma india da

ASAMENTO

tribu Icana, do alto rio Negro, com o civilizado Luiz Joaquim SanfAnna, servindo de padrinhos a india Emiliana e o próprio inspector e sua senhora.

VEM AHI QUE
0"CUYABÁ" Peixe é esse?
Parece

bar$uppõe-se que rica e uma seispesa
"elle viajam ôs centos kilos
passageiros do Um monstro marinhoapresadopeueira Campos" los
pescadores esUSB0A, 12 (U. P.) _
Com
d«'int> oo Rio de
Janeiro, partiu hot* o paquete brosileiro, "Cuyobó",

candusindo
350
na
passageiros,
waioi partc transferidos
do paquete
S°si". 0
paquete brasileiro "Ba9« continuo
ancorado
no
Tejo,
°9"afdando o "novicert"
britannico
.P<»o poder partir para o Brosil. Nos
"*'"> marítimos
desta capital, cor'^'soo de
"Cuyaque o paquete
•ara escalo na
dc
Gibrol
porto
efim dc recolher oi
passageiras
"Siqueira
0 Paquete
Campos" reti- |
' i>ila fiscalização
britannica. |

O Serviço de Fiscalização de Entorpocentet, na capital do paiz, processa-se com uma rapidez e efficiência extremas, de modo que não
mais o noticiário policial vive ás
voltas, como outrora, com casos e
mais casot de intoxicação pelo uso
do entorpecentes.
Dirigido pelo commissario Carlos
Alberto Ferreira Antunes, o "Serviço
de Tóxicos e Mystificoções", sob a
jurisdicção da 1." Delegacia Auxiliar, desenvolve intenso e rigoroso
vigilância afim de que não seja burIoda a lei n.° 891, de 25 de Novem(CONCLUE NA 2." PAG.)
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da Avenida Teixeira de Castro com a nova pavimentação

Inaugurada A Pavimentação
Da Avenida Teixeira De Castro

E
M

DRIBLOU

T
O
D

Os subúrbios da Leopoldina tive-» ™rvvy»i» » *.»»* vyvvvvvvwyvvvyywyvyvvvvyvvvvyvvvv
ram, hontem, motivo de satisfação.
E' que o prefeito Henrique Dodsworth andou por lá, afim de inaugurar a nova pavimentação da AveIlida Teixeira de Castro,' logradouro
amplo, do trei kTometfoi dè extensão, quo ligo m Praça das Nações,
em Bomsuccesso, ao mar. E a satisfacão doa leopoldinenses ha de ter
decorrido menos dos actos com que
se festejou a inauguração, que da
BERLIM, 12 (T. O.) — O vapor allemão "Heligoland", do Nordcerteza para não dizermos apenas deutttch Lloyd, atravessou o Atlântico, chegando a um porto allemão.
Em fins de Outubro, esse navio taiu de um porto columbiano, o de
da esperança de que o sr, Dodsworth, tendo ido aos subúrbios, apro- Columbia, no Mar dai Caraibos. Os periódicos de Bogotá deram então
veitasse o ensejo para ver quanto muita importância á saida do navio allemão, salientando as difficuldafalta a esses bairros da zona norte des que deverio vencer para forçar as duas linhot inglezas de bloqueio,
e ás estações da Leopoldina porque Sabia-se tambem que em conseqüência da longo tempo de immobilidade
"Helipassou, E' que o prefeito tem pou- em um porto, o casco do vapor estava em máo estado, a ponto do
apenas
faser
hora.
sete
milhas
A
lados.
goland",
ir
aquelles
poder
co tempo para
por
Apesar dessos difficuldades, o vapor allemão passou as linhas da
illuminaçào de Copacabana e a que
¦
bloq
inglez
not Antilhat a na Europa.
ueio
(CONCLUE NA 2." PAG.)

"Home
a
Fleet"

AVAEIALC
"Andalncia
O

Star'9!

inelez
che^tTlT^t^íO
^
b
AMIZADE ETERNA rPaquete
e
nio com retuí ao
ao D.
ASSIGNAM ACCORDO A YUGO- gou
SLAVIA E A HUNGRIA
giados de guerra
Transpoz a barra pouco depois
BELGRADO ,12 (U. P.) —Annunciou-so officialmente que a Yu- do meio dia de hontem, o transgo-Slavia o a Hungria assignaram ás atlântico inglez "Andalucia Star",
primeira! horas desta tarde um pada Gran Bretanha.
cto de consulta de amizade eterna. procedente
(CONCLUE NA 2." PAGO

APOSENTADORIAS
DOS EXTRANUMERARIOS
Em resposta a uma consulta feita
pelo Ministério da Agricultura,
o DASP esclarece que, enquanto não for regulamentado o decreto-lei n.°
268, de 1938, pelo qual é assegurada aposentadoria aot extra-numerarios, que executem funeçõet de natureza permanente, nenhuma
providencia deve ser tomada com relação a qualquer deitei servidores
que ottinja
á idade de 68 annot.
A referida regulamentação já ettá sendo estudada cuidadosamente..

Empregados e empregadores garantidos pela mesma lei
Lêr na 3.a pagina o importante decreto do Presidente da Republica, que regulamenta a Justica do Trabalho e monda qut
cila seja installada, em todo o
paiz, a 1° de Maio de 1941.

OUTRA DO BOAVÉHTURA*® MARTIMANO*

í,ord Lothiar.

ESTEVE
com Stalin e Hitler
Traços curiosos da
vida de lord Lothian, embaixador inglez nos Es»
tados Unidos
WASHINGTON, 12 (R.) (Urgente) Faljoceu lord Lothian. embaixador da
Grã-Brelonha junto ao governo dos Estados Unidos.

Satisfeito com a compra e já antegozundo o prazer que teria em
ver o seu novo gallo japonez
brilhar cm uma rinha, o Boaventura chega em casa e põe o
gallo no terreiro.

.Vo din seguinte, porém, quasi o
nosso htróe morreu de raiva. E'
que o gallo eslava assado para
o tentar.
— "Mulher assassina".'
gritou,
tutioso, o Bòá.

M
A
I
O

A SATISFAÇÃO DOS LEOPOLDINENSES COM A VISITA
DO PREFEITO
Pedem tão pouco os que com muito contribuem, que basta bôa
vontade para contental-os

panhoes
LA LINEA, 12 (R.) - Pescadores espanhoes apresaram
quarta-feira no esíreilo de Gibraltar, um monstro marinho
desconhecido.
O anima] se
com
uma
tartaruga
parece
grande. Sua couraça nâo é
redonda, mas tem a lorma de
barril e mede 2 e meio metros de comprimento e 2 de
largura. A altura é de 60 cenfimeíros. Pesa 600 kilos,

A
1.°

NA 2« PAG.)

UM

Uma

grande empresa allemã adquiriu na
Bulgária plantações de fumo, na valor de 1 bilião de liras.
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11 MIL PRISIONEIROS! f
CAIRO, 12 (R.) — URGENTE — Acabam de ser capturados na região de Sidi Barrani vinte e dois mil prisioneiros italianos,
além de considerável numero de tanks, canhões e equipamento de
toda a espécie, segundo informa o quartel general britannico desta
Capital.
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E, no auge da cólera, ptoseguiu:
— Ou me arramas OL.tro
gallo
ou eu tè mato, mulher sem cotcçâo..,
Resultado: uma ganalada na
cabeça.

E, assim, nin/s uma vez, o nosso malfadado Boctvcnlura, para
cumprir o prornettido teve que
s* entar. A mulher deu-lhe um
gallo, .Vão de briga i/>as, pelo
trenós, ne brita,..

N. da fl. O nome do embaixador inglez
em Washington esteve
em
evidencia nos últimos tempos
em virtude de declarações poi
elle feitas após haver regres. sado de Londres. Lord Lothian
•declarara
que estavam se ?s
gotando os recursos linancoiros da Inglaterra e que re
tornava urgente a aiuda Hos
Estados Unid03 ao Império. O
embaixador tratava, egora, dc
conseguir do govoino "ynn>
koe" os recursos fie quo nrecisa a Inglaterra tunto om di*
nhelro quanto om
ciaterial
bellico, Era olle deícondenle
famil"j
do uma tradicional
in-

(CONCLUE NA 2.n PAG.)
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A organizaçãoiT E"
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PRELÚDIO em si menor (Cravo
bem temperado, voi. I N.'24) (Bach)
Orq. Sinf. de Filadélfia cond. L.
Stokowski. SONATA N.° 6, mi maior,
— GAVOTTE (Bach)
pa. violino só
Eva Kovach — Werther Politano.
ORFEO E EURIDICE — Che faro
senza Euridice (Gluck) Enid Szantho
c/Orq. MINUETO era rè maior
— Werther
(Mozart) Eva Kovach
Politano. ANDANTE FAVORITO,
lá maior, op. 170 (Beethoven) Solo
tle piano por José Iturbi. MINUETO
em sol maior (Beethoven) Eva Kovach
— Werther Politano.

O Chefe do Governo assignou decreto-lei dispondo sobre a organixação e funecionamento do Instltuto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado. O novo órgão
realixará o seguro saciai do servidor do Estado e cooperará na saiuçào dos problemas de assistência
que lhe sejam referentes. Alem disso, attenderá a operações de seguros privados, capitalização, financiamento para acquisição de casas, emprestimos e outras formas de assistencia econômica. O decreto estabelece a forma por qua serão feitoi o seguro social e a assistência e
applicaçao das reservas, e ainda determina a incorporação do Instituto Nacional de Previdência, cam todoi os seus activos e passivos, ao
I. P. S. E. Os actuaes pensianistas do Instituto de Previdência contlnuarão no goxo de luas pensões.
Tendo em vista a necessidade immediata de trabalhos de reorganização e o crescimento dos encargos
de administração, ficou autorizada
para a primeira secção do orçamento, uma dotação addicional de ....
1.200 contos. Os funecionarios do
Instituto
de
quadro effectivo do
Previdência,
não
e
aproveitados
após as provas de preenchimento dos
quadros do I. P. S. E., constituirão um quadro supplementar extincto.

PARTI

EL AMOR BRUJO-Ballet (N.° 7,
DANSA RITUAL DO FOQO) Solo
de piano por Arthur Rubinstein.
ROMANZA ANDALUZA, op. 22
N.° 1 (Dansa Espanhola N.° 3) (Sarazate) Eva Kovach — Werther Politano. SEVILHA N.° 3 da Suite Espanholo (Albeniz) Solo de piano por
Magdalena Tagliaferro. JOTA, N.° 4
"Canções
das
populares Espanholas"»(De Falia) Eva Kovach ¦ Werther
Politano. CORDOBA (Noturno) —
"Contos de Espanha", op.
N.° 4 dos
232 (Albeniz) Solo de piano por José
Iturbi. DANSA ESPANHOLA, da
"La vida breve" (De Falia)
Opera
Eva Kovach «- Werther Politano.

DA

TELEFONE 22-7676
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0 maritimo quiz apreciar o panorama do
lto da barraca de banho e acabou no
H. P. S.

7'udo se resume numa questão
Je habito. Caíarino Alicéa, por
exemplo, marinheiro do transaílanlico "Uruguay", está habituado a contemplar o mundo do alto
do mastro da gávea.
Desde grumete que elle se acosíumou a isso e, onde quer que esteja, logo procura o ponto mais
.wvyvwwwwwyw^^w alto para espiar em tomo. Encon"FroUma perícia para, por'
trando-se aquelle navio da
"Andalucia
Avariado o
Inaugurada a pavimenta da Boa Vizinhança" em nosso
meio do exame de sanporto e o Catarino de folga, veiu
Star"!
tação da avenida Teiá terra e se encaminhou á Praia
investigar um cadas Virtudes. O locai é desçamgue,
(CONCLUSÃO DA h" PAG.)
v xeira de Castro
pado, sem arranha-céos e, mesmo,
de
so
paternidade pos- Causou estranheza o íacto do sem edüicios. O que ha por ali
(CONCLUSÃO DA 1> PAG.)
navio britannico apresentar ava- de mais elevado são as barraquinão se mudará na Avenida; a aber*
ta em duvida
ourias, inclusive a falta do mastro nhas que Francelino Ferreira Baralém
de
um
tunnel,
tura de mais
ros, um lusitano faludo, aluga aos
de de
São sempre falhas, passiveis
trás muitas obras que poderiam ser
e com as baleeiras

0 PROF. AFRANIO DIRÁ
SE ELLE E' O PAE...

necessárias si não fossem antes sumptuosns, roubam o precioso tempo
de S. S. Agora, porém, os suburbanos acreditam que tendo que atravessnr os bairros esquecidos ha de
o prefeito de se lembro.* ao menos
do muito do máu que vira no caminho a que reclama providencias
Mus, passemos á cerimonia de
inauguração da Avenida Teixeira
de Castro.
O prefeito fez-se acompanhar do
sr. Edson Passos, secretario da Viação e Obras e, ali chegando, foi recebido por elevado numero do modaquelle subúrbio, sendo
radores
saudado pelo sr. Augusto Medeiros da Motta, em nome da União
No
Frogressita de Bcmsuccesso.
portão da Fabrica do Exercito, situada na avenida Teixeira de Castro, receberam o prefeito e sua comitiva o ministro Salgado Filho,
general Silo Portella, coronel Themistocles Cordeiro, director da fabrica, o commandante Ary Lima, da
Base Naval do Galeão, e officiues.
Depois de percorrido o logradouro
pelas autoridades, foi á nova pavirrentação que é de parallelepipedos
rejuntados com cimento, considerada inaugurada e a Avenida Teixeira de Castro entregue ao trafego
publico.
Tendo tanto que reclamar os suburbios pedem tão pouco e contribuem com tanto para os cofres mu
nicipaes que nada custará attendelos, si houver boa vontade.

Todos bem a bor"Siqueira
do do
Campos"
COMMUNICADO DO D.I.P.
Communicam-nos do D.I.P.: —
"Sequndo informações recebidas
pelo Itamaraty, da Embaixada do
Brasil em Lisboa, que se encontra
em ligação telephonica com Gi"Sibtaltar, os passageiros do
em
estão
todos
queira campos"
bôa saude, nada lhes ialtando a
bordo".
^^^^WWIIV»WVWM

O IMPARCIAL

interpretações diversas,
as provas
apresentadas
cm
pleitos onde so
cuida de provar a paternidade de
alguém. Testemunhas, cartas, presentes — geralmente as provas mais
communs nesses casos — deixam
margem a mil recursos, de maneira
que jamais fica devidamente comprovado o libcllo articulado na iniciai. Disso rosulta o propósito dos
juristas cm procurar outros meios
mais convincentes, para colher decisões mais lógicas.
Ainda agora, num processo de Invcstlgação de paternidade, ajuizado
no cartório da 2.° Vara de Familia,
nesta capital, foi suggcrido o exame
de sangue, na creanca c no réo, o
qual nega sua qualidade dc pac.
Suppõe-se que essa pericia possa csclarecer perfeitamente a questão.
Para realizar essa importante e
decisiva prova, foi designado o professor Afranio Peixoto, nome de accentuado relevo em nossos meios
scientificos.
A diligencia está marcada para
ás 13 horas do próximo dio 17 do
corrente.

ESTEVE COM STALIN E HITLER
(CONCLUSÃO DA 1." PAG.)

popa,
promptas para serem atiradas ao mar.
Innumeros refugiados da guerra viajam a bordo desse paquete,
inclusive senhoras e crianças.
"Andalucia
O
Star" é o primeiro vapor britannico que aporta ao
Rio, vindo da Inglaterra, desde
"Ávila
Star",
que daqui partiu o
conduzindo a Missão Econômica
Ingieza.

