
VITORIA EXPRESSIVA DO SÂO PA
IRRECONHECÍVEL O BOTAFOGO, QUE TERMINOU CAPITULANDO POR 5x1
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0 Qjit* Foi 0 Interestadual

De Ontem, No Pacaembu
JJAO PAULO. II l!> seiviço

«•ifierial de JORNAL 1JO.S
flTORTSi ¦ Embora aguardado
e^.i,ri inter.-u.se. nio correspondeu
rabsoluUiiiien.e o Interestadual
iiu,. Sáo Paulo e Boi afogo dispu-
tarum esla tarde tm Estudie, Mu-
tucipal do Pacaembu, E para isso
cooperou indiscutivelmente a
atuação Irreconhecível do cnn-

junto carioca, que nessas condi-

çoes deixou se bater pel* eleva-
da contagem de cinco a um. Foi

uma vitoria tranqüila rio vice-ll-

dev bandeirante. Não »e\e me»-

mo necessidade de demonstrar

todas as suas qualidades, jà que
o adversário praticamente nada
lhe exigiu nessa sua cômoda
atuação." Desde o primeiro mi-
nuto que o Pão Paulo evidenciou
uma supremacia absoluta. Per-

çando a peleja pelns pontas, o
conjunto loral colilUU imedia.a-
mente uma vantagem bem ns-
peltavel, mostrando inclusive que
o Botafogo n&o «tava cm con-
diçôes de resistir. A peleja caiu
em conseqüência, umi cer qt
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toria fácil a que o São Vaul,

murou na larde rte oi li-m so

I bre (i Bdlafoco Os cin. I

| atolam da forma rloqii

! supremacia rto» locais e cl

do desempenho neçativ

carinces. Ai vemos « la

quarto teni,

defesa tio >:n
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CONTRA O BONSUCESSO, O INTERESTA-*
BUAL DE HOJE N® GRAMADO BARIRi

INAUGURAM SE ASSIM OS

REFLFTORES 00 OLARIA

Mnesa Santista

Superado O Atlético Pelo xm
Vitoria Do Quadro Austríaco Por SXO

Somente \o 2° Tempo Imp res» ionaram Os \aei-iMiais
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(Coneh-sfl »ia pA|int fii I i>i„ il,, Bonsiii esso, eM B.irin

remou na. noite de hou- mais uma
interessante partida Trata-se da
secunda apresentação da Portu-
guesa Santista em granado* dn
1-enpnlriinn. nesta SUI rápida tem-
porada de dois .hibcs. Desta fei-
ta, a equipe de 8. Paulo terá pe-
I* Irenle * turma dn Bonsucesso,
tendo come, local tiu luta. n ura-
mndo do Olaria Serio inausura-
dns nesta oportunidade os refle-
tores da praça de esportes da rua
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0 GRÊMIO BATEU 0 FLAMENGO

À BASE DE SOM FOOTBALL

_ •) batismo da lanchei "Maracanã", 
paraninfado pela Sra. M

¦ Kilho, marcnii o inicio da serie (le f»ste.jos com qne ei (' R.

Ml expressou, onlem o seu regozijo 
'pe!;i 
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campeeVo seral dos ".los.w da Primavera", de 19511 I resrera, en

s»l> ..» melhores aiisnicios. a flntilha dn veterano prêmio.
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3 x 1. A Contagem Da Vi-

toria Dos Campeões Gau-

chos Sobre 0 Rubro-Negro
O QUE FOI A PELEJA DE

- ONTEM. NO MARACANÃ -
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A VEZ DO CANTO DO RIO NA EUROPA
INTERESSO 0 SPORTTIFNST, Dr HAM BURGO, NA EXCURSÃO DOS NÍTFB03FNSES
DETALHES SOHRE VINTE 

JOGOS. AUTORIZANDO 0 
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EMRARQl.F EM JANEIRO

menpo e do Oremio Port,
grense. Este embate fet reali
mimo etana final do pegam
do "passe" de Hermes, O jog
tecnicamente correspondeu, o
por oulra. superou a expectatlvi
.lá que seu nivel foi bom e o pú
bUco presente ao "Colosso a
Derby" teve oportunidade de tra
vai- conhecimento com um qua
dro forre, de boa pro.i*-rão téenj
ca e bem preparado ta! se apre

edeu pl,.1111111-11-

e por dir-ito o cam-
i de 1949 e utfer do

Campeonato rie 1950. O Fliiniti-
go, vindo de umn dep-ota frente
ao Olaria, nfto se apresentava
muito credenciado para e-le em-
bate. porem assim mesmo seu»
torcedores e idmpatitantea estn-
vati ennveni idos de que veriam
a reabilitaçiin dos rubro negrns.
Porem issn 'io foi o nue acon- j
teceu. O Or. min terminou a pe- j
leia vencendo pela contagem ;
rte lxl.

DOMÍNIO TtCNICO F, TERRI- i
TORIAI,

Inicialmente deve-se fazer
Justiça à capacidade do vence- j
dor. o Oremio possue de fato
uma boa equipe, formada ] lir i que I

it*__m_ ,, ni.i», ki çand

»'pois de otiiiiiliT.ei.te intPifr.ul»» «»
•riiense. o elnh»* presidido pelo M)

serviu ' hiiiMuniii mí seus ronvidddns

l'.Tt;;in enorme •• justifienda ilitadn pelo

pomo mais R efieieneia material do )

mÂ 
' 

1
« \ r.Mili.i ri.,s Jogos d

• por sinel! Li campeã de

-imavera'. Srla Margareth v bniidt,

I pelo ( 1! Icarai. lorninu ei Ire o*

ao eluhr niteroiense o apreço de mu presença, real*

acontecimento. A seu Ido leirm.ir.ifi outros que t.ão a*

ninresf,>r annln a um acnntei imento tan sigiiiM.ativ...