Encereço Telegraphico:
ÍMVARCLAI - Rio

Alagados, total-|CIGARR0S) F0NTE DE ALUSÃO E DE MORTE
mente, Meyer e (CONCLUSÃO DA l.a PAG.) esta a modificação feita o as roxõn
a determinaram.
que regula o commer- que
Madureira — No ciobra dede 1938,
NÀO HA EXCEPÇõES
entorpecentes.
O serviço fiscalizado* é severo ,.
£ esta uma campanha que todos
centro e na zona as governos desempenham com não abre excepções de espécie alenergia, como ainda hontem um te- guma fiel assim ao espirito da lei
legramma de Nova York, deixava que, no seu artigo 22, expressa cio
sul não choveu evidente.
"Nos
cstabelecimoiií.
Medidas
foram ramente: —
severas
AMEAÇA DE NOVO TEMPORAL,
DESTA VEZ, SOBRE TODA A
CIDADE
A noticia da oceorrencia de chuvas, actualmente, é recebida com a
maior ansiedade. Só um temporal
pode fazer baixar a temperatura escaldante que o carioca vêm supportando nestes últimos dias.
Hontem, aconteceu uma perturbação otmospherica que só beneficiou
os suburbanos, notadamente os da
Central. Choveu,
com
violência,
cerca das 20 horas, mas só na xena
norte — Madureira, Meyer e outros
subúrbios, incluindo S. Christovão,
ficaram innundados com
a
carga
dágua que demorou 40 minutos.
Entretanto, na centro, cm Catumby
e na xona sul, nada oceorreu. O calor continuou fortíssimo.
O Serviço dc Previsão do Tempo
informou-nos que foi uma perturbação local, violenta e rápida. O
tempo, no emtanto, continua estável
e se espera novo temporal, desta
vez, sobre toda a cidade.

ESTEVE ALI, HONTEM, EM DESPACHO, O MINISTRO DO
TRABALHO

banhistas vindos de longe para
que nellas troquem as roupas.
Mas o Catarino, dado o seu velho
habilo, entendeu de trepai em
uma das barracas pata olhar o
horizonte. O Francelino vendo a
ousadia do marinheiro que, talvez
estivesse antes olhando para o interior da barraca alugada por alguma morena do que o panorama da Guanabara, fel-o descer
dali a pauladas. Catarino foi, em
seguida, ver como é o Hospital
de Prompto Soecorro por dentro e
Francelino travou conhecimento
com o xadrez do 5° districto

(CONCLUSÃO DA 1.° PAG.)
DESTRUÍDAS OU CAPTURADAS
TRES FORMAÇÕES DE
"CAMISAS-PRETAS"
CAIRO, 12 (R.) — Urgente —
Tres divisões italianas, inclusive formações de "camisas-pretas" foram
destruidas ou capturadas numa victoria de primeira ordnm — informou o sr. Churchill hoje, á Câmara
dos Communs.
BOMBARDEADOS
CAIRO, 12 (R.) — Noticias procedentes do "front" de operações no
deserto occidental, declaram que os
pontos de apoio da retirada italiana
são Solum e Bardia, que estão sendo bombardeados violentamente pela
frota britannica do Mediterrâneo.
ESTA' SEGURO O EGYPTO
CAIRO, 12 'R.i — "Verdadeira,
mente magnífico", taes foram as palavras com que o primeiro ministro
egypcio qualificou a reconquista de

os aviões nazistas voltam a atacar violentamente a Inglaterra

gleza tendo vários titules da
LONDRES, 12 (A. P.) — Os
nobreza, inclusive o do Mar*
quez de Lothian, rocobido do aviões allemães atacaram a area
seu primo. Filho de um cjonetal, participou da campanha de Birmingham fortemente, hondo Tiansvaal, dedicando-se, tem á noite, e fizeram com
que
dahi em deante, ao incremento
"alerta"
do imporiaüsmo britannico. osta capital ficasse sob
iendo trabalhado na imijr.>n- durante quatorze horas. O comsa loi, lambem, çlomsnto de
ronfiança
do gabinete de municado official distribuído ás
Lloyd George Esteve verias
horas disse apenas que
Unidor. primeiras
vezes
nos Estados
"o
Tambem visitou a Hussia, enobjectívo do inimigo
principal
:revistando-se com Stalin e, em havia sido
uma cidade do oeste
feiuio
1935. loi á Allemanha,
recebido pelo "Fuehrer". Lord do Middland", mas algumas hoLothian, quo exercera as func- ras depois foi
permittido divulgai
ções do secretario de Estado
para as índias, era oartidario quo a referida cidade, pesadade uma approximação anglo- mente atacada, havia sido
Birminac
e pertenceu
germânica
Conselho pró-Paz e überda- gham.
de, íundado por Lloyd G-íur*»
qe. A sua morte veio privar a
Os aviadores nazistas, que
diplomacia ingieza de um des
s3us melhores elementos, prin- tinham se mantido em quasi escipalmente considerando-se nc lagnação durante duas noites sesympathias que Lord Lothian
dosiruetava na America do guidas, cairam sobre aquella ci*
Norte onde a sua ntasco vi- dade com fúria incrível, atirando
com
nha
sendo condurida
bombas incendiarias e altos exmuita felicidade.
VSAA/'/VVV)VVVVVV''^VW*VW*»l'»»**»'S*/^^

Atacados tres navios pela Luftwaffe e comboios, por
submarinos
mlosivos em profusão. Os apparelhos inimigos suecediam-se de minuto em minuto, não deixando
'
descansar. Houve
Mirdingham
reacção antiaérea fortíssima.
"LUFTWAFFE" ATACA TRES
A
NAVIOS
EGRLIM, 12 (A. P.) — Segundo
a DNB a aviação nazista, em vôo
de mergulho, afundou um navio
Inimigo de 2.000 toneladas, com
impacto directo, ao suleste de
teria
Tambem
Clacton-on-Sea.
sido bombardeado um navio tan-

que que se dirigia para o Tâmisa.
E um terceiro navio, de l.SOO toneladas, foi avariado pelos apparelhos nazistas e deixado em
lmminencia de naufrágio.
DISPERSADO O COMBOIO POR
SUBMARINOS
BERNA, 12 (R.) - O alto commando allemão, em communicado, informa que os submarinos
allemães dispersaram um comboio britannico hontem, afundando navios num total de 30.000 toneladas.
AFUNDADOS QUATRO NAVIOS
BERLIM, 12 (A. P.) - Noticia-se
que um submarino allemão atacou um comboio maritimo, afundando quatro navios, nos totaes,
respectivos, de onze, oito, sete e
cinco mil toneladas.
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adòptados ali para tolher. o trafico
de entorpecentes, medidas essas que,
fclixmente, dc ha muito foram iniciadas entre nós, com os melhores
resultados.

hospitalares,
pharmaceuticos,
d o
pesquizas, de ensino e congênere-,.
officiaes ou não, serão observadút
rigorosamente as determinações desta lei".

COMMUNHÃO DE ESFORÇOS
"Serviço
Se por um outro lado o
de Tóxicos e Mystificaçõcs", da Policia Civil, desenvolve uma fiscalixação rigorosa e continua; de sua
parte a Commissão Nacional de Fiscalixação
de
Entorpecentes,
que
funeciona junto ao Ministério
do
Exterior, fax obs.rvar rigidamente a
letra do Decreto-lei 891, no qual,
aliás collabora efficicntementc. Integram a alludida Commissão, o 1.°
delegada auxiliar, e inspector
da
Alfândega, o chefe do Serviço de
Fiscalização da Saude Publica,
e
mais dois medico*. Nenhum commercio de entorpecentes circula em
nosso território sem o controle e o
visto dessa Commissão.
QUATRO VIAS PARA AS
REQUISIÇÕES

FISCALIZAÇÃO SEVERA HÜ
CÃES DO PORTO
Ha, apenas, uma hypotheta ia
ser burlada a fiscalização intjnta du
"Serviço
de Tóxicos e Mystificaçõtü".
E o uso de cigarros cam maconha,
que, sendo oriundo do Norte, pode,
ás vezes, em quantidade insignili
cante, ser conduzido par um ou outro embarcadiço inescrupulo-o. Poe
isso mesmo, ha sempre no Caei* da
Porto, uma turma do "Serviço d<*
Tóxicos e Mystificações", que al-.
desenvolve
activUsima
uttcina,
mormente á chegada de cargueiro*;
procedentes do Norte do paiz.
UMA LEI QUE RESOLVE
SÉRIO PROBLEMA

De accordo com a já citada loi,
as requisições de entorpecentes dos
Estados para o Districto Federal o
de uns para outros Estados, deverão
ser feitas em quatro vias, que devem satisfarxer ás exigências estabelecidas no artigo 16 e seus paragraphos. Esses requisições são apresentadas ae serviço sanitário ostadual, que visa as quetro vias, erchivando a primeira dellas. As tres restantes tão remettidas pelo interessado ao estabelecimento fornecedor,
que as apresentará para o compe"vista",
tente
no Districto Federal á
Secção de Fiscalxiação do Exercicio
Profissional e, nos Estados, á autoridade sanitária autorixada, que crchivará a segunda via. A "erecira
ficará archivada na estabeleeimentu fornecedor,
sendo
apposto na
quarta via um carimbo cam os di"Guia
xeres
de transito de entorpea
centes", afim dc acompanhar
mercadoria e satisfazer as exigencias das autoridades poiiciaes e fiscães.
Ainda para mais segura controle
desse serviço, a autoridade sanitaria que modificar uma requisição já
visada pela autoridade sanitária dc
outro Estado, deverá eommunicar a

CAIU SOLLUM!

COM FÚRIA INCRÍVEL

/. S. MACIEL F/LHO

Redacção e Officinas:
Rua Buenos Aires, 111

Ampliação do Instituto de Technologia

O ministro do Trabalho, sr. Waldemar Falcão, esteve, Iiontem, á
tarde, no Instituto Nacional de Technologia, e no Departamento Nade Seguros Privados e CapitaAté ás ultimas horas da tarde cional
lixação, onde com s. excia. despa"Andalucia
o
Star" continuava ao charam as respectivos directos, srs.
largo,
Fonseca Costa e Edmundo Perry.

Propriedade • direcção rle

Direcção e Administração:
Av. Rio Branco, 181-6.'
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Sidi-Barrani, no decorrer ida sua entrevítta com o representante da
Agencia Reuter. O "premier" egypciono accentuou que a noticia havia
de cauiar sensação em todo o Egypto
e que "esta derrota esmagadora do
Inimigo vinha desfazer todas as duvidas concernentes á segurança do
paiz".
EM PERSEGUIÇÃO A'S TROPAS
QUE Sfi RETIRAM
LONDRES, 12 (R.) — A Frota
de Guerra Britannica do Mediterraneo bombardeou violentamente as
bases italianas de Sollum e Bardia,
em preparação para o ataque que
dentro em breve será desfechado peIas divisões mecanizadas do general
Wavell, que estão marchando velczmente no Deserto Occidental no encalço rias tropas italianas quo so retiram da região de Sidi-Barrani.
CERCADAS DUAS DIVISÕES
CAIRO, 12 (R.) — Urgente -Duas divisões italianas, com um effectivo de 14 a 17.000 homens, encontram-se cercadas pelas tropas inglezas na região de Sidi-Barrani, segundo noticias recebidas pelos meios
militares autorizados.
A ACÇAO DAS TROPAS HINÚS
NOVA DELHI, 12 (R.) — Foi
officialmente annunciado que as tropas hindus desempenharam um papel importante nas operações que
culminaram na captura de Sidi-Barrani.
COMMANDADAS PELO MARÉCHAL GRAZZIANI
ROMA, 12 (U. P.) — Informações chegadas a esta capital dizem
que o marechal Grazziani, que recentemente conferenciou com Mussolini, está dirigindo a defesa italiana no Egypto. As noticias dizem que
um contingente de "camisas-negras"
com mais ou menos 1.000 soldados,
partiu apressadamente da Lybia em
caminhões e aviões de transporte, para Sidi-Barrani, afim ;!e reforçar íi
sua defesa.
UMA BATALHA ENCARNIÇADA
ROMA, 12 (U. P.) — Está sendo travada encarniçada batalha nos
arredores de Bug Bug, coni eWadas
perdas cie ambos os lados.
BRILHANTE A PARTICIPAÇÃO
DAS TROPAS DE DE GAULLE
LONDRES, 12 (R.) — O general De Gaulle citou em ordem do
dia, o batalhão de fuzileiros navaes,
"depois de vários combates,
em
que
que participou a sua vanguarda" sob
as ordens do commandante Lorette,
atacou brilhantemente ac posições
italianas na região de Sidi-Barrani,
alcançando o seu cbjectivo e capturando grande numero de prisioneiros
e considerável quantidade de material bellico".
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Fora de duvida c que o Decreto
loi n.° 891, de 25 dc Novembro dc
1938, regulando o commcrcía dc
definitivo
entorpecentes, resolveu
mento o sério problema, qud tantos
esforços exigiam da antiga Conv
missão Nacional do Fiscalização dc
Hoje, controladisii
Entorpecentes.
mas como se encontram a entrada a
saida de entorpecentes, ú fácil ás
outoridades apurar qualquer ocção
criminosa. E c esta a tarefa impôs"Serviço do Tóxicos a Aystl
ta ao
criteriosamente
ticações", dirigida
Anpelo sr. Carlos Alberto Ferreiro
tunes, ontigo commissario da nos-io
Policia Civil.

Solidariedade
tambem
Uruguay
MONTEVIDÉO, 12 (U. P.) - 0
deputado /üejandro KayeJ, apre.
sentou, no Congresso, uma moçüc
segundo a qual a Câmara doDeputados deverá enviar um to
legramma de solidariedade ao
presidente GeíuJio Vargas a repeito da questão relacionada com
os marinheiros allemães que via.
do vapor costeira
javam a .bordo
"Itapé" e
farasiJeiro
que foram
aprisionados por um cruzador au*
xiJiar britannico da divisão do
Atlântico Sul.
A Câmara enviou a moção á
commissão de assumptos interna'
cionaes.