llicac-in d , Kr William Onsler
r» a lemnrnriii nos Estados

Unidas, vem a diretoria do Canto
r outrn convite

tism Bernardo R
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GITA SERIAMENTE

ATINGIDO
Aiendido No Pronto So-

firma ila ue
mann, otef
Tendo i h» i
grêmio fltimme

portista aletni
levar o clube
aos gramad.-f

j_•' Ti Xd I corr0 °Meia Dir*'*a
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' '**3 Gremista
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rraciucão está em por
nadar Lourival Lorenao, o presi-
dente do Sporttienst anuncia o
interesse de promover vin*e par-
tidas do Canio do Rio em varios
pontos da Europa, entre os quais
Hamburgo 'quatro togcsi. Viena,
Itália .Flu.e-cnça. Turim e Roma.,
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portivo. exaltado» p, ia» atenções que sempre caracterizam

• io JOBNAt, DOS srilKls. ali representado pelo seu propru. diretor

Olimpíada («miiiini. a. «mpanhadie, de suai senhora» ensejou ns me-

lente náo %o aa |»Tens atleta» iraraienws romo »?*¦ se\is rlirieent»- «», por

que ali a representaram Foram !.<»!¦- de ¦•*¦¦>¦-. eutendlmeiUo des

e, tradicional Icarai de Renata» , llrtalhes na fi.' paeinai. Ile,!

lii toi riurament<*>
.il.- numa iogada

iii presti o de náo

I haver sido intencional Atirada

1 ao sol». <-iH í'enu ce.ntorcendei-

sr r finalmente foi retirado de

I ran.|hi numa mara

>o ritov ro SOI OKKO

I Logo a sciiuir. o .iiacanlc sulino

i foi reinovid»» par.i o Hospital d»

I Pronto Socorro, a fim de fater

I uma reidinsr.ifij. pois o medico da

d.lee.icio. llr Oerli Monteiro.
: havia tttgeeettteê* rutura dn»

i liftamentnv
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ATROS
BTA'. novamente, a tira Ma-
rv Daniel dirigindo os cape-
taculis ilo Teatro Follies,

NOTICIAS TEATRAIS
[ Prossegue em franco êxito, no
Serrador. a revista "Quubva-Ca-

«a» Copai ai.au», r ceves voltaram beçus". interpretada por Silva m-
ii ter íam ritmo alegre, vivo, que ' lho, Eva Lanthos, Áurea Paiva,

tornam alraaiites, bastante ' Wellington Botelho. Tito Clement
uradaveis. "Eva no Paraíso", es- ; e Gugo Andreu, Boys Baile*,

no oia i> do corrente ea.pr2- : Walkyria Rosas, Alair Nazareth,
«cnlada a crítica f.rra-Ieira. 7 do I Carlos Tovar. Edson Lopes, Wil-
nu-snío. . uma revú .inlia que Cá, ! son de Andrade e outros.
de ao eapsetador, duas lio-
ras cie satisfatório cairetenimen-
to E<ni rasáo tínhamos, pi:is,
Quando reclamávamos, eai cruui-
na recente, a volta cit ada inteíi-
gente diretora para a melhoria
dai» repr •scutaçúc» que vinham
acudo fv'it:»3 naquela siirpatica
.usa, K nao diga que e, ape-
nu.s o nu i<e Lnr dol Fncf* e de
auas "pai tenaires" u cansa, a ra-
k&o do Follits estar, outra vez.
tcaclo boa allurncia Ká outro»

Toda a cidade teve conheci-
j mento do grande Incêndio que se
vorlíicou sexta-feira Ultima e atin-
fúu o Teatro Recreio, mas. apesar

i disso, a revista "Muié Maclio, Sim1 Sinhõ". continua em cena. poisnem o logo conseguiu deter a
marcha triunfal do espetáculo

; ciue esta sendo aclamado por mi-
! lhores de espectadores, num coro
; unânime de aplausos e encomlos.

Com dois pavilhões armados,

| 
Um 

filme que 
deve ser visto

v * apenas 
pelos fortes! +
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  sendo um na avenida Presidcnt.2
tiUurc* iniluimío no int?jrease do > \ arf.a* e outro lia Praia de Bota-
público «ii ele?., a cumiel- ; logo, o Circo Garcia tomou t-on-
cinde de varies quadro» i U da cidade alegrando, oe norte

"Eva iM rar...so" f.-m como a sul, o povo carioca com os seus
autores Paulo Orlando e IVIary i cSpctáculos.
iüauiel incumbindo-se esta, iam- j — Um vultoso público tem acor-
be:n. da «lircr. o da icvista Nas rido ao modernizado Teatro Car-
duas dezenas d;* quadres qu ? for-
inam es 8f *s dais ates aparecem
remo pontos fortes os números
intitulados ••ó k-tu" e "Mscuro-
Ija". No primeiro i;m divertido"pot-peurri" de trecheslíricospôa
no palco, em ehistosi c satírica
competição, os três candidatos ao ,   -
piriio ptvsitl n aí cjue. há pouco, ' "Talentos precoces do Programa
fc.- .rfetucu No o.: 1,-0. l.ui liei "Papel Carbono", da Radio Na-
Fue-o rcaüra cm rxpressiva raa- 1 cicnal. alcançou tão retumbante
lidstie t.;. uaia matumba r.a tídtto, que aquele conhecido radia-
qu; I atua ec-sn de»iaçue o baila

los Games, onde está sendo re-
presentada a revista existencia-
lista -Mulheres de Fogo", de
Chir.nca de Gaicia e Humberto
Cunha.— O espetáculo que Renato
Murce apresentou no Joáo Cae-
tp.no. em 31 de outubro, com cs

-3.20- 4,5Ô- ÒJC
fonc 22.9Õ4& mmm

vá áocmma PsePAmo pm um gímpí choque!