Cia.fMieiii
e Viação
Fluminense
Aviso ao

ÍCO

A Administração tia Companhia
Cantareira e Viação Fluminense,
circumstanpremida por varias
cias adversas e superiores ;i sua
vontade, amplamente expostas ai>
governo, conforme nublicações j»
feitas, vê-se obrigada ;.i c*>mmur!i.
car ao publico que serio aupmentadas suas passagens, a partir do
dia 16 de dezembro próximo, de
accordo com a tabelb ulxiixu*.
— De S200 nas passagens ovulsas de 1." classo entre o RiJ
e Nictheroy, que passai ão dn
$600 para 5800.
— De 5$00() nas assignaturná
mensaes de passagen? de I.*
classe entre o Rio e Nlcthi.'
roy, as qunes passarão cir
27$000 para 32$000.
— De S100 nas passagens avuisas de 2.11 classe entre o RI"
e Nictherov, que passarão de
S300 para $400.
— De $100 nas passagens avulsas de l." classe entre o Hio
e Ribeira (Ilha do üoveraador) e entre o Rio e Paquetá e Rio e Galeão, as quaes
passarão de S4M) e $500 paia
respectiva
SãOO
e $600,
mente.
— Serão creadas assigriaturtu
de 2." classe entre o !íio_-'
Nictheroy. validas para JH
viagens, ao preço tle 175000
A nota official du governo, pu*
blicada no "Diário Official" ue
10 de dezembro p. p, e divulgada
pela imprensa em geral, conven*
eerá a todos dos justos e imperij*
sos motivos que compellem a ests
solução e de que não se poude
lançar máo de outro recurso pa*-*
o equilíbrio da receita em
dos acerescimos cxtraordínarlüi
"
da despesa, acerescimos que.
aru
dcserão
em
pera-so,
parle
cter transitório, permittindo redi
cção futura nas passagen" do l1
1, acima.
No estudo desta solução a Cj
panhia providenciou para nnrl
rar o ônus para os viajantes
bituaes. portadores de assign
ras e assumiu, por outra par'1',
obrigação de melhorar senslV'1mente a freqüência, rapidêi
conforto do serviço, median.e
inauguração, no correr áo sww
de 1941, de um serviço auxiiiu]
de barcas-omnibus entre o Kio *
Nictheroy.
Tendo o caso sido examina**cuidadosamente pelos poderes
blicos. esta
Administração e
certa de que os seus esli
freguezes bem avaliarão a£ i
e não negarão seu apoio a>
forços da Companhia de ti
esse período dc dlfliculd;
concorrer para o melhora:
dos serviços
de r.ave?,ac.
seus cuidados
4 ADMINISTRAI, W
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fFvcellente

onfusão

IIS retaguardas fascistas
— Segundo
ATHENAS, 12 (R.)
li.em os prisioneiro? italianos ultinamente capturados, está augmenundo !« confusão atrás das linhas
italianas na Albânia. Ao que se derelatos, o fracasprohcnde dos seus
so doi italianos em estabilizar quaesuuer tonos concentradas de posições,
Jeve ser attribuido ás disputas entre
os commandantes das varias unidades
r,ue estão aceusando uns aos outros
iobre os causas dos contínuos fracas«os «io exercito italiano na Albânia.
AV \NÇAM OS GREGOS APESAR
UAS PÉSSIMAS CONDIÇÕES
grande quantidade de bombas. ParATMOSPHERICAS
ATHENAS, 12 (R.) — Os gre- te da população procurou refugio
nos campos.
jui avançaram duas milhas no seetor
CONQUISTADAS NOVAS
costeiro da Albânia durante as ultiPOSIÇÕES
ma. horas, tendo deslocado a linha
ATHENAS, 12 (A, N.) — As tro«Io avanço um pouco para o norte,
segundo ns ultimas noticias recebidas
tio front sul. O avanço grego está
..•ndo um pouco difficultado pelas
atmosphericas
condições
péssimas
urfvalecentes em toda a Albânia.

continuam sua offensiva

gregas
Àttribuem-se pas
em todas as frentes, sendo assignalados maiores êxitos na ala direita,
conquistadas novas posia culpa dos fra- onde foram
cões de importância estratégica.
cassos na Albania, uns aos outros, os commandantes das unidades italianas
Uma portaria do secre-

BADOGLIO ERA CONTRARIO A'
CAMPANHA DA GRÉCIA
ROMA, 12 (A, P.) — Roberto
"II ReFarinacci, redactor-chefe do
; ime Fascista", deu a entender quo
u marechal Badoglio, quo se demitiiii ainda ha dias da chefia do Estado-Maíor, declarara aos seus amigos
«iu» so oppunha á campanha contra
a Grécia e quo se faziam necessárias
mnis divisões para dar inicio a essa
campanha do que as que tinha á sua
disposição.
BOMBARDEADA CORFU'
CORFU', 12 (A. N.) <-- Numero•ni osquadrilhas de aviões italianos
bombardearam esta ilha, lançando

Explodiu no ar o avião

"mal
uso contra o

da dynamite —
Os operários sueErteve'hon,em'n0 Minirt«ri«do
cos terão uma ra- \t que relata um q interventor amazo- Trabalho,
em conferi neio com e ministro Waldemar Falcão, o tr. Alda
Ministério
nense
no
do
da
jovem
piloto
addicional
ção
<j>
¦
íi
varo
Maia, interventor federal no
I rODOlnO Estado do Amaionat.
Royal
Air
Force
rubiacea
— Foram reveladas,
LONDRES, 12

Só Vinte Dias

De Férias

tario geral, de Educação e Cultura da
Prefeitura

O secretario geral de Educação
e Cultura, Pio Borges, \em de baixar uma portaria mandando qua seja
feita a escola de ferias de vinte dias
para ob directores de estabelecimentos technicos de ensino e funecionarios de ensino publico primário.
Sob o fundamento, no entanto, dc
a alludida portaria fará desopque
DECLARAÇÕES DO 1.° MINISTRO
uma tradição na instrucção
parecer
DA ÁFRICA DO SUL
referente ás ferias
WINDBURG, África do Sul, 11 publica primaria,
— "Estou encarando com mais opti- regulamentares no fim do anno leDezembro a l.'1 de
mismo este fim do anno de 1940, ctivo, de 15 de
dns escolas puos
directores
Março,
declarou
do que no anno passado",
blicas — segundo ó voz corrente —

Optimismo

de tirar o chapéo

o general Smuts, primeira ministro
da África da Sul, falando hoje nes"Quando
ta cidado. E proseguiu:
chatiro
o
meu
Inglaterra,
falo
da
au
péo. A Inglaterra está actuelmente muito mais forte do que antes da
ugerra 4 não sa mantém mais no
defensiva". — (A. Reuter).
vWv^A?^<^>Wl^^<^»^A«vs^'^>^^^^%A*'^^>v^*A^*/»^^^

o seu

vão dirigir um memorial aquelle seAllegam os interessados
cretario.
que a conservação da velha praxe
é uma necessidade, porquanto é durante o periodo das ferias regulamentores que o professora se refaz
das fadigas do nnno lectivo.

STOCKHOLMO, 12 (H.) - O cal» ê,
como se sabe, uraa das bebida* mais
apreciadas pelo povo sueco (a importoção em 1938 Ioi de 52.660.000 do kllos, com o valor global do mais do 42
milhões de coroas) e, nestes tompos do
restricções de consumo de gen.ros os
mais diverso», podo-so dizer auo, o»
modo geral, o racionamento do ^ ccié ô
uma das mais impopulares medidas de
restricção de consumo introduzidas no
paiz, alguns mezes depois ãe declarada
a guerra na Europa.
E agora parece ter-se chegado a uma
constatação interessante: que o caio nõo
ciró sómonte uma lonle de prazor, "meio
vindo por vezes tambem como
exemmedico", o que se demonstra pelo
pio seguinte:
Em uma carta enviada 6 ConimÍE-ã-.
da
do Reabastecimento, os operários
de Luossav aaraMineira
Sociedade
na
Kiirunavaara A. B., de Kiruna, "todos
Suécia Soptentrional, dizem que
os quo manejam ou trabalham eiaprogando a dynamite estão sujellos a consdo cabeça, conhocidas pelo
tantes doros"mal
da dynamite", e como
nome de
remédio Fará as mesma» cewtufaamw.
usar com exito o caie iorte".
Baseando-se nessa razão, os operarios de Kiruna, que vão a varias centonas, pediram qu» o governo lhes ia.
cilitasse uma ração adicional do cale,
amda
por homem e semanalmente. Mas
ha mal». Em carta tambem «mviada ts
cheio
o
Reabastecimento
de
Commissão
"oci da:le
do serviço do segurança da
Minoira do Grangesberg-Orelosund chama a attonção das autoridades sanitarias para o iacto constatado das minos
da companhia, de que os oleo» da nitro-glycerina e da nitroglycolo podem
penetrar no sangue dos trabalhadores
dus
polos poros e dahi o apparecimento
"mal da dynamidores de cabeça, do
em
vêm
dynamite
de
to", se emanações
contacto com o pó.
A Commissão de Reabastecimento, pela
sua secção da província de Norrbotton
do»
accoitou e confirmou a allegação
operários, dando parecer iavoravel a
adicional
ração
que lhos seja iornecida
de caie, porque é ati agora o unlco
comba*
remédio que encontraram para "mal
Ua
ter e prevenir os effeitos do
dynamite".

(H.)
hoje, pela primeira vez. as victorias
obtida» pelo» novos caças da RAF, equipados com canhões. Um piloto da RAF,
de 21 annos de edade., narrou como effectuou um ataque de mergulho conlra
dois "Mosserschmidts",
numa batalha
recente, tendo-lhe escapado um avião
allemão, porém, tendo abatido o oulro
com poucos disparos. Esse apparelho
explodiu "na minha irente como ae iosse uma granada de artilharia anti-a.'.rea", declarou esse aviador. "Foi
o
espectaculo mais extraordinário quo ja.
mais vi".

LIBERTOS
17
|

"bicheiros"

Outros serão
soltos até o
Tratai
dos
Dando inicio á libertação
"jogo
"banqueiros"
e vendedores do
do bicho", que ie acham presos ha
cerca de daii meses, as autoridades
policiaes soltaram hontem deiesete
desses contraventores. Compõe
elles a primeira turma dos que até
o Natal serão saltos.

Approvado o orçamen
to do Republica
LISBOA, 12 (A. P.) — A Assembléa Nacional approvou a Orcamento Geral da Republica para 1941.

PANORAMA
DA GUERRA

Applicando agora cr "BJifzfcrieg" os inglezes então levando vaníagens consideráveis sobre os exercícios fascistas que mezes atrás
iniciaram uma marcha cujo ponto finai devia ser o Canal de Suez.
Em poucos dias de Jula já foram feitos mais de 22 mii prisioneiros,
apprehendida grande quantidade de material bellico e retomada
a localidade de Sidi Barrani. As tropas ingiezas preparam o ataque
á Maisa Maríruh, outra posição importante para o bom exito das
operações no deserto. As íorças do marechal Grazíiani acham-se
apertadas entre tanks e a armada britannica. Ha para elles diminutas esperanças de que seja evitada uma derrota esmagadora.
Na Grécia o tempo nõo têm permittido offensivas gigantescas, mas
mesmo assim prosegue o avanço dos grego». Agora um jornal de
flomo deixa entender que o marechal Badoglio, recentemente
aíastado de suas funeções de chefe do Estado Maior do Exercito,
era contrario á guerra. Confirma-se, desta íorma, o que logo se
pensou a propósito do afastamento do marechal. As perspectivas
que se abrem á Ualia não são, de modo algum, animadoras. Dahi
admittir o principe Radzwill, nobre polonez refugiado em Londres,
possa a Inglaterra fazer a paz em separado com o governo de Roma.
O principe suggere que se pedisse aos Estados Unidos para fazer
as necessárias sondagens neste sentido. E em meio aos bombardeios da Inglaterra e aos ataques á Allemanha, apparece a noticia
de que talvez Churehill venha a propor a paz num appello que será
feito directamente ao povo allemão. O telegramma detalha as condições. Churehill garantiria um logar ao Reich na Conferência da
Paz, promettendo, ao mesmo tempo, que nenhuma exigência humllhaníe de annexaçâo de territórios seria levantado contra a Allemanha. Aguardam-se os desmentidos. Que Churehill pense era
propor a paz é difficil. Suas declarações de poucos dias ndo auforizam estas suspeitas. Berlim tambem garante que paz só se a ínglaterra se confessar vencida. Ainda é cedo, talvez, para tratar
destes assumptos, pensa-se em ambos os lados da Mancha que está
separando — servindo-nos da linguagem do "Fuehrer" .— dois mundos que se não entendem.

mpregados E Empregadores Garantidos Pela Mesma Lei
Será instaliada a Ifi de Maio, em todos os Estados, a Justiça do Trabalho

O importante decreto assignado peto Presidente da Republica ~ 37 juntas sendo, 6 no Rio, ô na capital
âe S. Paulo e Pernambuco, Bahia, Minas, Rio Grande e Rio de Janeiro terão 2 e os demais Esta*
âos, uma m Penas craves para as greves e os "louctyouts" "m Os estrangeiros grevistas serão expulsos
O Presidente da Republica ar_signou
im decreto approvando o regulamento
ia lustiça do Trabalho e determinando
quo o mesmo entra om vigor a partir
da data do sua publicação, O regulamento assim approvado estatuo, n_ sua
introducçao:
"Art. l.« —
Os dissídios oriundos das
ilações entre empregado»» a ompto.
iodos reguladas na legislação social
terão dirimidos pola Justiça do Trabalho, na Íorma do presente regulamento.
Paragrapho unlco. — As questões relaiontes o accidontes do trabalho coni nuam sujeitas á justiça ordinária, na
'uima do decreto n." 24.637, do 10 de
-ilio do 1934, o legislação subsoquonte.
Art. 2.» — A Justiça do Trabalho
rampSo-Bo do3 seguintes órgãos:
a) — Juntas do Conciliação e Julga¦ento ou Juiios de Direito; b) Consehos neqionacs do Trahalho; c) Conselho Nacional do Trabalho.
Art. 3." — O serviço da Justiça do
riabalho é leUvante o obrigatório, niniuom dollo podando eximir-so, salvo
".olivo justificado".
MtGAOS DA JUSTIÇA DO TRABAtHO
titulo I do Regulamento, tratando
da composição e julgamento das JunIa», esclarece;
Art, 4." — Cada Juiitjr de Concilia<á. o Julgamento- tom a soguints composição:
ai um presidente; b) dois vogaes, sen¦ij um representante
dos empregadores
• outro dos empregados.
—
Paragrapho unlco.
Ha um aupplent» para o presidente o um para cada
"oçal.
Ari. 5." — São incompatíveis entre
¦I, parn os trabalhos da Junta, es parentes consagulneos a afins ati 4a ter.
tsiro qráo civil.
Paragrapho único. — A incompatibL
lidado rosolvo-0 a ia-.or do primeiro
vogai designado ou empossado, ou por
.«tolo, se a designação ou posse Íôr
to mesma data.
Art. 6." — E' vedado ás Iunta9 de
-onclliação s Julgamento proleiir do:i«ào linal quando não estiverem pre• ¦-.yy iodos os seus membros.
1." - A instrucção de processos «
o conciliação podem ser ollectuadas
com qualquer numero* nando sempre
indispansavel a presença do presldenlo: $ 2,o — Na execução das decisões
Itm.dona apenas o presidenta.
Ait. 7» — A jurisdicção d» cada Junta
!-¦ Conciliação • Julgamento aorange
edo u território do Município am que
«__. sede. podendo, entretanto, «er »»¦
¦¦„-¦.-.-'„ ou restringida, mediania decreto
da '¦-¦«id.inle da Republica.
*rt. 8.» — A competência da» Juntas
J» Conciliação e Julgamento & deter.
¦•'i.iada pela localidade onde o ompreilo, roclamanle ou reclamado, prestar
••'viço» oo empregador, ainda qu»
ttolla sido contratado noutro
local ou
M «iranqe.ro.
ti' — Quando (Sr
no dissídio
•i-iw.i. ou viajante, iparte
competente a
(unia da localidade onde o empregador tiver o seu domicilio, salvo »* o
""Pregado estiver immediatamente sub•-•dinado á
agencia, ou lilial, ca»o em
que «»rá competente a Junta em cuja
lunsdicçôo esliver situada a me»ma
"irada ou lilial; . 2.» — A compo''•Ia da.
Junlas de Conciliação o JulMomento,
'"fde-™ estabelecida neste artigo, es*
nos dissídios oceorridos em
aqonda ou tilial no estrangeiro, desde
i» o cmproqado soja brasileiro e não
"ala convenção internacional dispondo
"* contrario,
Art, 9 « — Compele às Juntas de Conlação e Julgamento;
tf conciliar e julgar; I — oa dissídios
•ro quo So pretenda o reconhecimento
-3 estabilidade do ompregado; II —
<? di£.':_i03 concernentes a salários, lé«os o inJemnijaçõos
por motivo de des.
pedida injusta; III — os dissídios resullantes d» contratos de omproltada em
.«mpreilelro seja operário ou arque
'¦Cf o
IV — os demais dissídios concersentei ao contrato individual do traha¦¦•"'¦ b*
cs inquéritos adminis*
(Tattvea processai
contra
"T' °5tabilldadeí empregados garantidos
cl iulgar os embargos
'pestes ás suas decisõos,
no caso do
'¦ -01'
t!) julgar os recursos interpôs* das decisões do
piesidonte, nas exe'-•**:
e) tmpôr
'•¦¦•' relativas multas e demais penaaos
actos de sua com'
?stüMia,

,,* j

'°* -~ Compete, ainda, ás JunConciliação e Julqamento:
'equisitar as autoridades compelenPilixaçâo das diligencias neces¦>" esclarecimento
dos toitos sob
apreciação, apresentando contra
nâo
attenderem a taes
*£**:que b)
realizar as diligoncias
3) o* uctofi processuaoa denro'iiii fonsolhiK H»alona»_ do