rmo João 1'isi-j c. as jm, re-
constitui no tcatio, bem ao vivo,
o sovarem rii;:al da magia negra
co.o seus " pauses" ee.-traxüiofi
íetkii s. \ f.ir'.,uaia do estúdio do
júnior rm que sr oibe uma boni-
ta oomp.!^' ão í?.' nu artisvioo e.
iambem. dc muito bom gosioAfora as renas
cu I.uz fiel Furgo e
da-s? ainda, nebta '
/tu p a re. c-imri. 1 u do
l*r:ncipe Maiuca qae. embora re-
petindo coisa- já por ele apresen-
tadas em eutros i -atres, agradou
tiasu-nte *tícJrao'ite. Armando e
f ;Lr!ttes figuründo e\ó'.ieos rábu- ,
la.s pa; J^ ) u) de vários quadras je cortinas cómices q^c prtparcio- |juaaa osí-.s gargalhadas aos rs- j
poctadore> .Tcue Cirey e Etíith
Hf «.c:a. duns artistas novas, estão I
cin fran:.» progrerso, f-zcmlo bem jIodes os números que lhes foram Jernfiados Ji!.,.n Daniel cantou

lista terá que rcpetí-le At ti al-
pumas vezes por imposição do pú-bliao. Assim e <;ue. dc acordo c.am
a Empresa Ferreiro da Silva e
com a devida ordem do Sr. Dr.1 Juiz de Menores será levada ã

I cuia. novamente, nos próximos< dias 1 e 2 de deie-mbro. a revista
 I infantil -Arraia miucia". na qual

coreocráficas | a garotada tem um desempenho
Joáo fciisio, simplesmente maravilhoso.•icvu"tte" o ESPETÁCULOS PARA HOJE

ii .luii.ri.ta CARLOS GOMES — " Mulheres
de Fogo", revista de Chlanca
de Garcia, com Beauiz Cos-
ta, Colé e outros artistas, iià
15. 20 e 22 horas.

CIRCO BUFATjO BILL — Nume-
ios de variedades circensj-»
com a participação de ferns
amestradas, às 15 e U1 hora?.

CIRCO GARCIA — Espetáculo
dc variedades, com cem ar-
tistas e uma grande colecão
de feras amestradas, ás 15 t
21 horas.

alguns nume;:::, d? s.u repertorio COPACABANA — *' Frenesi
? n fez mi : • :¦(•••.Jo demorado# I peça em trés atos. pela Oom-
ajrtuuenr, ila piatéie Montapcm I panhia Henriette Monneau.
<t. ít"s feita com bem 1 ás 36 e 2.1,30 horas. ^
senso que a torna agradavej As F'OLLIKS — 4'Eva no Paroiso ,

intervém cm muitas ce- revista de Maria Daniel
nus, sempre afinadas, aiegrea,- i r-Wi. t. i'do, assim, para o êxito
da revista.

JOI A EFEGE

h 4^1

• Wi

com Luz dei
16, 20 e 22

N R. —¦ K.ftarciaáa por falta
ti'1 erpaco.•' A. SORRIDENTE SENHORA
KMA" COM IiiARIA SAMPAIO

Desde selem-
hro. quando es-

, troaram a sua
companhia. 6a- jrata e Josí Ce- |sar Borba pro- ,

I meteram ao pú- j1 blico a volta de
Maria Sampaio I
:io Teatro das jI Segundas - Fei- I

; ras, em que tan-i i.o êxito nlcen-¦ ;u, naqueleN" mesmo teatro.
Ha i ri 3 anos

Maria Sampaio que Maria Sain-
paio estaausen-

te dos nosso* palons, onde é uma
<^as ligit»« m i£ qusridas pelasi.uas muita» e brilh; ates criações.
Srrah e Joié Ccsur Borba, cm co-
labora cão com a própria Maria
Sampaio, e.seolberani a excelente
comedia -A sorridente Senhora
Ema ', de A Obey e Denys Amiel,
em tradução de Renato Alvim e
Mí.rio da Silva, para a volta da
Ilustre atm num gênero em queas suas interpretações se tornam
taetqueriveit O prometido pjlocasal César Borba vai ser cum-
prido. antes d(% encerrar a sua
temp.rada de 1950 Assim, no
Teatro Plumiix. a partir de se-
jíunda-íeira, 20, Maria Sampaio
volta ao palco numa comedia es-
peci&lxncnte destinada á sua fina
renslbllidade de intérprete, uma
comedia que diverte e comove a
platéia.

Puulo Orlando,
Pufgo e outros,
21 horas.

GINÁSTICO - 'Fechado i
GLORIA — ~Os Piccolli de Po-

drecca", espetáculo de "ma-
rionettes". as 17 e 21 horas.

J ARDEI. — "Miss França", re-
vista de Guilherme Figueire-
do e Geysa Boscoli, com Vai-
ter Davila. Mara Rubia e
outros, ás 20 e 22 horas.

JOÃO CAETANO — (Fechado).
MUNICIPAL — i Fechado i.
PHOENIX — "A Herdeira", peçade Goew. traduç&o de R Ma-

palhâet Júnior, pela Oompa-
nhia Bibi Ferreira, às 16 e 21
horas.

REGINA — "Loucuras de Mada-
me Vidal", comedia de l«ouis
Verneuil. em três atos, com
Dulclna e Odilon, às 16 e 21
horas.

RECREIO — "Muié Macho. Si.n
Sinbft". revista de Valter
Pinto e Freire Júnior, com
Oacarito. Grande Ot.elo e ou-
tros artistas, ás 16, 20 e 22
horasREPUBLICA — 'Fechado).

RIVAL — "A Caridosa", come-
dia de George de Wissant,
tradução de Bandeira Duarte
e Daniel Rocha, pela Compa-
nhia Aimée, ãs 1C. 20 e 22 ho-

SERRADOR — "Quebra-Cabc-
ças". revista de Luiz Peixoto,
De Chocolat c Paulo Orlando,
com Silva Filho. Eva Lan-
thos e outros, as 16, 20 e 22
horas."¦tüít-ro nw BOLSO 'Fechado).

t'A7í:' * SEL>E CülÍJANiJO'
DA SAÚDE '

MYDfcOLITOu .

'VI

RALPH RICHAftDSONY^
C. AUBRfcr SMITH
4UN£DUPKtZ

mm

"Errada Proiáitía", 0

Próxima Cariai Bes 3

Gires Kletro
Robeii Tay-loí, I.ann Turner f

Van rieflin Fio ns principiis fi- |puras de "Eutrada Proibida" (Jo- |hnnv Eaper>, a esperada reapre- !eenlâção qu' os 3 cines Metro fa- '
rào a secuir. Filme que deixou i
pn.funda impressão pela forma do
entrecho superiormente dirigido
por Mervyn Lc R(jy e pela int r-
preta cão toda alma e verdade que jlhe deram Taylor, Turner c Vani
Heflin, "Eí( .aãa Proibida" teránoves dias sl*c sso dui-ante a
serie de ree::ibições que terá, a'
seguir, nos 3 cines Metro.

"UM DIA FJfi NOVA
YüSK" Ei CAHTAZ :

O cartaz atual dos 8 cines Me-
tro ê "Um Dia em Neva York"(Ot\ the T -,A*n», musical • m tech-
nicolor. que Gone Kí?lly diri(|Í«| de
parceria com Stanley Donen e quetem como intérpretes o próprioGene Kf*lly. Fraiik Sinatra. Vera-
CQen. Ann Miller, Betlj GariLtt
e Juies Munshin.
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Consultas Cf$ 30,00
Ondas curtas Ultra-

violeta etc.
OLHCS - OUVIDOS
GARGANTA, NARIZ

Hora marcada — Or$ <10,00
Telefone 22-3655

j, DR FORTÜNATO %
* <L'om visita as clinicas

aos Estados Unidos)
Rua da Carioca. 6. 4." aníar

Dai 13 As 18 horas —
diariamente
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DOn(:NGO_ AJ 9.30 DA UANH^ -
Vwümíí
Coiüb Pregraa tspeaal

SilPEMESi

PAUTO

O SAPATINHO
Enca^H

IV CAMPEONATO

MUNDIAL de FD0T-BALL

NTADO
Desenho Colorido "FOCO DO INFERSMO

com Wm Etiiotl. Mario Windsoi e Forrest Tucker

Dr Otton da Silva e Souza
ADVOGADO

AV RIO BRANCO 17J,
3." andar — Sala 302

S30H'9i.e: F.lnes JqS-j- I

"VEKEM0 BRANCO" "A CULPA DOS PAISr9

HOJE, YESPEHAL AS 16 UOHAS, COU 50% OE ABATiME tTO,

Em "Agüenta Firme Is doro"
pelicula brasileira que será lança-
da preximamente nas t .-Ias dos I
cinemas cariocas, o conhecid . co-
mediante Tico. figura central rto
filme, passoj por momentos ver-
dadeiramente duros. Tantas são
as situaç&es engraçadas da pell-,i uIk, qu Totó. após as ex>! JSti -
ras horas de filmngem, estava
mais morto do cue vivo. Até m»-
mo um banho de cal Tc-';o teve
que afuentar. E eie «cueoteu íir-
me "Agüenta Firme. Isidoro",
dirigido p'.!o veterano Ademar;
Gonzaga, foi rodado nos estúdios
da CUiedia. I

Nunca um filme resolveu *"r
tão real, tão cruel, tão violeniu,
11a apresentação de seu tema.
quanto est." impressionante "Vi
nen.i Branco". E- um grito d»
alerta para a humanidade: um
irrito de alerta para os homens
que se en*re£atn de~oragradamen-
te a orgias e farras, s m jamais
medir as c^nsequencias desses
desatinos. E'. também, um grit i
de alerta para a,^ 1ovens levianrs
que ft falia de freios no ':ir. r
fohem seguir caminlio? duvido-
sos e perisj^as. *• Veneno Bran-
co", i-o apresentar com rtaiis»r.o
frio a historia desses transviade
que geralm nte acabam num le»
to de hospital, será apreseiuad j
em sessões especiais, aó para se-

Uma criança que compreend
os erros de seu? pais! A tragicr
historia de uma paixão infeliz

cujcs efeitos refletiram no frutr
desse amor. Melodrama ít)rtc, in-
tenso, realiza, sebre a condutr
de uma mfie indipna. eis o que è" A Culpa de s Pais" <1 B.imbini
ci Guarda no», clássico do moder-
no cinema ualimno. dirig;do porVíttrrlo de Sica e interpr tado
por Isa Pola. Adir nao Rimoldi eLruciauo de Ambrc . s.

[CARLOS HAUPFJ

l r\

nhiras e só para homens dentro
de mais aJfirs díus n» T.14» rio.
nu distribuição da Telefilmes -

1 a consagrada marca que já nos
í apresentou "Esquina da Vida",
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16-11-950 JORNAL DftS SPORTS

TUIICA X FLUMI ATRAÇAO FINAL

«nr gnai*

liiíliffja 4

E FORA DE
1,00LIVROS A PARTIR OE CRS

DESCONTOS DE 10 a 80%
AVENIDA 13 DE MAIO, 47 (Junto ao

Tabuleiro da Baiana)

E' paia liquidar todos os livros

ULTIMAM-SE OS PREPARATIVOS PARA A FESTA

DE ENCERRAMENTO DOS 
"JOGOS 

DA PRIMAVERA"

A Reunião De Hoje Na Reda-

çâo De "Jornal Dos Sports"