Trabalho ou pelo Conselho Nacional do
Trabalho; c) Julgar as suspelçSes arguidas contra os seus membros; d) julgar
a» excepções de incompetência que lhes
lorem oppostas; e) exercer, em geral,
no interes»* da justiça do Trabalho,
quaesquer outras autorizações que decorram da sua jurisdicção".
OS JUÍZOS DB DIREITO
No mesmo titulo, creando novas obrigações para os Juizes de Direito, o Fle.
diz:
gulamonlo
"Art. 25.• — Nas localidades não comprohendidao na jurisdicção das Juntas
do Conciliação e Julgamento, os Juízos
de Direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho, com a
determinada
jurisdicção que lhes fôr
pela lei de organização judiciaria local.
Art. 26.» — A competência dos Juizoo
de Direito, quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a
mesma das Juntas de Conciliação e Julgamento, na forma da secção II desta
capitulo.
§ l,i — Nas localidades onde houver
mals de um Juizo de Direito, a competencia i determinada, entre os juizes
do civel, por distribuição ou pela divisáo judiciaria local, na conformidade
da lei do organização respectiva; § 2."
— Quando o critério de competência da
lei de organisação judiciaria fôr diverso do previsto no paragrapho anterior,
será competente o juízo do civel mais
antigo.
CONSELHOS REGIONAES DO TRABALHO
Pelo Regulamento os Conselhos Regionaes serão compostos o funccionaráo
pola iorma seguinte;
Art. 27." — Cada Conselho Regional
tom a seguinte composição:
a) um presidente; b) quatro vogaes,
¦ondo um represontante dos empregadores, outro do3 empregados, e os dcmais alheios aos intoresaes profissionãos. Paragrapho único — Ha um supplente para o presidente • um para
cada vogai.
Art. 28." — Para os trabalhos dos
Conselhos Regionaes existe g mesma
incompatibilidade prevista no art, 6.",
sendo idêntica a Iorma d» sua rosoluçáo.
Art. 29.° — Os Conselhos Regionaes
deliberam sempre com a presença do
presidente o de, pelo menos, tres vogaes.
§ l.o — A instrucção dos processos e
a conciliação poderão roalizar-se com
a presença da qualquer numero de voa pregaes, aendo sempro indispensável
sonça da presidente. § 2." — Nas deli.
berações do Conselho, o presidente terá
somente voto d» qualidade.
Art. 30.° — A ordem das sessões dos
Conselho* Regionaes será estabelecida
no respectivo regimento interno.
Art. 31 — Para o elfeíto da jurisdicyão doa Conselho» Regionaes, o territoria nacional t dividida nas oito regiõe» seguintes:
1.» região — Districto Federal e Estados do Rio ds Janeiro s Espirito Santo; 2.* região — Estados ds São Paulo,
Paraná * Matto Grosso; 3." região —
Eslado» ds Minas Geraes • Goyaz; 4.*
região — Estados do Rio Grande do Sul
a Santa Catharina; 5." isglão —. Estados da Bahia o Sergipe; 6.» região —
Estados da Alagoas, Pernambuco, Parahyba o Rio Grande do Norte; 7.' região - Estados do —Ceará. Piauhy o MaEstados do Amazoranhão: 8.» região
nas o Pará o Território do Acro.
Paragrapho único — Os Conselhos
Districto FoRegionaes lèm sede no
doral 11» região) e nas seguintes ddades: São Paulo (2.» região), Bello Horixonle 13.» região), Porto Alogre (4.1
Recrie
região), Salvador (5« região),
(6.» região), Fortaleza (7.* região), Bolem do Pará (8.» região).
Art. 32 — Os Conselhos Regionaes
classilicam-se em duas categorias:

1.» categoria — os das 1." e 2.» regiões; 2.» categoria — os das demais
roglões.
Art. 33 — 0 numero ds regiões, a jurisdicção e a categoria dos Conselhos
Regionaes, estabelecidos nos artigos an.
teriores, somente podem ser alterados
pela Presidente da Republica.
Art. 34 — A competência dos Conselhos Regionaes determina-se pela lorma indicada no art. B.° e seus paragraphos e, nos casos de dissidio collectivo, pelo local onde este oceorrer.
Art. 3b — Compele aos Conselhos Regtonaos:
a) conciliar o julgar, originariamente,
os dissídios collectivos que accorrerom
dentro das respectivas jurisdicções; b)
homologar os accordos celebrados nos
dissidios a quo se refere a alinea anas suas decisões,
terior; c) estondor
nos caâos previstos nos arts. 170 o 171;
d) eatendor a toda a categoria, nos cason previstos em lei, oa contratos colleclivos do trabalho; c) rovor os próprias
decisões proferidas om dissidios collectivos; f) julgar, om segunda e ultima
instância, e>s dissidios individuaes cujo
valor exceda ao lixado no art. 201;
h) julgar, em segunda e ultima instancia, os dissídios em que se pretenda o
reconhecimento da estabilidade de empregado; i) decidir os conllictos do juriBdicção suscitados enlre Juntas o Juizos de Direito investidos na administração da Justiça do Trabalho, ou entre
ossos, dentro das respectivas regiões;
j) julgar os conlootações á investidura
dos vogaes designados para as Juntas;
k) impor multas e demais penalidades,
relativas aos actos de sua competência,
o julgar os recursos interpostos das dccisões daa Juntas que as impuseram.
Art. 36 — Compete, ainda, aos Conselhos Regionaes:
a) deprecar ás Juntas e aos Juízos
do Direito a realização dos actos pro.
cessuaes e diligencias necessárias ao
julgamento dos leitos sob sua aprseiação; b) fiscalizar o cumprimento do suas
próprias decisões; c) declarar a nullidado dos actos praticados com infracção
do suas decisõos; d) julgar as suspeições
arguldas contra seus membros; e) julgar
as excepções do incompetência quo lhes
forem oppostas; 1) requisitar ás autoridados competentes as diligencias necessarios ao esclarecimento dos leitos sob
sua apreciação, representando contra
aquelles qua não attsnderem a taes requislções; g) exercor, em geral, no interesse da justiça do Trabalho, as demais attribuições que decorram de sua
jurisdicção".
O TRIBUNAL SUPERIOR DA JUSTIÇA
DO TRABALHO
O capitulo III do titulo I do Regulamento estabelece:
Art. 47 — 0 Conselho Nacional do
Trabalho ó o Tribunal BUperlor da Justiça do Trabalha, tem sua sóde na Capitai da Republica e estende sua jurisdicção sobre todo o território nadonal.
Art. 4B — O Conselho Nacional do
Trabalho administra a Justiça do Tra*
balho por intermédio de seu presidente, da Camara de Justiça do Trabalho,
ou na plenitude de sua composição.
Art. 49 — A execução dos serviços
do Conselho Nacional do Trabalho, no
que concerne á Justiça do Trabalho,
cabo ao Departamento de Justiça do
Trabalho, que ó considerado serviço
auxiliar daquella Justiça.
Art. 50 — A composição, as attribuições e o funccionamento do Conse*
lho Nacional do Trabalho são os esta.
belecidos no decreto-lei h.° 1.346, de
15 de junho de 1939, com as modificações constantes do de n.° 2.581, do
7 do dezembro de 1940, o no sou rogulamento.
Art. 51—0 Ministério Publico da
Justiça do Trabalho è exercido pela

Procuradoria da Justiça do Trabalho,
quo ó tambem o órgão de coordenação
enlre essa Justiça e o Ministério do Trabalho. Industria e Commercio.
Paragrapho único — A actividade da
Procuradoria da Justiça do Trabalho se
oxerca por intermédio da Procuradoria
Geral, junto ao Consolho Nacional do
Trabalho, o do Procuradorias Regionaes,
junto aos Conselhos Regionaes,
Art. 52 — A composição s as attribulções da Procuradoria da Justiça do
Trabalho são as estabelecidas no decreto-lei n.° 1.346 da 15 de junho de
1939, com as alterações do decreto-lei
n." 2.581, de 7 do dezembro do 1940,
o no seu regulamento".
O PROCESSO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO
O titulo II estabelece nas disposições
preliminares:
Art. 64 — 0 processo da Justiça do
Trabalho reger-se-á, em todo o territorio nacional, pelas normas estabelecidas neste regulamento.
Art. 65 — Os dissidios indi"iduaes ou
collectivos submettidos á apreciação da
Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos ú conciliação.
§ í,° — Para os effeitos desto artigo,
os juízas o tribunaes do Trabalho ompregarão sosipro os soun bons officios
o persuasão no sentido de uma solução
conciliatória dos conflicto..
Í- 2.° — Não havendo aceordo, o juizo
conciliatório convortor-oe-á obrigatóriamente em arbitrai, proferindo decisão
na forma prescripta neste regulamento.
§ 3.° — E' licito ás parles celebrar
aceordo, quo ponha termo ao processo
ainda mesmo depois de encerrado o
juizo conciliatório.
Art. 66 — Os juizes e tribunaes do
Trabalho torão ampla liberdade na di.
reeção do processo e volaráo pelo andamento rápido das causas, podendo determinar quaesquer diligencias necessanas ao osclaroclmento dellas.
Ari. 67 — Na ialta do disposição oxpressa de lei ou de contrato, as decisões
da Justiça do Trabalho deverão iundarso nos principios geraes do direito, especialmente do direito social, o na
equidade, harmonizando os interesses
dos litigantes com os da collectividade,
de modo que nenhum interesse de ciasse ou particular prevaleça sobre o interesse publico.
Paragrapho único — Tratando-se de
conflicto sobre questões de salário», serão estabelecida» condiçõe» que, assegurando justo salário aos trabalhadores,
permitiam, tambem, justa retribuição ás
empresas interessada».
Art. 68 — A compensação, ou a _•tenção, sò poderá ser argulda
como
matéria de delega.
Art. 69 — Nos casos omissos, o direito
fonte
processual commum será
subsidiaria do direito procossual do
Trabalho, excepto naqulllo sm que for
incompatível com as normas deste rsgulamento".
DAS PARTES E DOS PROCURADORES
Diz a secção V do Regulamento:
Art, 90 — Os empregados e os empregadores podorão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e
acompanhar as suas reclamações ati
iinal. § 1.° — Nos dissidios individuaes
ou empregados e empregadores poderão fazor.se representar por intermedio de syndicato, advogado, solicitador, ou provisionado, inscripto na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2.° —
Nos dissidios collectivos è facultada aos
interessados a assistência por advogado.
Art. 91 — 0 maiores de 18 e menores de 21 annos e as mulheres casadas podorão pleitear perante a Justiça
do Trabalho sem a assistência de seus
paos, tutores ou maTidos".
AS DECISÕES
As decisões, na Justiça do Trabalho,

serão proferidas da seguinte íorma:
Art. 129 — A decisão será proferida
depois de rejeitadas pelas partes a proposta de conciliação. Paragrapho único
No caso de conciliação, o termo que
ior lavrado valerá coma decisão irrecorrivel.
Art. 130 — Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do
pedido o da delesa, a apreciação das
o a
provas, 03 fundamentos da decisão
respectiva conclusão. § 1." — Quando
a decisão concluir pela procedência do
pedido, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento. § 2.°
A decisão mencionará sempro as
custa3 que devem ser pagas pola parIs vencida.
Art. 131 — Existindo na decisão ovidcnlos erros ou enganos de escripta,
do dactylographia ou de calculo, podeante3 da execução, ser
rão os mesmoB,
"ex-officio" ou a roquerimen.
corrigidos
lo dos interessados ou da Procuradoria
da Justiça do Trabalho.
Art. 132 — Salvo nos cason previstos
noste Regulamento, a publicação das
decisões e 3ua notificação aos litigantos ou a seus patronos consideram-se
realizadas nas próprias audiências em
que forem as mo3mas proferidas.
Art. 133 — O cumprimento do accordo ou da decisão far-se-á no prazo e
condições estabelecidas.
Art. 134 — E' vedado aos órgãos da
Justiça do Trabalho conhecer do quostõos já decididas, oxceptuados os casos
oxpressamonte previstos neste regulamonto".
DISSÍDIOS COLLECTIVOS
A instauração de processos sobre dissidio eollectivo regula-se da maneira
seguinte:
Art. 158 — A instância sorá instaurada mediante reprosontação escripta
ao presidente do Tribunal. Podorá sor
tambom instaurada por iniciativa do
presidente, ou, ainda, a requerimento
da Procuradoria da Justiça do_ Trabalho,
sompre que oceorrer suspensão do trabalho.
Art. 159 — A representação podora sor
feila pelo empregador ou ompregadores interessados, pelos seus syndicatos,
ou pelos syndicatos de empregados,
Paragrapho único — Quando não houvor syndicato que represente a categoria profissional, poderá a reproBenta.
ção ser feita por um terço dos empregados do estabelecimento ou estabelecimentos envolvidos na dissidio.
Art. 160 — A representação será apresentada em tantas vias quantos forem
os reclamados e deverá conter:
a) a designação e qualificação dos
reclamantes e dos reclamados o a natureza do estabelecimento ou do serviço; b) os motivos do dissidio e as
bases da conciliação.
Art. 161 — No caso do paragrapho
único do art. 159, a representação podera ser escripta ou verbal e deverá
indicar o representante ou representantes dos reclamantes.
Paragrapho unlco — Quando verbal,
a representação será feita ao presidente do tribunal ou á Procuradoria da
Justiça do Trabalho, sendo reduzida a
termo pelo funecionario designado para
esse fim.
Art. 162 — Recebida o protocollada a
representação, e estando na devida iorma, o presidente do tribunal designará
a audiência de conciliação, dentro do
prazo de seis dias, determinando a notificação dos dissidentes, com observancia do disposto no artigo 139.
Paragrapho único — Quando a Instancia fôr instaurada "ex-officio", a au.
diencia deverá ser realizada dentro do
prazo mais breve possivel, após o conhecimento do dissidio.
Art. 163 — E' facultado ao ompre.
gador fazer-se representar na audiencia pelo gerente, ou por qualquer outro

preposto que tenha conhecimento do
dissídio, o por cujas declarações será
sempre responsável.
Art. 164 — Na audiência designada,
comparecendo ambas as partes, ou seus
representantes, o presidente do tribunal as convidará para ss pronunciarem
sobre as bases da conciliação. Caso
não sejam accoitas as bases propostas,
o presidente submetterá aos interessados
a solução que lhe pareça capas de resolver o dissidio.
Art% 165 — Havendo aceordo, o pre*
sidente o submetterá á homologação do
tribunal da primoira sessão.
Art. 166 — Não havendo aceordo, ou
não comparecendo ambas as partes; ou
uma dellas, o presidente submotterá o
procosso a julgamento, depois de ou*
vida u Procuradoria.
Art. 167 — Sempre que, no docorror
do dissídio, houver ameaça de perturbação aa ordem, o presidente requisitara á autoridado competente as pro.
videncias quo se tornarem necessárias.
Art. 168 — Quando o dissidio oceor*
rer fora da sede do tribunal, poderá o
presidente, Be julgar convoniente, delegar á autoridado local as attribuições
de que tratam os arts. 162 e 164. Nesse caso, náo havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal,
fazendo exposição
circumstcrncinda dos factos e indicando
a solução quo lhe parecer conveniente.
Ari. 169 — Da decisão do tribunal
r.omo notificadas as partes, ou seus
representantes,
em registado postal,
com franquia, fazendo-se, outrosim, a
sua publicação no jornal official, para
sciencia dos demais interessados".
A EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS
As sentenças proferidas na Justiça do
Trabalho serão oxecutadas da seguin.
te forma:
"Art. 178 — As decisõos
passadas era
julgado e os accordos, quando não cumserão
executados,
pcla Iorma espridos,
tabelecida neste capitulo.
—
E' competente para a exeArt. 179
cução das decisõos o juiz ou presidente
do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio,
Art. 180 — A execução poderá ser
interessado, ou
promovida
"ex-officio" por qualquer
pelo próprio juiz ou presldente do tribunal competente, nos termos do artigo anterior.
Paragrapho único — Quando so tratar de decisão dos Conselhos Regionaes
a execução poderá ser promovida pola
Procuradoria da Justiça do Trabalho.
Art. 181 — Requerida a execução, o
juiz ou presidente providenciará Immediatamonto para que lhe seja presente
o respectivo processo".
PENALIDADES PARA OS CRIMES DE
LOCK-OUT E GREVE
Segundo o Regulamento, os crimes de
lock-out e greve serão punidos pela seguinto forma:
Art, 210 — Os empregadores que, indlvidual ou collectlvamente, suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem previa autorização do trl.
bunal competente, ou que violaram, ou
se recusaram a cumprir, decisão profeeollectivo Incorrerão
rida em dissidio
nas seguintes penalidades:
a) multa de 5:0005000 (cinco contos de
reis) a 50:0003000 (cincoenta contos de
reis); b) perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho
estiverem; c) suspensão, pelo prazo de
dois annos e cinco mezes, do direito de
serem eleitos para cargo do representação profissional, § Io — Se o empregador fôr pessoa juridica, as penas
previstas nas alineas b e c incidirão
sobre os administradores responsáveis;
§2» — Se o empregador Íôr concessionario de serviço publico, as penas
serão applicadas em dobro. Nesse caso,
se o concessionário fôr pessoa juridica,

yy^-flj^fl^./W»VV*»VV*'/»«A%*»^^
ERAM CINCO DANDO O ASSALTO AO CORAÇÃO DE
JOAN BENNETT...