AMANHÃ. A RODADA FINAL

DA SELEÇãO DE BOX AMADOR
NO CAMPO DO SÀO CRISTOVÂO F, R. A DECISÃO

DA EQUIPE QUE REPRESENTARA O BOX CARIOCA
K Federação Metropolitana de Pu-

irilismo fará realizar, amanhft. n«
quadra de basket do Sfto Crlstovfto a
iodada final do Torneio de Seleção
par* o próximo Campeonato Brnsl-
l*lro de Box Amador, que tem lnl-e!o marcado para o próximo dia 2.V
na capital bandeirante. O programa«laborado pelo Departamento Técnl
co da Federaçfco. é dos mais Inter^s-
•antea, pole nada menos dp oito lu-

"FISCO 
VERSUS FiSCO"

0 Livro Oo Dr. Enilton
Vieira

O jovem e Ilustre desportista ,
Dr Enilton Vieira acaba de |
Íjublicar 

substancioso trabalho jurídico rm que revela o.s altos j
e afirmativos atributos da sua ;
formosa inteligência Advogado .
da Prefeitura uns mais brilhan- :
tes * eficientes, o autor não se
limita à rotina processual das
razões forenses, estendendo sua
cultura ao conhecimento doutri-
nario dos problemas de direito,
cada vez mais complexos. Nesse;
eeu livro, as teses de direito íi-
nancelro adquirem saliência e
»ivae.idadc. no curso cio cuja ex-
planaçáo bem se denotam a fir-
meza e os cabedais da susten-,
taçáo, nos debutes de momento- -
sos problema.4 constitucionais
JT a luta do Fisco da União con- jtra o Fisco do Distrito Federal,
segundo o autor, sacrificado, es-
te último, pelo crescente nume-
ro da:, imunidade» tributarias,
inclusive resultante* de isenções-1
legais

Causa-nos satisfação o reiíis-
to desse livro, da lavi a de um:
doí mais idoneos desportistas da
nova geração, que. ate bem;
Suco 

tempo, exerceu, com bri-
3. a função de juiz do Tribu-

nal de Justiça Desportiva da Fe-
deraçfto Metropolitana de Fout-
bali. k qual renunciou por não,
estar de acordo com o golpe po-
Jítico desferido contra a ordem:
legalmente instituída, «ob a pre-;sldencla do Dr Vaiga; Netto
A sua consciência de jurista pa- ;
receu incompatível sua perma-nencia naquele plenário, ít luz
de uma ordem deturpada nos:
¦eus fundamentos estruturais."Fisco versvs Fisco" é um li-
vro que se recomenda à leitura
dos estudiosos e no qual .se evi-
denciam os brilhantes predica ,rios de Inteligência e a vigorosa
cultura especializada do seu,
autor.

tas seráo apresentadas. a-.ndo duas
extras n feeLs de *Meç&o de amadores
que lntervirão no próximo campno- ¦
nato no ginásio do Pacaombú. Vr-J
remos, desta maneira, oa ast.ros do.
pugUlsmo carioca frente ti frrnte quoemprepar&o por certo, o mâxLmo do
seu esforço para reprosentar o box
earloc» no maior cert-ame do pugt-lisino brasileiro

O PRCHiR AM \
Fo! organizado o seguinte progra-rrwi para a noite d»« amanhfl:MOSCA - VUter cie Almeida íMh.

durelrn) \ Joe,é Arlvaldo dc Jesus
(Roaltn Soíla).

PENA Valinir Pina (Cariocas)x José Nepomuceno (Madureira).
LUTAS DE SELEÇÃO

MCKSCA Valdemar Santos «Ma-
durnlra) x Milton VUrnolt i Roalta
Soíla •

GALO Nel Novals (Vasco) x
Luiz Carlor- Pinto (Madureirai.

LEVE Oabrlel AmorLm 1 Amérl-
ca» \ Jurandlr Melo Veto (Vasco).MEIO-MEDIO - Jorge Narciso
«Madureira) x Manoel Nascimento
l Vascot

MÉDIO Geraldo Gomes 'Vasco)
x Ait.tmlro Araújo (Cariocas»PESADO - Francisco Assis San-to.s t Vasco) x Rubens César (SftoCristóvão).

NOTICIAS 00 OLARIA
TAÇA SIMPATIA Com o

nom^ de José Crismann, e Al-
varo Mello, foi instituída umatoca, cuio concurso demonstra-
iá qual o clube mais simpático
da Leopoldina, Esse concurso
tcw inicio dia li ae novembro,
e será encerrado no dia 15 de
janeiro de 1951. As apuraçõesserão feitas na sede rio Bonsu-
cesso. e outra na sede do Olaria,
de ln em 15 cilas de forma alter-
nada. e o sistema de votaçAo se-
rá feito por aquisição dr votos,
que poderão ser adquiridoô na se-
de do Olaria e na do Bonsucesso.

BAILJS) Prosseguindo comsuas atividades, o Dep. Social
programou para domingo das
20 às 23 horas, mais uma do-
mingucirn dançante ao som da
excelente orquestra do popularZito.

RAINHA DA PRIMAVERA -
No último sábado realizou-se
mais uma apuração no Concur-
so Rainha da Primavera, cujo
resultado foi o seguinte: 1° —
Elza Clareia. 2o Alzira Lisbôa,
3U Ruth dos Santos, 4° Cecília
;ir Carvalho. 5P Ana Garcia. Sá
bado próximo .será realizada a
penúltima apuração.
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VinREIKOS — Proci.sa-sc
em Cor do vil. à rua Aitoqaiirsí
n. 167.

Marlene e Marli, duas «Ias defensoras do Fluminense no volley

Ja em seus últimos dias, Inten-slficam-se os preparativos em tor-no da grande festa de encerra-mento dos Jogos da Primaverade 1950, fixada para a noite desábado, tendo por local o estádiodo Tijuca Tennls ClubeTrabalha-se ativamente no sen-tido de que a festa que marcará 1o término dos jogos deste ano.alcance éxilo sem precedentes,rematando com brilho r> maiorcertame feminino, realizado emjnosso pais e que reuniu mais demil estrelas de clubes e educa n-
darios, disputando as mais diver-6as modalidades esportiva,-.Na festa de encerramento dcs.
Jogos da Primavera, de iniciatl-i
V» fie TORNAI. DOR SPORTS
far-se-á a entrega dos prêmios!a que têm direito as vencedoras
das diversas provas disputadas
Serão distribuídas centenas de
medalhas, assim como troféus aos
clubes e colégios, alem de outros
prêmios

FLUMINENSE X TIJUCA
Atendendo ao interesse de pro-

porcionar ao público um embate
de sensação, como fecho à altu-
ra dos Jogos da Primavera de
1950. a direç&o dos Jogos convi-
dou o Fluminense e o "HJuca. pos-
suidores de dois grandes quadros.Ontem mesmo registaram-se
os entendimentos finais com o
Fluminense, por i#termed:o do
esportista Gil Carneiro de Men-
donça, representante do grêmiodas Laranjeiras Junto aquela
Olimpíada Feminina

Quanto ao Tiiuea. os entendi-
mentos foram pneaminhHdos,|
igualmente com êxito, por inter-
médio do esportista Leo Daltro
Santos. O PROGRAMA

A direção dos Jogo.-, visando
emprestar maior significação à
festa de encerramento, t,ue pro-mete ser um grande espetáculo
social-esportivo, elaborou o $e-
guinte programa para a noite de
depoif de amanhã. no estádio"cajuti". eom inicio 3£ 20.30:

a> Abrindo os festejos, desfila -j
rào todavS as atletas campeãs, er.-j
vergando os uniformes :'om que
se laurearam nas provas dispu-
tadas.

bi Será cantado por todos ns!
presentes o Hino Nacional bra*i-j
leiro;

ci Saudação às atletas cam-peãs;di Fjitrega das mr^lalhas e dostroféus aos vencedores;ei Coma rio da rainha dos Jo-igo.s dn Primavera dr lo,0;fi Match de volleyball entreduas grandes equipes que tomn-ram parte nos Jogos e que sãoo Fluminense e o Tiiuea.RECEPÇÃO DO PREFEITOO prefeito da cidade, generalÂngelo Mendes dc Moraes, pres-tigia.ndo os Jogos da Primavera,
receberá amanhã no palácio Gua.nabara. a rainha e as princesasda Olimpíada Feminina de 1950
defereneia que vale por uma dis-tinção especial ã mulher despor-tiva.

O acontecimento revestir-se-áde simplicidade, mas assumeapreriavel significação As ho- jmenageadas serão recebidas pelo:governaíior da cidade possível- ?mente depois das 16 horas.A REUNIÃO DE HOJE 1
Pedimos novamente a. ?t.eneâoldos representantes dos clubes e|colégios que têm prêmios a. re- jceber e cuja lista damos abaixo jpara a. reunião de hoje, às 18 ho-

ras. rm nossa redação, quando n
direção dos Jogo sadotara as úl-
timas medidas de comum acordo
com os elubes e educandariosEis os que deverão comparecer n
reunião de hoje: C. R. Icarai
Fluminense F. C . C. R. Vasco
dn Gama. E C. Pinheiros. C R.
Flamengo. A. A. Gralaú. Graiaú
T C.. Jacarepaguá T. C.. Bota-
fogo F R . Esrola Nacional r!e
Educação Física, Instituto In-
Fayette, Instituto dr Educação
Colégio Anglo-Amertcano. Escola
Normal Cnrmela Dutra e Ginásio
Souza Iimn

DOENÇAS DA PELE
Sifills. Câncer Eczemn? Varizes,
Ülceras das pernas. Verrugas, Es-

pinhas, Queda do cabelo,
Furúnculos

ELETROTER APIA

Dr. Agostinho da Cunha

Do Hospital N S Socorro
ASSEMBLÉIA 73 — Tel. 32-3265

EMPOLGANDO OS ENSAIOS PARA A REGATA
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Ainda na manhã ctt otiNm. ti
vemos crande movimentação n.i
aguas da Lagoa Rodneo do Frei
tas quando todas as guarniçõssestiveram ali exercitando-- o parao desfile náutico de floirúv s . em-
bora a maioria tive: se usado a
tática do despistamento, como o
dc praxe naquele reduto nas
vésperas da máxima rebata da
metrópole.

Hoje pela manhã <¦ hp nhã t
ráo lugar os tiros finais de
apronto, quando então se podoràfirmar um juiw defuiuivo . obre
as verdadeiras po: si'; lu!;uk\>. rm
cada pareô d» tr-.^irnni.irfiri
olímpicaPAREÔS M NS.H iONAlS

Pelo que já se viu até ontem,
podemos antecipar qun teremos
vários pareôs de dispii'.1 ensa-
cional. O de abertura por exeni-
pio. será um deles, ifi | roue
o Flamengo, que venceu bem i
prova pré campeonato, vai t r
que se empregar a fur-io n^r.i
confirmar essa vitora. n;i ma-

ll«jp K Vnninlui Os Derradeiros Ti-
r«s l*ara O Apuro Das Ciuarnieôes
nhá d*1 domingo pois o grêmioeruzmaltino alterou a sua esoua-
dra e com a voga do veteranoAgenor, o seu barco está andan
do muito bem

O dois .f em pátrio, bofpfoguen-o. na descida de ontem, apre-sentou bom rendimento e assim
a dupla eruzmaltira ter-^ queremar muito para confirmar 03
últimos títulos conquistado:, nersotipo de barco.