Tres reporters, um
gangster e um pobre maníaco. .
' Quem levará a
melhor?
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a presidente do tribunal que houver
proferido a decisão poderá, sem prejuizo do cumprimento deita a da applicação da» penalidade» cabíveis, ordenar
o afastamento dos administradores re».
ponsavels, sob pena de ser cassada a
concessão; § 3." — Sem prejuízo das
sançções comutadas neste artigo, os empregadores licarão obrigados a pagar
os salários devidos aos seus empregados durante o tempo de suspensão do
trabalho.
Art. 211 — Os empregados que, collectivamente e sem previa autorização
do tribunal competente, abandonarem o
serviço, ou desobedecerem a qualquer
decisão proferida em dissídio eollectivo,
incorrerão nas seguintes penalidades:
a) suspensão da emprego ate seis
mezes, ou dispensa do mesmo; b) perda
do cargo de representação profissional
em cujo desempenho estiverem; c) suspensão, polo prazo de dois annos a
cinco annos, do direito de serem eleitos
para cargo de representação prollwlonal.
Art. 212 — Quando a suspensão do
serviço ou a desobediência ás decisões
dos tribunaes do Trabalho fâr ordenada por associação profissional, syndical ou não, de empregados ou de em.
pregadores, a pena será:
a) se a ordem iãr acto de assembléa,
cancellamento do registo da associação,
além da multa de 5:0003000 (cinco contos de réis), applicada em dobro, em
se tratando de serviço publico; b) se a
instígação ou ordem fôr acto exclusivo
dos administradores, perde o cargo, sem
prejuizo da pena cominada no artigo
seguinte,
Art. 213 — Aquelle que, empregado
ou empregador, ou mesmo estranho ás
categorias em conflicto, instigar á pratica de infracções previstas neste capitulo, ou se houver Jeito cabeça de coligação de empregadores ou de empregados, incorrerá na pena de seis meses
a tres annos do prisão, sem prejuízo das
demais sançções cominada».
§ 1.° — Tratando-se de serviço publico, ou havendo violência contra pessoa ou cousa, as penas previstas neste artigo serão applicadas em dobro.
§ 2.° — O estrangeiro que Incidir nas
sançções deste artigo, depois de cumprir
a respectiva penalidade, será expulso do
paiz, observados os dispositivo» da leglslação commum".
INSTALLAÇAO DA JUSTIÇA DO TRABALHO A 1.° DE MAIO DE 1941
As disposições transitórias do Regulamento contêm, entre outros, os seguistes artigos:
Art. 232 — O» vogaes, rspresentantes
de empregadores e empregados, que devem servir nos Conselhos Regionais •
nas Junta», no primeiro período do dol»
annos serão livremente designados pelo
Presidente da Republica, observado» o»
requisitos exigidos no art. 18.
Art. 233 — A Justiça do Trabalho
installar-se-á, em todo o pais, no dia Ia
de maio de 1941, ficando extlnctas, nes.
sa data, as actuaes Juntas de Conciliação e Julgamento e Commissões Mixtas de Conciliação.
Paragrapho unlco — Até a data da
installaçao da Justiça do Trabalho, continuarão a decidir as actuaes Juntas
de Conciliação a Julgamento, as Commissões Mixtas de Conciliação e o Conselho Nacional do Trabalho, com a competencla que lhes é attribuida pela leglslação anterior á data da publicação
deste regulamento, observando o processo estabelecido na mesma legislação.
Ait. 235 — Ficam criadas as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento,
cuja installaçao se fará a 1.» de maio
de 1941; seis no Districto Federal, seis
na capital do Estado de São Paulo,
duas nas dos Estados de Pernambuco,
Bahia, Rio de Janeiro, Minas Geraes •
Rio GiunJe do Sul, e uma nas dos demais Estados."
VVN*VWVV\iVSA»V*V*AV**A
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A Suspensão Imposta Ao Sport C. Ideal
¦¦¦¦¦¦lll
TEFFE'
SUJEIRA GROSSA
É
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Discordam os yo-

lantes, da reducção de voltas para a Gávea
"CirA lista de inscripções do
continua
cuito da Gávea de 1940"
sem o nome de Manuel de Teffé,
o popular volante nacional que se
alinha entre os primeiros do continente. Porque, como foi amplamente divulgado, Teffé pretende
p reducção'do numero de voltas
determinado pela Commissão
Sportiva do A. C. B., de 20 para
.15, fundamentando-se desproporção entre a responsabilidade do
corredor e os prêmios estabelecidos. E, por isso, a famosa prova
automibilistica está ameaçada de
não contar com o concurso de
Teffé.
Os fans, porém, não querem
que o Trampolim do Diabo fique
sem a collaboração desse crack
do volante. Todos se agitam em
torno do assumpto, objectivando
uma solução satisfactoria. E os
demais volantes, concurrentes á
prova do dia 29 proximo, mais se
interessam pela questão, pois essa
pretendida solução não poderá
ser outra que a redução pleiteada,
e homologada pela Commissão
Sportiva. Entretanto, para que tal
aconteça, é necessário que todos
os volantes firmem ponto de vista,
afim de que a C. E. do A. B. C.
não venha a favorecer um concurrente em prejuízo da maioria.
Sendo assim, e como ainda
nenhum volante externou a sua
"O Impercial Popular"
opinião,
buscou impressões. E os corredores do A. C. B. permittiram conclusões ineressantes..,
DISCORDANCIAS
Verificamos então que é grande
o numero dos volantes que discordam das ponderações de Teffé.
Aquelles que melhores machinas
possuem não se manifestam, abertamente, contrários. Os donos de
carros adaptados porém são intransigentemente avessos a qualquer reducção do numero de voltas do circuito.
(CONCLUE NA 5." PAG.)
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na Assemblea da F. Â. S.
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Realizou-se, hontem, como annunciamo», a Ausmbl.a Geral da Federação
A. Suburbana, convocada especialments para deliberar sobre a situação do
Ideal,
suspenso do campeonato
em
virtude dos lactos escandalosos decorridos no Jogo disputado com o Manufactura, conforme Úvemos a primasia de
publicar com abundância de detalhes,
colhidos pela reportagem de IMPAR.
CIAL POPULAR no local onde os mesmos ss desenrolaram s que provocaram séria reacção dos desportistas honestos do sector suburbano, no sentido
de cohibirera a repetição de aconteclmentos semelhantes e que désmoraUsam o pavilhão da prestigiada entidade.
Cedo ainda grande era o numero de
interessados do Ideal e demais elementos dos clubs locaes que so encontravam no recinto, da Federação, anciosos pelo inicio dos debates
que,
pelo que se escutava dos grupúihos
lormados ali, promettiam ser interessante e fervorosos.
Momentos antes da assemblea
alguns paredros commentavam indignados o acontecimento e laziara prognostico assustadores do termino das pole¦nicas, vislumbrando punições severas
para os responsáveis do Ideal, por julgal-os culpados da indisciplina notada
na tão desmoralisante competição.
A's 21 horas, precisamente, o presi.
dente Fiúza, calmo, circunspecto,
ap.
proxima-se da mesa doe trabalhos
•
convida os representantes a tomar os
lugares que lhes estavam destinados,
determinando que o secretario
Irenio
Delgado procedesse a leitura da acta
da assemblea anterior, expondo em segulda o objectivo da convocação
em
apreço.
Expectativa geral. No ambiente o silendo imperava. Forque todos
est&o
attento* na leitura doe offtctoo •xplicali?os enviados pelo secretario do Ideal
como preliminar da deiesa da sua directoria.
Terminada a alludida leitura, o presidente dá inicio aos debates, tendo antei leito uma enérgica oração, bordada
dé tons éorenos e elevados, iatendo senUr que era necessário a assemblea. agir
com absoluta firmeza, sem olhar predileções nem partidarismos
políticos,
alim de que. o assumpto tosse discutido á lus da verdade e com bastante
justiça.
Iniciados os debates pelo presidente
do Departamento Technico, Álvaro de
Nascimento, lê o resultado do inquérito
a que chegou sobre o oceorrido.
ACCUSOl
Álvaro Nascimento toma pose e des"casca
enrola a
dura" da verdade, segundo o depoimento que tem em mãos.
Accusa a directoria do Ideal, deiende o club e o juix, chegando á condusão qu» factos semelhantes não devem
ser repotidos em beneficio da entidade
máxima dos pequenos clubs.
Pede serenidade no julgamento, declarando que a directoria do Ideal não
tem força moral sobre sous amadores,
mas que a eliminação do referido club
seria a eliminação da assemblea.
_ termina:
— Sou contra a eliminação do Ideal!
Com esta phrase do presidente do
Departamento Technico, esboçaje
na
assemblea um movimento de sympathias
para com o club da Parada de Lucas.
CLEMÊNCIA, PEDIU O IOGADOR DANILO THEREZZO
E' Uda em seguida uma carta do joDanilo
Therezzo, pedindo eiemengador
cia aos. membros da assemblea o conlessando a culpabilidade dos collegas
nos alludidos acontecimentos.
A assomblóa, todavia, não quiz jul*
gar a carta em questão, uma vez que
escapava, como havia momentos antes
esclarecido o presidente Fiuta, competencia da mesma para eataminal-a e levar em consideração o seu theor.
GESTO ELEGANTE DO REPRESENTANTE DO MACKENZIE
Resolvido o assumpto do amador Danüo, o representante do Maclcensie, pede
a palavra e solicita qu* o delegado do
Ideal tome assento na mesa dos trabalhos,
Esta proposta foi endosasda pelo representante do Engenho dt Dentro e,
posta em discussão, foi approvada por

unanimidade.
Logo depois o referido representante
toma lugar na assemblea, ao lado do
collega do Argentino.
Em seguida laia o representante do
MavUles, dizendo que para so deliberar sobre a penalidade a ser imposta
ao Ideal, era necessário a assemblea tomar conhecimento das razoes da sus.
pensão imposta ao club da zona leopoldinense.
Posta em approvação, a presente pro.
posta deu causa a que fosse lido nova.
mente o relatório do Departamento Te•*^ff^9*^-<^K^^^^
JKfttt^.
«Br
chnico.
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O ENGENHO DE DENTRO "ENFEZA" O
TEAM
Segue com a palavra o representante
do Engenho de Dentro, o tenente Marianno, que interpella o presidente Fiu*
za sobre o artigo dos Estatutos
que
permitte a suspensão do Ideal.
Diz o tenente Marianno:
E' lamentável suspender um club
sem observar as leis da entidade!
O sr. presidente exhorbitou
das
suas funeções!
Nesta altura o presidente Fiúza "onfoza-se", dizendo que assim como suss^
'%9&___fc
ir
¦.
+
,''*'•'¦•>**
da
pendeu o Ideal até a convocação
assemblea, poderia tambem suspendel-o
por 30, 90 dias, como lhe permitte o
Sl*#|ifíi«^^^^
regulamento da entidade.
¦S7íís:S7S;7:s»5ííí:«s*íísí*:ííss;S
O Engenho de Dentro apresenta então uma proposta que deu motivo a
que se estabelecesse uma polemica entre o presidente Fiúza, Álvaro de Nascimento e o tenente Marianno,
Terminada esta parte, o MavUles
*7. ¦'-.**;:. --7. -. >:.:-*
pede o encerramento do caso, induziu•.¦-.¦'¦':•¦•; :-.-7: ¦-.*:?. *.
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do que os membros deveriam procurar
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pirito concUiador
puramente sporUvo.
Elementos da dele sa sanchrhtovense, ás voltas com um a bola traiçoeira
ÁGUA NA FERVUBA...
E' dada a palavra ao representante
do Argentino.._q_t_ teve effeito decisivo
para a solução do caso.
O representante Alfredo Alves aceusa acerbamente o juiz da ruidosa Á
leja, confessando extranhar a sua displicenela nos acontecimentos desenrolados, quando por dever precipuo deveria
tomar decisão mais enérgica e ee possivel fosse expulsar os amadores de
campo, sem distineção.
Declara que a directoria do Ideal não
foi culpada, mas sim, única e excluslvamonte, o juiz da pugna, consoante
o que determinam os dispositivos da entidade. (Art. 41).
Propõe então a relevação da
imposta ao Ideal, punição severapena
ao
juiz José Maria e pede que se mantenha as penalidades impostas aos amadores do dito club.
Replica o representante do Mackensie, declarando que o juiz não tem
culpa e que foi apenas um palhaço em
campo.
Entretanto o representante do Argentino sustenta a sua these, a qual mais
tarde decidiu a situação do Ideal, por
11 votos contra tres.
Fala depois o representante do MavUles, que diz estar satisfeito com o
acontecimento e mesmo vingado,
porqué ha muito vinha se batendo para
<.. Cogitou-se da realização da pe- nosso campo, por dois motivos.
que a entidade tomasse mais a serio
leja São Christovão x Fluminen- Primeiro porque não vamos prea indisciplina dos amadores e de alse na Gávea ou em São Januário. judicar os nossos associados. E
guns directores que faziam vista grossa a lalta de educação desportiva dos
Trata-se de uma providencia segundo por motivos de ordem
seus pupillos.
que iria beneficiar enormemente technica. Em nosso campo semO IDEAL DEFENDE-SE...
o publico, dando-lhe a opportuni- pre jogamos mais. Apesar da
A seguir o representante do S.
C
dade de assistir a peleja, que as- uossa má figura no presente camIdeal protesta contra os ataque3 violentos dirigidos contra a direcção do
sume caracter importante, com- peonato, derrotamos aqui o Fiaseu club, declarando que se a directomodamente instalado, o que não mengo e o Madureira, sendo este
ria do Ideal era culpada, os srs. mem.
bros nao deviam olvidar
sucederia em Figueira de Mello, por elevada contagem. Nós saque estava
presente ao jogo um representante da
onde a capacidade de publico ó bemos que o Fluminense tem verr. A. S., que nenhuma providencia tomou; mas que o Ideal estava disposto
dadeiro pavor de jogar "aqui em
pequena.
a acatar todas as resoluções do sr.
prePoderia assim o São Christovão casa". E' natural. Desde 37, a
sidente, como club disciplinado,
sempre foi. Em seguida o sr. Pedro que
auferir proventos de ordem finan- partir daquelles memoráveis 4x1.
da
Silva lembrou aos membros da Assemceira
altamente satisfactorios, que o nosso esquadrão titular não
bléa que em outubro do corrente, anno,
Não têm sido raras as accusações feitas ao assistente technico uma vez
o Ideal foi elogiado em boletim pela
que da parte do publico perde para o tricolor. E agora,
sua dignidade e disciplina
da Liga, João Teixeira de Carvalho. Algumas o têm sido por franca reina grande interesse
desanimados
estamos
dispôsé
O CONFIANÇA INSINUA...
pelo
que
e declarada má vontade. Outras, porém, por evidente ignorância fecho do choque em
Após longaB considerações, o reprequestão, ca- tos a tudo por uma reabilitação
sentante do Confiança propõe que, "para
da realidade dos factos.
paz de operar, á ultima hora, sen- que dê que falar, não desprezaruoralisação do sport suBurbano, sela
Estão neste ultimo caso as que íoram publicadas por um ma- sivel alteração na tabeliã das
eliminado o S. C. deal da Federação
po- riamos essa grande opportunidaA. Suburbana e applicada uma
tutino, transcrevendo uma carta em que um leitor aborda os casos siçôes dos concorrentes.
ponade.
lidade ao Manufactura, por ter çldo
havidos com o ex-jogador do Flamengo, Gallo, com Leopoldo Del
«nsinuante de tão propalado oscanda-o
SERIA UM ACHADO PARA O
lo ... (EUe queria era pontos
Valle e com Welfare.
)
SPORT POR DINHEIRO...
FLUMINENSE...
A esta altura, troca-se acalorado deComo nossos leitores não devem ignorar, essas tres personagens
bate, em virtude do delegado do ManuOs tricolores exultaram quando
se viram envolvidas era questões com juizes. Mas, emquanto Gallo
factura ter pedido, com energia, oo
tomaram
conhecimento
reda
inicia*
ioi multado1em 5OS000, os outros nada soffreram. E é precisamente
presentante do Confiança que provasse
suas insinuações. A certa altura
tiva,
dando
assentimento.
pleno
deessa apparente disparidade no proceder do assistente technico que
clarou s. excia:
Aliás é fácil perceber o motivo.
O Manufactura, apesar de
o missivista salienta para concluir que, se João Teixeira assim agiu
gozar da
Fluminense
fama
O
é
"não
de rico, nõo é o mUlionario
perseguido
pela
dos
foi porque Leopoldo Del Valle
tem papas na lingua" e porque
subúrbios (risadas). Todas as accusafalta de "chance" em Figueira de
"ainda não
se esqueceu do que aconteceu com Tijolo".
çoes contra o Manufactura são lalsas
e mentirosas. O Manufactura faz sport
Mostrou, todavia, João Teixeira, na reunião que promoveu com Mello. Basta dizer que, nos ultipor sport e não sport por dinheiro. .
mos
annos,
o
tricolor
soquatro
Estas declarações do representante do
os chronistas acreditados junto á Liga, a inteira improcedencia das
mente
venceu
Manufactura impressionaram
o
São
Christovão,
bem 03
apreciações referidas.
A Liga de Athletiimo do Rio de Janeiro realiiará, tabbado a tolen- membros da mesa.
por força das circumstancias,
A VOTAÇÃO
— "Gallo foi multado, explicou, porque desrespeitou o
Terminada a votação, de accordo com
juiz e teve que collocar em campo nidode do entrego dot premioi conquiitados pelos clubt filiados c tcui
foi.por elle citado em summula. Sua infracção está perfeitamente o team mixto, uma vez
bem como at medalhas • o bronze do Campeonato Collegiol. a proposta apresentada pelo Argentino,
o onze athletas,
que
Neste momento, terio tambem entregues ot prêmios dot remado- o Engenho de Dentro pede a palavra
prevista em lei e foi constatada pelo próprio presidente da Liga, a titular estava suspenso
e diz que foi victima de um
pela en- ret de 1939.
golpe poquem elle repetiu tudo quanto dissera ao juiz. Este detalhe já serve lidade
'1*1*1*1* * i* * *.» * *i* * *iA *i*i* *i*i*i^*i^^ ViíNViVVVVtyvVVWWVAAift litico do presidente Fiúza.
Estabelece
em
torno
do
mostrar
assumpto
uma
das
falsidades
contidas na carta, dizendo que
para
grande polemica, terminando o presiOra, necessitando dos <_oi_
Gallo nem siquer foi ouvido.
dente por declarar que a proposta do
Argentino tinha sido levada ern conpara assegurar a victoria
Leopoldo Del Valle nada disse ao juiz que fosse considerado pontos,
sideração, porque o seu ropreoentanlo
íinal, quasi decidida, o Fluminensolicitara preferencia da do tenente Macomo insultuoso ou menos respeitoso. Pelo menos nada ha na se dariu
tudo para jogar fóra ae
rianno, como permittiram os mombres
summula que contrarie isso. Elle procedeu de modo análogo ao Figueira de
da assemblea.
Mello, muito embora
Cresce o "luzué". O presidente Fiúza
presidente do Fluminense quando teniou conseguir a transferencia _s suas condições actuaes sejam
se "enfeza". O representante do F.nge.
do jogo de seu club. A única differença é que o dirigente do Flu- bastante superiores
nho de Dentro tambem e, no final, o
ás do rival,
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Sera mesmo

em Figueira ãe Mello
O grêmio alvo despresa a questão financeira, para ver
a commodidade dos seus associados — Declarações de
"Para
o tricolor seria de coum pa redro sanchristovense:
lher jogar fora de Figueira de Mello, onde não vence
desde o anno de 1937"
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SERÃO DISTRIBUÍDOS
OS PRÊMIOS AOS CLUBS
E ATHLETAS CAMPEÕES

ROUPAS

minense procedeu suas demarches na manhã do dia do jogo, junto
á própria Liga e o do São Christovão, na hora do jogo e
junto ao
juiz. Poderia ser punido por isso?
Quanto a Welfare, elle não entrou em campo, como se diz. A
única cousa de proibido que fez, foi dar instrucções a um seu
jogador. Mas fel-o da pista, onde lhe é permittido ficar. Para essa
infracção, porém, não ha nenhuma pena comminada
para ser applicada.
Sua punição teve assim, que ficar limitada á advertência
que,
em publico, recebeu do juiz Mario Vianna.
(CONCLUE NA 5.° PAG.)

que apenas conta levar a effeito
uma proeza pelo enthusiasmu.
SERA' EM FIGUEIRA DE MELLO
Pode-se adeantar, entretanto,
que a peleja será mesmo em Figueira de Mello. Nesse sentido, a
nossa reportagem ouviu o director
do grêmio alvo, que nos declarou
o seguinte:
— Não cogitamos, absolutamente, de realizar o jogo fóra do

PÁRA DEZ MIL POBRES
Reassumindo as suas funeções na
Delegacia de Mendigos e Menores,
após o periodo de ferias regulamentares, começou desde hontem o sr.
Jayme Praça a cuidar dos detalhes
de Natal da
da tradicional festa
sua delegacia, a qual este anno vae
reunir der mil pobres.
Já possue o delegado Jayme Pra-

ça adhesão de numerosas firmas e
enviarão mantiparticulares
que
mentos, roupas e brinquedos que serão distribuídos aos necessitados.
Varios saccos de feijão e café se
encontram no pateo da Delegacia de
Menores e seu conteúdo será distribuido em pequenos saccos para a
distribuição do dia 23.

*********** *^^i*li»lft(*i*tA.r.A_M

A chuva atrapalhou !
ADIADO O ENCONTRO ENTRE O
SELECCIONADO DA F. A. S
E
0 S. CLUB OPPOSIÇÃO
Em conseqüência do temporal que
abou hontem nos subúrbios, a Fedesabou hontem nos subúrbios, a Feveu adiar para quinta-feira proxima, ét 21 horas, o encontro do scleccionado vertut S. C. Opposição
que deveria ser realizado no praça
de soorts do club local.

ambiente se "enfeza", por seu tirno...
O representante do Engenho d» Don.
tro se retira, protoztando, aos qritt», o
os membros da assemblea gostlM.cra,
indignados com a attitude
assumido
pelo dito represontanto e presidiou
a acção do presidente Fiúza.
Este, entretanto, pede renuacia co
cargo, o que não é acceita pela ossmdbléa que, por unanimidade, regeita-c
no momento preciso em quo o prps.dente Fiúza solicitava ao profo__or Trindade Filho que assumisse a <Jii«:_<':_
dos trabalhos o da casa.
Cessada a confusão, o
preuidonl.
agradece o voto de solidariedade, dando
em seguida por terminados os Irabalho!
daquélla noite.
Salva de palmas.
QUASI VIROU O CONSELHO SUPi
RIOR DA LIGAI
Quando o tenento Marianno "enl02ou"
cora o presidente Fiúza, por tor tido
dada preferencia á proposta do Aiqpr
tino, o ambiente ficou feio,.,
Os delegados suburbanos talavam lo
dos ao mesmo tempo e ninguém so c_*
tendia.
Foi necessário, para acalmar aquelk
"bateria",
que o Fiúza, imperturbável,
dissesse:
— Calma, pessoal! A continuar á.r-e
goito, a nossa Assemblea Geral acabo
virando Conselho Superior da Liija w
Football...

Impressão
desfavorável
Como repercutiu
o attitude do tenente Mariano no
sector suburbano
Depois da Assemblea Geral da.
Federação Athletica Suburbana,
procuramos ouvir a opinião d*
varios paredros sobre a atitude
do Tte. Marianno, representante

i^^PÍIal^pÍlP-*:'^?P
Wyf:yÊlii^mãlmMyy

I

ii.

yyimyyyêwyy$ ¦
Tenente Maiianno
do Engenho de Dentro, abando
nando repentinamente os trabalhos, quando era mais precisa a
cooperação de todos os presentes
para a discussão de tão compli*
cado caso.
Alfredo Alves, representante do
Arqentino, assim ss espressou:
Não gostei da attitude do tis.
Marianno. Acho que elle qui.* aiminuir os demais collegas de
Assemblea, principalmente a pes*
sôa do presidente Fiúza, que ^
am moço sincero e útil ao =.po"
suburbano. Acredito que o tenente Marianno em outra oceasião,
mais calmo talvez, evitasse des
fecho tão triste, que affecta dii«»
tamente ao seu club. Todos nos
desejamos manter a mais estreito
'¦>
camaradagem desporli*a com
se
Engenho de Dentro, porquanto
trata de um club tradicional * •V
muito tem feito pelo spon dessas
paragens. Depois, o que houv*
"c£
demais para justificar o seu
to? Nada. Apenas a assembleo
deliberou por em votação urna
d»
proposta que tinha preferencia
todos.
E concluiu, o nosso enU'*-*
tado:
O tte. Marianno que :'¦'"
mais esperto e usasse do rr.es^0
recurso que eu usei.
estávamos satisfeito?,

Rio, '13-12-194.
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ATACARÃO POR TRAZ-LON DRES, 12 -CASO A INGLATERRA VENHA A DESFECHAR
UMA OFFENSIVA CONTRA A ETHIOPIA, ESPERA-SE QUE OS ABYSSINIOS DESEMPENHEM O MESMO PAPEL DOS ALBANEZES NA LUTA DOS ITALIANOS CONTRA OS GREGOS. COMO SE SABE OS
ALBANEZES TÊM ATACADO CONSTANTEMENTE A RETAGUARDA DOS ITALIANOS, SENDO QUE
ESTES NÃO CONSEGUIRAM AINDA DOMINAR A REBELLIÃO DAQUELLES. - (UNITED PRESS.)
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Loteria amanha*
Federal
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Em férias, o sr. César Incorporada ao InstiGarcez
tuto dos Marítimos a
S.
SERÁ'
SUBSTITUÍDO
?.
PELO Caixa dos Portuaribs

DIRECTOR DO INSTITUTO
MEDICO LEGAL
Entrou no gozo dai férias regulamentarei, hontem, o director geral
de Investigações, sr. César Garcez.
Durante o sau impedimento, será o
sr. César Garcez substituído pelo
sr. Miguel Salles, director do Instituto Medico Legal, já tendo sido
aisignada pelo major Filinto Muller
portaria de designação do novo chelu da D. G. I.

IM*VW^*^W^f^^

Teffé está sozinho
"GALINHA

0 PROBLEMA

ÕÕNM

AMPLIADOS, COM ESSA MEDIDA,
OS BENEFÍCIOS A ESSA LABORIOSA CLASSE
Fei incorporada ee Instituto doi
Marítimos a Caixa dot Portuários.
A medida visa, antes da tudo, dar
maior amplitude aos serviços de assistencia medica, hospitalar e pharmacautlca ao* portuários, qut, ati
então, ara dispensada aptnas aos
associados am serviço activo * suas
familias, cassando com a apostntadoria a a pensão.
Com a incorporação falta,
os
portuários terão todos os serviços
que o Instituto dos Marítimos presta a seus associados. E todo asse
acerascimo da beneficios custara ao*
portuários uma contribuição menor
qua a anterlormanta paga. É assim
qua no Instituto pagarão 4,5 % da
seu* vencimento*, quando na Caixa
pagavam pelo sua contribuição, Jóia
a augmento da jota, 4,65 % do*
teu* vtncimanto* mintas*.
A Caixa do* Portuário*, do Districto Fadara*!, qua tinha um capital d* pouco uai» dt 2.000 contot,
tá podia dispor da 800 contos1 para centtrpççõea, o qut quar dlxtr qu*
tó poderia construir 40 catai, da 20
contot «ada uma, para o* tius con»
trlbulntet. Possuindo um potrlmonio d* malt da 100.000 contot da
réis, tem o Instituto, aa contrario,
uma rtsarva da 40.000 eontos para compra a construcçao' da catai
propriot para ot nus associados.
Tudo Ino, agora, caba tambtm aos
portuários, duplamente beneficiados
com a Incorporação feita.

MORTA"...
£ íoi no entrechoque de commentarios qus vislumbramos uma
razão mais forte de todas ag invocadas por Teffé para a sua ral*.
vindicação.
Num canto da secretaria formara-se um grupo, onde notámos
elementos de destaque nos nossos
meios automobilísticos. E se dizia:
Teffé tem razões de sobra
para pedir reducção do numero
¦ ,".,',:'
de voltas... >•¦¦
Razão nada.r.
Tem.sim. Teffé sabe perfellamente que os canos adaptados,
este anno, apresentarão melhoramentos taes, que os transformatão em concurrèntes sérios. E,
além disso, ha as machinas possantes de Nascimento lunior, que
serão pilotadas por volantes com- i*^.**^^^^^*^^^*^'*^^***^***
petentissimos...
E o que tem isso com as 15 Menor colhido por auvoltas de Teffé?
tomovel
O que tem? Com 15 voltas,
Um automóvel, cujo motorista
apenas, a Masseratti dispensará conseguiu avadir-se, atropelou na
brlnreabastecimento, o que não acon- rua Torres Olivalro, quando ali colcava, em companhia de outros
tecerá nas 20. Teffé receia que legas, o manor Roberto, da 9 annos,
esse abastecimento lhe seja pre- de Idade, filho da sra. Cornelio Silva,
judicial em face dos demais car- residente á rua dos Tijollos n.° 93,
ros, uns necessitando e outros casa I. .
Em conseqüência, Roberto soffreu
dispensando, tambem, reabastesuscimento, quer em 15, quer em 20 um ferimento na testa, havendo
de que tenha fracturado o
peita
voltas. O que Teffé pretende é cràneo. Foi levado ao Potto do
"galinha
morta". — Mas nós n&o Mtyor, onde, depois de toecorrido
vamos nessa papa, não
ficou em observoção
¦»*w*w»»»ww»yywwv»wwwvwwvwvv¥vw>^/>^w^»