No »Skiff. Medinr» embora r -
teia bem. terá em Chico Silva e
Pinlift 1 1 ¦ t." pc;„ fi menpo
uma dupla respeitável, que vai
inclusive, oferecer um bonito es-
petáeulo para decir'ir a segunda
colocação na prova.O dois com natráo, r?rsde queo barco guanabarino não possacompetir, marcará um;- fácil vi-
toria dos cruzmaltinos, valendo
então o poreo a disputa das co-

j locações secundarias, onde os
; concorrentes se eqnivaler.i

O pareô de Double deverá *er
; outra grande atração da regata.
! Os catedráticos Já estão apon-' tando Medína e Agenor como a

dupla favorita, embora os botes
do Botafogo e Flamrnio esteiam

j tambetn no pareôE como atraçiio niá>'imo. tere-
mos um final rmpoleante com o
tradicional pareô dos oito gigan-
tes. O Flnmençro venceu na pré-campeonato e ficou feito favorito
para o Campeonato. O Vasco no
entanto, que perdeu por pequenadiferença, reforçou o seu barco e

| espera-se uma luta tltíinira en-
j tre rubro-negros e eruzmaltino .
| Po- outro lado. o Botnfoio csfá

; muito bom. poi« Keller é rspe-
i cialista neste tipo de embarcação

o não acredita em derrota da suaí guarnição Por fim o São Cris-

tov^o, que so concorrerá nessa
prova, espera ver o final bem
pertinho dos demais.

Por enquanto, é o qi.e ae pode
adiantar, até se verificar o npron-,
to final das guarniçftes,

VITORIA BELGA

Classificação Nos "Seis

Dias Ciclistas"

BRUXELAS. 15 (A F F ) — A
classificação final dos í3e«-, Dw
Ciclistas desta canit-il é o se-
guinte: los. — os bele:.? Bru- I
neel e De Beukelael — com f»0^ í
pontos; 2os — as holandeses i
Tlíiltc e Petcrs — com iVi pon-tos. 3os. — os belgas Ramos e .
Thyssen — com 5fiP pontos; 4o.-. I

os belgas Van Steenbergen e •
Hendrrck — com 412 pontos, 5.x-o' belgas Acou e Drpau — jeom 314 pontos.

Muito higiênica, dispensando o colchão, macia
e confort ável, a C ma Met il ca Dobravel Dt . o
pode ser guardada em qraiqu r vão e náo ocupa
espaço de dia' Ei i ca:> para o q tarto de em-
pregada, ou ainda para coli gios, casas de saúde,
etc. a Can a Metálica Dobravel Drago e :n-
sub'tit>uvel porque, além de higiênica e con-
íortavel é 100% prática!

Dois modelos á escolha:
-em cabeceira CrS 350,00
coMCABrcLiHA  CrS 380,00

INDUSTRIAS REUNIDAS ré.

15»-1 «B llliu iM
iA venda nas \V

PRINCIPAIS
CASAS r»E MOVEIS E NAS LO.M' DRAGO

*mii
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chassis mais resistente
GMC oferece e*te ano o
r hassis mais rijo e lesi
tente que jamais cons-
/ruiu Motas, vifias. ei*
joi - tudo no novo GMC
e construído para o to
jão das carga* pesadas '

cabine mais confortável
Cabine* inteiramente de
aço. com *mplo espAço
para as perna* + coto-*elos Visibilidade me~Ihorada.cirrzeiro. painel
para rádio-lus no teto*• outras comodidades.

% V

\/ Ji ^

manejo mais fácil

O novo conjunto df di•reçSp. com s~tor sf-br*
esferas recirculantes —
da ao GMC a facilidade
de manejo de um auto*
móvel... ampliam muito
«i sua maneabihdade '

Clubes, Colsgios [ Educancanos

Oue Heceoerão Piemios Io Sábado

TROFÉUS, TAÇAS, HlfJfALUAS E
OUTR A S OFERTAS PARA OS
•M O GO S 2> % i' K 1 I VVER A*'

cidos•sos,

Centena t
mios fcr-im r •
"Jogo' da Prime.- v-.'

Alem de mr.is r! M.,
nas de troféu; r
medalhas que ¦ JORNAT
SPORTS instituiu
rosos prêmios foram of
por entidades, clubc
esportistas e estphcleciir : co-
merciais. Todos «-^rão er • u<
sábado, a noite, na festa de en-
ccrramento dos "¦Tog.v"

Eis a relaçõo cor.1 ' des
prêmiosBAINHA — Mirgarath •• i;dt —
(Icaratl — a) Viagem dos p>' • es-randlnavoe; ht Um rro d -vires-
lana da Dlnanv rca • Mnlt- r¦¦ nrlo.

PRIMEIRA PRINCESA : r
Roscnkruz iFluminen.-11 — D Vi.i-
gem aos países escandinavos; bt —
EstoJo para unha»

SEGUNDA PRINCESA — líiidi
Lassen (Pinheiros 1 — a) Um "jt dp
perfumaTERCEIRA PRINCESA — An. Mi-
ria Morais Lobo - JV o> - • —
Um colar de quatro fn

QUARTA PRINCESA valct.ra
Plment»l (Esc Educação —
a) — Ura estojo de pent:.adelrjQUINTA PRINCESA - S.Í-. Fia -
ehen (Vascoi 1 — Um porta-re-tratos.

pre- Abrahan < Ani-: 1 ¦> Americano —
1 os | a> — Uma boneca.¦1. Quarta Princesa — Konr.s
dc." To vare 'Carmela JJut» a> — a)

m — Un bolsa de mcft.a pláâ*nos tiec
um. . Quinta Princesa - • L;-lia Do«

iiria Lopes (Souza Lima^ — a) —
Uma bolso de prata.

OU1KOS PKKIOO?
ian-.b im i-eceberSo prer. : ? ns

noite de sábado:
Atleta mais eficiente — Maria

Auxiliadora Varela i.umblnl»)— a) — Um relogio-pulseira de
ouro.

Melhor peifcgrmance Atie-
tismo — ili l.na C. Mene^oí) Fluminense» — a^ — Um relo-
tio de mesa — Pre . Casa
Mui..: (C B R.).

Campeã di Esgrim1 — Nadie
Ziboroff (Flamengo) — a> —
Uma ta<a de pr: t i — C: lher-
m< ua Silveira Filho.