MICRO PHONE
"ESTRELLA"
CHEGOU UMA
De regresso de sua excursão ao sul do pais, está novamente no
de poucos dias reWio a cantora Lourdinha Bittencourt, que dentro"cast"
de uma das
npparecerá aos seus "fans", interpretando o
nossas emissoras. Lourdinha, que andava ultimamente ás voltas
com o iailado, veio dos Pampas queimada do sol. Está, agora,
mais morena. A sua estréa deverá verificar-se nos primeiros dias
de janeiro. £' esperar, pois, um pouco mais. ^
APPROXIMAÇÃO PELO RADIO
O sr. Wiifiam S. Paley, que ora nos visita, é presidente da Coiunibia Broadcasting, que têm nos Estados Unidos 122 estações de
ladio, com um numero de ouvintes calculado em cem milhões. En'revistado
importância do
por um jornalista, o st. Paley ao hizara
"O radio tem uma
¦adio na
accentuou:
de
bôa
vizinhança,
poliíica
grande missão. Elle pode, muito mais do que tem feiío, unir os
povos e íornal-os amigos. O plano da Columbia é justamente o seu
emprego neste sentido approximador. Queremos transmilíir para
o Brasil e receber as emissões do Brasil, como do resto da America,
Jazendo do radio o instrumento pratico • de reacções immedialas
que elle deve sei".
NAO QUE CONVERSA
Como previramos, appareceu no ultimo programma de calou**
tos da /panema uma "candidata com telephone" que desejou tomar
¦i tempo de Affonso Scoia, propondo-lhe uma conversa fiada a proposilo da excellencia do arroz e outras coisas. Havia, no entanto,
muitos calouros esperando e o "spealcer" não quiz conversa e desigou com um "minha nega". Nesse mesmo programma um calouro
chrfsmou o Scola, dando-lhe o nome de Ze/erino, o que provocou
protestos de Af/onso.
MUSICA NORTE-AMERICANA
O sr. Mario de Andrade pronunciou hontem na A.B.J. uma «nferência sobre a musica norte-americana, na qual, depois de crualysar a contribuição dos compositores negros com os seus "spirí'
íuafs" e as suas canções fiuviaes, mostrou o sentido coliectivo da
mesma, af/irmando o seu insfinefa democrático. Dizendo das
possibilidades de tezem em breve os Estados Unidos um nome capaz de
"Arte
rivalizar com os gênios da musica, adeantou:
não consiste,
uponas, em crear obras de arte. A arte é muito mais Jarga, humana e generosa que a ídoJaâia dos
gênios incondicionaes. EJfa
e principa/mente commum. Na America do Norte a musica se apresenfa em nossos dias numa conceituação renovada de arle
que
desde muilo se
perdera na Europa: uma força coflectivizadora de
primeira ordem, com que reassume toda a efficiencia de sua expressão",

PQfiL bUC w
MAIS UMA VICTORIA...
Já que doli ou tres joveiis e dois
clubs estão por ahi, a esta hora,
commemorando "mais uma victoria."
a de ter conseguido
que os carros trafeguem livremente em Perropo/;'í, embora com licença do Rio
ou de outras bandas, tambem nos
apresentaremos para colher os loutos que sobrarem — não queremos
muito... — dessas commemoraçoes
triumphaes, E' que o Minuto Ioi
dos primeiros sinão o primeiro qua
deu o brado de alarma contra a medida posta am pratica na bella cidade serrana, isso a 1." do corrente.
Não obstante fretar-mos um carro
o que mostra o nosso desinterosse pessoal no assumpto... — lamontamos çfue os vinfe mil téis que,
por. me*, daqui se .dirigem á cidade
das hortensias tivessem que, de cada ve*, pagar como taxa de permanencia desde que ali se demorassem
ma/s rfo 24 horas. O assumpto Ioi
aqui resolvido. Por noventa dias os
vehiculos, mediante uma só taxa
módica — terão transito livre.
Está certo assim. Abrir estradas
• crear barreiras em cada curva
dellas é que estava errado.
E pela parte que nos toca "mais
meia victoria" nada (atemos. Nem
mesmo uma carona, por isso qua a
temperatura vae melhorar, diz
o
Serviço Meièreológico.
O peor é que o Serviço diz as
cousas para serem interpretadas ás
avessas...
¦•¦ArWMA**''»'****^**'*.^^^^^

Já se encointram em
convalescença o arcebispo de Aveiro e o sr.
Costa Carmona
LISBOA, 12 (A. P.) —As duas
victimas do attentado ha dias na Socladade de Geographia, deixaram at
3 horat de hoje o hospital a que tinhom sido recolhidos, já em franca
convalescença.
O
arcebispo
de
Aveiro seguiu para Louça de Cima,
onde pretende passar um pqriodo de
repouso, emquanto o sr. Costa Carmona, dirigiu-se de automóvel, em
companhia de seut paes, para a residencia presidencial de Catcaes, onde já estava tendo esperado pelo
Presidente Carmona, seu avô.
COIMBRA, 12 (A. P.) — No talão nobr* da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, o escríptor ¦ brasileiro, Oswaldo Orico, fez,
hontem, urna conferência sobre "At
dez obrai fundamenta»! da literatura brasileiro". O acto foi presidido ptlo professor Providencia da
Costa, que fex a aprtscntação do
conferencista,
•¦•¦¦V'*'-*'*^^^*»^*******»-^***'*^''****»

Parte de Buenos Aires
para esta capital o barão von Thermann

Da Natalidade Na França
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Medidas tomadas pelo governo de Vichy

NOVA YORK, 12 (R.) — Ten-$****¦*-"»¦»¦»»¦»dwwdvwwvw
do em vista fomentar a natalidade, o governo de Vichy, segundo
DISTRICTO FEDERAL E
informa o correspondente do
"New York Herald Tribune", em
NICTHEROY
—30.1
MÁXIMA
França — aboliu os impostos soMINIMA — S3.8
bre heranças do valor minimo de
TEMPO — IaiUvel, com chuv» c
500 mil francos, de que sejam be- trovoadas.
TEMPERATURA — Estável.
neficiados casaes que possuam
VENTOS — Do qüadrante Sul,
tres filhos, no minimo. A cada fi- com rajadas friscas.
lho supplementar corresponderá V»«»VIHIV»*IVWI»VWWVW**>
uma isenção addicional de
São mantidos O Imparcial Telegrafico
100.000 írancos.
os actuaes impostos para os caCircula át 18 horat. 300 ré». Iv
sos das familias com dois filhos paginai. Informaçõe* telegráficas
e augmentados para aquellas que de todas at agraciai. Formato
tabloide,
os não possuem.

O TEMPO
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ESTREITAMENTE
unidos Portuçal e Espanha
AS HOMENAGENS PHESTADAS EM MERIDA A' MISSÃO MILITAR PORTU.
GUEZA
MADHID, 12 (T. O.) — Chegou quarta-leira pelo manhã o Merida a missão
militar portuguasa dirigida pelo chefe
da 4» Região MUltar portügueza, general Luiz Sampaio.
Para rocebor os hospedou ioi destacada uma secção de artilharia motorizada espanhola.
Compareceram ainda para saudar os
militares portugueses o chefe da 12'
Divisão, general de brigada Maximiano
Bartholomeu, o coronel da Guarda 01vil, Crotter, o chefe do 12» Hegimenlo
de Artilharia, tenente-coronel Rodricjuoj, e enorme multidão, que ovadonou os visitantes;
Foram prestadas homenagens aos vi.
eilanles, como signal ia estreita união
entre os dois Estados e povos.
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A partida do embai
xador inglez

O Natal dos pobres
LISBOA, 12 (A. P.) —Um nu.
maroto grupo de ortistos aitrongtlroí, ora refugl-adot «m Portugal, resolveu hypothtear a tua tolldariadade a offcrecer mui serviços ae et»
poetoeulo-conetrto a ter Itvado a effeito a 19 deite mes, em beneficie
do Natal dot Pobret.

O novo bispo de Gôo
e Damão

ta Nantt, foi nomeado arcebispo de
G 6 a e Damão a Patrlarcha da
honoram" dai Indios Oritntots Portuguesai.
A nomtacão (oi falta ptla Santa
Se a ptdido do Presidente Carmona,
da accordo cem a Concordata auig*
nada a 13 da Abril da 1928, entre
Portugal a o Vaticano.

Officiaes portuguezes
em Badajoz

enthusiasticamente recebidos petos
seut collegas e pelo povo espanhol.
O commandante da XII Região
Militar da Etponha, com itde naquella localidade, dando as boas
vindot ao general Luis Sampaio, declarou que "em todas at emtrgenciai, o povo espanhol estoré sempre prompto a derramar o teu tangue pelo povo portuguez".
¦¦vwwwirwtvimwww»

Accommettlda de intolaçõo, foi
LISBOA, 12 (A. P.) — Ot of- medicada na tua residência, & Aveda nida Suburbano, 2.327, a senhora
LISBOA, 12 (A. P.) — O ar. ficiaet portugueses qua estão
cebltpo da Macau, Don Joié da Cot* vliito 4 provindo da Badejos foram Maria Martim.
*^l*rV*»^<Si^*Mi*r\*^M**Mf>*^*M**Í^

Não Trafegarão

LISBOA, 12 (A. P.) — O embaixador da Inglaterra nesta capital,
sir Waldorf Selby, que foi removido,
partiu hoje de avião para Londres,
acompanhado de Lady Selby.
¦*****A******-*******'*'^*^^N**»VV*¥'*VVMMYVMMVMW*¥MMVV¥MMYMM*'«

Os Caminhões 74a Rio-Petropotfs

Mundo trágico

e pittoresco
O presidente da Generol Motors dtclarou que terão construídas metralhadoras nos officinas utllisadat ati agora, para a fabricação da geladeiras e pecos de automóveis. Dentro de um anno a producção da metralhadoras attingirá o teu pltno rendimento. Que calor!

« « «
BUENOS AIRES, 12 (R.) —
Cerca de 62 % dos contcrlptot norte-americanos foram recusados
O sr. Thermann, embaixador
da
AUemanha nesta capital, estuve nas fileiras do Exercito, em virtude do máo estado dos seut dentei. Estes
hontem em visita ao sr, Cantillo, não estavam dt accordo com at exigências doi regulamentos militares.
vice-presidente da Republica em E, no entanto, o americano vive rindo. •»Mostrando oi dentei...
« »
exercicio.
VALPARAISO,
—
(U.
P.)
Informa o jornal "Union", que uma
Ao retirar-se do palácio presidencadella
11
de
mexes
chamada Pola, teva, no domingo,
de
idade,
policial
ciai o embaixador allemão declarou
aos jornalistas que visitará o senhor 2 gatos e 2 cachorros, que estão tob oi cuidadot da um veterinário, não
Cantillo afim de lhe apresentar des- obstante passarem muito bem.
Accrescenta o jornal que possivelmente houve cruxamento cem um
pedidas, por ter de seguir amanhã
gato branco que viva na mesmo bairro que Pola...
para o Rio de Janeiro.
« * o
Um ropax, empregado na Texaco, precisava dt dinheiro a resolveu, por isso, assaltar a empresa, desfalcando ot teus cofres. Mat para
que não se desconfiatsa do seu golpe, o empregado Infiel fingiu tar tido
victima de um "gang". Afim de convencer, cortou o roíta com gillette.
-TENERIFE, 12 (A. P.) — Proce* Um dot rasgos foi profundo. Agora arrependido de tudo confessou o roudente da Espanha, chegou a este bo, adeantando ter perdido parte do dinheiro no jogo. Quantos golptil
"Monte
• * o
porto o vapor espanhol
Um
sábio
americano
fex
ao governo dos Estados Unidos
presente
Albertia", que está inaugurando a
da uma colltcão de 20 mil cobrai qut, am companhia de tua esposa, elle
nova linha de navegação da Es< oponhára no México.
Entre ettat cobrai ha multai que a sciencia não
panha para a America do Sul.
conhece. Mai ainda ficaram cobrai soltai por ahi.
1^^^^^^^^^^^^^MA^^^^^^^*r>***H**M^»'*^*^^^^'^*.^*^VVV»i«MMMVMMMM»MMMMVVMVVM^MMV

Espanha-Âmerico
do Sul

ÀR COfDIClCHABO

petropolitano
Acaba de ur fornada pelo Dapartamento Nacional da Estradas dt
Rodagem, Importante medida qua
te relaciona com o movimento turistico de Pctropolit. I que, cansldaranda o vulto do trafego de vehiculot, principalmente, autet particularei na Rio-Patropolli, aot domingot, resolveu o Departamento
prohibir, terminantemente, o transito de caminhões na referida estrada,
nanei dlai. A prohlblção começa a
0 horai da domingo e termina a 0
horat da tegunda-feira. Dessa forma, procuram ai autoridadei federaet, facilitar o trafago de carros do
panela, beneficiando o turismo local. Oi guardai do Departamento
«tão, desdo hontem, identificando
ot intertssadot.
WMMMVMVMMV^^r^A^^^^A

Livraria Alves
livros collegiaes e
acadêmicos
•
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CERVEJA
Dramático episódio varificeu-tt,
hontem, no bar do Polaca Hotel.
reunidos ot holQuando ali estavam
"cock-tall" costumeipedei, para o
ra, o negociante em faiendai Samuel Alcoulunde, de 56 annat de
Idada, miiturou formicida com carveja que pedira a ingeriu o liquide
mortal. Logo, colu aa tolo, morrendo quati instantaneamente. Houve
certa confusão no "bar" e afinal, a
policia do 5.° districto fei ttmovar
"moro cadáver do tuidda para a
gui". Era um dot bolsos de tuat
vestes, foi encontrado um bilhete
"Avenicom o seguinte endereço:
da Princeia Isabel n.° 58, ap. 62".
Nana residência, entretanto informoram não ter ali conhacido o nagociante syrio. No próprio hotal,
onde estaav hospedado, pouco te
tabla acerca da íua pessoa. Está
ttndo apurada a cauia do suicídio.
Ao que apuramos, mais tarde, o
negociante residia com sua familia, é
avenida Princeza Isabel n.° 62, casa
VI. Teria elle deixado a residência
para oecupar um quarto no Palace
Hotel.

Incendiou-se a fabrica
Noticias do D. A. S. P.
ESCRIPTURARIO — A prova de
Portuguez (candidatos do Rio de Janeiro), do concurso pari a carreira
cie Escripturario, será identificada
amanhã, ás 13 1|2 horas, no local das
inscripções (saguão do Palácio do
Trabalho).
AGENTE FISCAL DO IMPÔSTO DE CONSUMO — A Inscripção
r.o concurso para Agente Fiscal de
Imposto- de Consumo será aberta,
dentro de poucos dias. Só poderão
inscrever-se candidatos do sexo masculino, que não contarem idade inferior a 18 nem superior a 35 annos.

TRES HORAS DUROU O SINISTRO
QUE DESTRUIU UM ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL EM ROCHA
MIRANDA
Verificou-se, hontem, á noite, violento inenedio em uma fabrica da
tecidos 6 rua dos Topaxios, em Rocha Miranda. Durante tres horas, o
fogo lavrou com intensidade, cedenda, afinal, quando a fobrica iá estava quasi que totalmente reduzida
a escombros. Funceionoram oi bombelros do Campinho, sob o eammando do tenente Cypriano. A origem
rada, tendo a policia do 24.° distrido incêndio ainda permanece ignocto aberta Inquérito o respeita.
^^AAOO^^WOAOOl».»»»**»*^

Quasi arrancados os
braços da criança

LABORATORISTA AUXILIAR
— Será aberta, dentro de poucos
dias, inscripção à prova para Laboratorista Auxiliar do Laboratório CenDoloroso accidente oceorreu, hontrai de Enologia do Ministério da tem, na estrada João Vicente, quanAgricultura.
do ai» se chocou contra um poste,
A
SEREM um omnibus da Viaçâo Tupy. O meINSCRIPÇÕES
ABERTAS — Serão abertas, dentro nor Edgard Miranda Jácarandá, rede poucos dias, inscripções sos con- sidente á rua 28 n.° 42, em Bento
cursos para acesso á classe K da Ribeiro, o qual viajava debruçado
carreira de Commissario de Policia; na janella do vehiculo, teve quasi
e para Medico Psychiatra, Agente arrancados os üoíb braços. Soffrou
Fiscal do Imposto de Consumo, Com- assim diversas frocturas e íoi intermissario de Policia', Agrônomo e Al- nado no Hospital Carlos Chagai. A
mexarife.
policia local registou o lacio.
^yVyWWWWW^V^^^^^^^^*'-.^^^A*******A***>S,*VAA
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Importante medidarg^^^^
no PalaceHotel
que beneficiará aos
UM NEGOCIANTE EM FAZENDAS
domingos o turismo
INGERIU FORMICIDA COM

ir

LIGA

POR

DENTRO

INSCRIPTA A LIGA NA DISPUTA DE AMADORES
Dando cumprimento ao que lhe fora autorizado pelo Conselho
Superior, em eua ultima reunião, a Liga oíficiou, hontem, á Federação Brcuileira de Football, Inscrevendo-se na disputa que a entidade nacional vae promover entre asselecções de amadores cariocas e paulistas.
LULA SUSPENSO
Não tendo satisfeito a multa de 2OOS000 que lhe foi imposta pela
Liga, dentro do prazo de 15 dias, Lula, ponta direita do Bangú, foi
"compareça".
suipenio até que
EXCURSIONA O VASCO
O Vasco solicitou licença á Liga para, representado respectivamente pelas suas equipes de amadores e mixta, excursionar domingo a Nova Iauasiu' e Friburgo.
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Colloca-se a Victoria
ACIMA DA SAUDE DOS JOGADORES
Espera-se Qua Se Arrombem As
Portas Para Que Se Trate De
Providenciar Sobre As Trancas
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LUTARÃO AFINAL

GODOY E JOE LOUIS
Só em abril, entretanto o 3? combate

Já poderá
arrumar
as malas

Attendido um appello do ioçador ? O America
permittiu que acompanhe o team do Botaofço

NOTICIAS VARIAS...
£spera-se para breve nina grande
reunião do Conselho Consultivo dos
Tenentes do, Diabo, alim de eleger
a Commissão Central õe Camaml.
A "Ala dos Lords", iii inda á A.
A. Pottugueza,
commemorará no
próximo dia 7 mais um anrüversa
rio que ierá festejado com um grantle baile.
Seré realizado, no próximo drs
31, o tradicional baile de annirersario dos "Tenentes". Afim de que
o niesmo esteja á altura dos anteriores, a commissão organizadora está preparando cuidadosamente optinio programma
O auxilio concedido pela PreU-itura ús grandes sociedades foi no
anno corrente de 40:0C0$ para cada
uma. Para 41, as sociedades carn.ivalescas esper.im um auxilio maior,
dado o encarecimento do papel o
da mão de obra.

A despeito de todos os recla
mos da imprensa, que num gesto
de expressiva solidariedade, tem
se oecupado unanime e largamente da questão dos jogos em
pleno verão — que já se tornou
um verdadeiro caso de policia
— a Liga de Foot-ball não tomou nenhuma providencia no
sentido de, pelo menos, attenuar
o mal, que atilige não somente
os jogadores, mais tambem oa
próprios torcedores que, de resto, são os verdadeiros propulsores do progresso material dos
clubtt.
Tal providencia da entidade
do nosso foot-ball setia m de
praser, ou mesmo de determinar
a antecipação do todos os jogos,
principalmente os da próxima
rodada, absolutamente sem interesse.
Deve-se accentuar, todavia, que
qualquer iniciativa da Liga de
Foot-ball, nesse sentido, resulta,
ria inútil. Isto porque são oi pioprios clubs que más oHerecem
resistência. O Madureira propoz
ao São Christovão a antecipação
do jogo de suas equipes para a
noite de sabbado. Mas o São
Christovão, allegando questões
de ordem technica (?), não acceifou a proposta..,
Tambem o Bomsuccesso {es
idêntica proposta ao Flamengo.
Respondeu o rubro-negro que, te
seu campo tivesse reflectores, estaria de accordo. Mas de outra
forma nada poderia lazer. Pretere expor oa seus jogadores ao rigor da canicula, a sujeitar-se ao
risco de uma derrota de consequencias fataes.

NOVA YORK, 12 (R.) — Arthur Godoy se
baterá com Joe Louis, provavelmente em abril, em Los
Angeles, segundo declarações de Al Weil, manager do TORNEIO DE
GOLF
peso pesado chileno. Acredita-se que Louis enfrentará MAIS DE 200 "AZES" DISPUTAM,
Gus Dorazio antes de enfrentar Godoy.
EM MIAMI, PRÊMIOS QUE

PIRICA

Inicialmente o America não se
mostrava propenso a conceder a permissão que o presidente do Botafogo, .João Lyra Filho, lhe solicitara
para que Pirica integrasse a delegação alvi-ne»ra que excursionarn, em
janeiro, ao México.
Isto porque, como esclareceu o
presidetne Egas de Mendonça, tambem o seu club estava com úm compromisso firmado para realizar uma
"tournée" ao norte do
paiz e na proposta que lhe fora enviada e acceita, estabelecia-se a condição essencial
*+********+***+*****++*¦
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1 O Bomsuccesso

Ha dias o IMPARCIAL POPULAR desmascarou os politiqueiros
do sport, que nem o tennis deixam
em paz. E, apuradas as causas,
viu-se que era o dedo de unhas
pollida do Fluminense que andava
esgravatando os alicerces do elegante sport. E a coisa não parou.
Agora niesmo soubemos e, soubemol-o apesar do sigillo que anda
________________
__^^___l
__PÍ___r_l __¦
em torno do escândalo, que as
deselegancias nâo terminaram. E'
que a directoria da Federação
de Tennis, ha pouco deiibe- ____
___£____
Eslll ___i^P»I^^Í^:slÍ_B_l
zára mandar um officio ao Tijuca
'l___________r
advertindo-o ou coisa parecida,
* %4«H
W^
lísi__
'il BI
iflilB
Klll.8"
pelo facto de ter mudado a data ___________¦
do seu Campeonato Aberto. Mas
a redaccão desse ofiicio ficou dependendo de acquiescencia da directorio.
Súbito, porém, aproveitando-se
da não realização da assembléa, I
-;' ^__________Ü_____l s
ir
o sr. Pernambuco, que é tricolor
' ' %1> ___ii-__-____
____
á»
e o sr. Beighantz, que tambem é
tricolor apesar de jogar pelo
Country, ao que parece, concertaram a redaccão, ao que se diz em
cassange, de um officio clandesno e o enviaram ao Tijuca. O club
cajuti não gostou.do papel e, so"¦,•>¦.¦.-.'«^^MHSt
¦,..i*.^iih.i iiiiiImé rn iiiituit nVni
¥
bretudo, porque um dos signafaPausa da ultima luta an ita Godoy • /o» Loui»
..*,:
rios, o sr. Beighantz, h.a'{empçs,
reptado a provar dispauterios publicados, silenciou e desappareceu. Resultado: o sr. Heitor Beltrão, que é igualmente treinado
nessas coisas de politica, respondeu, em termos cabeliudos, á Federação de Tennis e esta, como
quem pega em brazas, não quiz
ticar com o'officio.
A coisa está esquentando outra
vez e, nâo admira que tenhamos
grandes surpresas no tennis carioca, por estes dias. ..

O IMPARCIAL
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Domingos, numa jogada

DOMINGOS

XA CERCA

MONTAM A UM TOTAL DE
10.000 DOLLARES
MIAMI, 12 (R.) — Mais de 200
t
'azes"
do golf participam do
torneio aberto de Miami, disputando prêmios num total de dez
A historia da contusão de Domin- lal-a. Têm
mil dollares. Dois jogadores ar- gos, já é bem conhecida. Resultou ca» melhorassido mesmo, muito pouapresentada».
gentinos, Eduardo Blasi e Martin de um choque com Villadonica, na PROBLEMÁTICA
SUA PRESENPose estão participando.
partida de domingo passado, Foi um
ÇA DOMINGO

Poucas as melhoras experimentadas pelo grande zagueiro

encontro absolutamente inintencional
ma» que, nem por isto, deixou de attingir fortemente o zagueiro rubroUMA DESTACADA FIGURA DO negro, impedindo-o de continuar jogandó e forçando-o a acamar-se, dede que o America levasse todos os rubro, j— o não ter desde logo at- FOÒT-BALL CHILENO VISITA A
pois do jogo,
ARGENTINA
seus titulares, com especialidade al- tendido ao pedido do meu amigo, dr.
POUCAS MELHORAS
guns qué eram citados nominalmen- João Lyra Filho, mesmo porque,
BUENOS AIRES. 12 (R.) - Ente, entre os quaes Pirica.
frizou, quando elle me tocou no us- contra-se nesta capital, o sr. RoEsperava-se, comtudo, que apesar
— Dahi — disse-nos o dirigente sumpto fel-o naquella maneira que bertson Alvarez, figura de destade forte e de conseqüências immedialhe é peculiar em algumas opportuque no football chileno, o qual tas, a contusão, por ser apenas musnidudes e
a gente não, sabe se veiu
tratar de assumptos relativos cular, não tivesse maior gravidade,
Chocaram-se os autos está falandoqueseriamente,
apenas, faao intercâmbio sportivo entre os desapparecendo com o tratamento a
zendo pilhéria.
UMA SENHORA FERIDA
dois paizes e, especialmente, da que seria submettido.
ATTENDENDO AO PIRICA
Tal não se deu entretanto. A dor
proxima visita, ao Chile, de um
No estrada Rio-São Paula, am
frente ao numero 597, checaram-se
Posteriormente, porém, prosseguiu seleccionado argentino.
perdura, resistindo aos esforços que
estão sendo empregados para debedois automóveis devido a uma ma- Egas de Mendonça, fui procurado
nobra imperfeita de um dos moto- por Pirica que me fez um appello
tistas, que ao faier a curva não deu no sentido de que voltasse de minha Campeonato BrasileiO jogo entre cearenses
o signal convencionado. O desastre decisão, fazendo-me sentir a excelro de Football
oceorreu com os carros particulares iente opportunidade
que
n.° 5.679, dirigido pela sargento para realizar uma viagem perderia IA' SE ENCONTRA EM RECIFE A
e pernambucanos
da natureAmilcar Valle, causador do acciden- za da
REPRESENTAÇÃO CEARENSE
que o Botafogo ia effectuar,
te, e 2.508, de propriedade de João a
VIAJA PARA RECIFE O ARBIqual difficilmente se repetiria.
RECIFE, 12 (A. N.) - Já se en- TRO
Luiz de Lima, residente é estrada
CARIOCA QUE VAE MAR— Comprehendendo essas razões
contra nesta cidade a representaCoronel Vieira, 165, em Irajá. A se- e, sobretudo,
CAR A PARTIDA
se
tratava
de
um
que
nhora Lourdes Rodrigues Valle, paicearense que disputará em
ção
jogador
que pode ser citado como
BAHIA, 12 (A. N.) — Com dessageira do primeiro vehiculo, receum exemplo de profissional, quer pe- Pernambuco o Campeonato Bra- tino
ao Recife passou, hontem, por
beu ferimentos • foi soecorrido no
sileiro
Football,
no
de
la correcção de attitudes como pela
proximo esta capital
Hospital Carlos Chagas.
o sr. José Ferreira de
sua dedicação ao club, resolvi atten- domingo. Amanhã chegará'o juiz
O commissario Coutinho, do 27.° del-o, immediatamente dei sciencia carioca luca, que actuará a par- Lemos, arbitro carioca, que a serviço da Federação Brasileira de Footdistricto, registou a oceorreneja.
ao Lyra que muito me agradeceu,
tida.
bali, marcará, no proximo domingo
o jogo entre cearenses e pernambucanob. F.m seu regresso de Recife, o
sr. Ferreira de Lemos arbitrará, aqui,
o jogo entre paraenses e os vencedores do encontro Bahia x Espirito
Santo. Em declarações á imprensa, o
sr. Ferreira de Lemos affirmou que
será fundada brevemente no Rid de
Janeiro uma Federação Brasileira
placjdo,.,íuando ""yta commentarios em torno da propalada dispensa em massa dos
dos Juiies de Foot bali
jogadores
«.t.
rubros,
cuja lista apresentava o sen nome, teve um sorriso de ironia, e disse"J,aJesta^ cal!sados de me
i***********tVWkjWWVWk
«r jogar!... E' assim mesmo. Hoje eu já não sirvo, porque estou ~7
contundido. Quando a minha forma voltar, eu mostrarei aos meus inimigos,
está a
com
quem
razão. Eu nâo pretendo deixar o America. Querem
eu vá embora, porque já estou ficando veO Imparcial Telegraíico
ino... você comprenendeu? O football necessita de que
gente nova para attrair publico numeroso, e
Dircula ás 18 horas 300 íéis. IP
com os "velhos" nada se consegue.
E você p'ra onde pretende Ir?
paginas. Informações telegrafscas
Será que eu posso arranjar uma vaga no Club dos Veteranos?
de todas as agenciei. Formato
tabloide

Cordialidade sportiva

HAVERÁ' UMA VAGA PARA PLÁCIDO
CLUB DOS VETERANOS?...

Por essa raxão, Domingos
já não
poude participar do "aprompto" reaUsado pela eqtüpe rubro-negra
para
o seu choque de depois de amanhã,
contra o Bomsuccesso, iogo em
que,
lambem, sua presença se torna muiro problemática.
Isto foi, pelo menos, o
que nos foi
informado pelo próprio
presidente
do Flamengo, Gustavo de Carvalho.

N« 1,705

MARGEM DO
CAMPEONATO
BRASILEIRO
A torcida já começa a interessar-se
pelo grande certamen - Disparidade de forças entre
os adversários do
Norte, como se verifica pelos seus
altos seores-7 Estados já foram eliminados - A relação dos jogos effectuados
...O campeonato brasileiro de footbail vat proaeguindo normalmente,
muito embora oa resultados verificadoa noa jogos da tona norte evidencia disparidade de força entre os diversos concorrentes.
Nu sua estréa a Bahia eliminou
Alagoas pela contagem de 12x1, emquanto que o Ceará se o Pará applicaram ao Rio Grande do Norte o
Maranhão, respectivamente, o mesmo
score de 10x0, Não quer isso dizer
superioridade doa vencedores, mm
fraqueza absoluta dos vencidos...
No sul as coisas vão correndo dentro do normal, o que não enusa admiração, sabido que lá o foot-ball itão adeantado como aqui. Assim i
que os paranaenses, numa luta que
empolgou os atficciormdos, teva qne
desenvolver esforços para eliminar o:,
catharinensea pelo score de 2x1.
Dentro em pouco os paranaenses
enfrentarão os gaúchos • o vencedor
deses embate jogará com os paulistas. Vencedores, como se espera, ou
bandeirantes, de posse do titulo de
campeões da tona, que sairá do rra
tch Pará x Pernambuco.
E assim vae approximando o mugno certamen promovido pela Federução Brasileira da sua phase semi-finda e final, que é que mais inferes*
desperta entre os torcedores.
OS JOGOS REALIZADOS
Até agora foram eliminados cerca
de sete concorrentes, como se poderá
ver pela relação dos jogos já effectuados:
Maranhão, S s Piauhy, 1.
Pará x Amazonas (venceram o»
paraenses W.O.).
Bahia, 12 x Alagoas.l.
Pará, 10 x Maranhão, 0.
Ceará, 10 x Rio G. do Norte, 0.
Espirito Santo, 3 x Sergipe, 0.
Pernambuco, 3 x Parahyba, 1.
Paraná, 2 x Santa Catharina, 1.

GUERRA
"GOIABADA

A'

Providencias
râo tomadas,
para acabar
vel "praga"
os sectores

99

enérgicas sepela F. A. §.,
com a terrique infesta
suburbanos

A<
Subu*a!,a »'omett« terminar, definttvameate,
cm
com tas "^'J!*!!0
goiabadas"« nos campos dei seus filiados.
" •"•'"í"' MrSo ?0B"»<I« "o «antido da
eahibir a ao*.
tiLfSl í!"
*" * " *" B,,'ud,ea"a'8 • *•» "<""• *» •*••
dida mMto0ra.OCe0,,,"e,a,
O presidente — opoiando-se no Conselho
da Representantes —
porá em pratica os dispositivos qua lha facultam
appiicando saneções rigorosas, como aconteceu punir os indisclpllnodos,
com os jogadores envolvidos, no escandaloso acontecisento desenrolado
no compo do Ideal.
,,Btido' '"• v«Bh« "«"««dar a antldoda
ilocal,.QÃd\uB*«í.d»'Íía-2!!!?
O IMPARCIAL POPULAR prestigio ri fortemente
Fluia. pois atum acreditamos haver servida com e.Svoção o presidenta
o boa causa do
desporto suburbano, qua deseia trabalhar lonaa
do aolitlca maiqulnha
de mesa da cafa...