Amazona vencedora da Pro-
\ . d.» ;aIto — Nair Ai ::iha
i V " - ai — T r. Ti 'íca

T. Clube.Amazona vencedora Prova
de Tr"e — 1'atirr.a ,M ,:t)rsa«Fluminense) — a^ — Trça Ti-
juca T C.! J03.tr — Ginkam — Co-
po d'Agua — leda Ve simo
Tijura 1 — a) — Taça Tijuca

Há muitos anos GMC é conhecido em todo o
mundo como o "Caminhão de Valor." pro
por nona tido maior lucro por cruzeiro investi-
do em transporte». Em 1950, GMC 1he ofere
cc mais do que nunca pelo seu dinheiro . . um
caminhão rijo « possante, construído para
qualquer caega... em qualquer estrada.

- melhores que nunca em 1950!

COLÉGIOSPrincesa — Maria Oonceiçfto T. Club
Guimarães íLa-Payette> — a) 1 lnr - — Ginkana— Um abat-Jou; redor - Vera Alepr i

Segunda Prince>a — Ma.-ãa ' 'Fluminense — a» — T?ç:
Helena P Velho «Ir.; • H" sa a - ' j' T C

: cáo) — a) — Um porta-J< ;as 2." lusrr" - Prova de S
com música.. — Vera • 'ia Sim -T •;
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JORNAL DOS SPORTS 16-11-950

Clubes, Colégios E Educandarios Que Rece-
berão Prêmios No Sábado

(Conclus.io da páüinei 3) Vlc (le-r.il l'!i!iulnt'!i-

«»ense> — u> — Taça Tijuca T.
Clube.

2." lURar — Trole — Ida Mau-
tzoiíio (Vaaeo) — a) — Taça
Tljuea T. C.

2." lugar — Ginkana — Cor-
redor — Llzelotte Fleicher iFlu-
minense) — a) —• Teica Tijuca
T. Clube.

Campeã de Lance Livre —
Diciola D. Barboaa iVasco) —
•) - Taça Morais Barros.

Vicc-eampeã — Lance Livre
— Elza Cupelli (Pinheiros! —
a> —¦ Taça Morais e Barros.
PRÊMIOS DO •¦ JORNAL DOS S.A

SPORTS"
São os seguintes os clubes c

colírios que receberia prêmios

se P. c. — «I — Troféu Pox;
Tcreelro lugar — Escola Nacional

do Etluc:n,'âo Física, a) — Taça VI-
l-rel (tr Melo.

Vke-cimpe&o Colegial — Imtltu-
to de Educaç&o. a) — Taça "A 

Ex-

PriMnlo cooperaçfto — Tijuca T.
C. ai — Troféu Afonso Nunes (um
ctirdor de porcelana),

Prêmio Cooper.içfto — Cologio An-
Rio Americano, a) — Taça de prata
— Antonlo Avelar.

Pri-mio Estimulo — JacarepaijiiA
. a) — Troféu R. Monteiro

<n° 4).

B. Monteiro

A. E.

Cnmpe&o Colegial dj Ciclismo —

E. N. Carmoln Dutra, ai — Tuç.i

Clube Municipal.

Ceimpi-iio de Lance Livre — CR.
Vasco da Oama. a) — Taça Fábio

Tijuca T. C. — Venceeior do Jo-
(ío de volleyball contra oa "Jogoa

t| Prlnnivera" de 1950. a) — S'te
medalhas de vermeil, ofertadas pelo
Urcei Praia Clube.

JORNAL DOS|

"JOgl

tltlliíleis

¦FORTE,
CLUBES

C. R. Icarai — Cinco troféus
— Pelos títulos de ciclismo, na-
taçáo, remo, vela e volleyba"
piem do troíéu pelo titulo die
Campeão Geral:

Fluminense F. C. — Um tro-
féu. pelo título de tennis.

c r. Vasco da Gama — Um I fraco tecnicamente, 
"ãgràdff,, 

.'
troféu pelo titulo di Hipismo. „„ ,_,„„„ . ,. 

",

E. C PinlHTü. -- Um le-eleul ' foram ao estádio Ulrico

pelo título de Atletismo. i **>™*i pelo empenho com o
C R. namenfo — Um tro- I riual sc emprestaram os locais em

íéu pelo titulo de E.syrima

Brilhante Reação Do Corintians'J
PERDENDO POR 2x0, VENCEU 0 JABAQUARA POR 3x2 

j
S. Dl e

o fatia

:- | G.-em.

 ~ 
7~~ 1

j^_ 
s*-J>

NOTICIÁRIO DE NATAÇÃO

.SANTOS, 15 (Asaprcss) —
Conforme ficara assentado, o
Corintians veio hoje a es: a ci-
dade, preliar amistosamente com

Jubaquara. E o jogo, embora

I busen de um:
Grajau — Ura 

"troféu 
cl» assegurada na primeira" fa-

pelo titulo de Baaketball, | te, mas que prerdeu para os co-
Gi-a.i.-iii

pelo tíítilo de Tennis de Mesa
COLÉGIOS

Instituto La-Fayette — Qua-
tro troféus pelos títulos de Atle-
tismo, Bagrinw, Tennis e Vollev-
bali. alem do troféu pelo titulo
de Campeio Geral.

Instituto de Educação — Qua-
tro troféus pelos títulos de Na-
taçao. Remo. Tennis de Mesa
• Vela.

E. N. Carmela üuiia — Um
troféu polo tiiulo de ciclismo.

MEDALHAS
Alem deitei prêmios serão en-

tregues centenas de medalhas rie
vermeil de cunho oficial do
JORNAL DOS SPORTS às
atletas que integraram as re-
pre. cntaçõi s vencedoras.

AINDA OUTROS PRÊMIOS
Oferecidos ao JORNAL DOS

SPORTS para os "Joços 
da Pri-

.serão distribuídos mais

 que preracu pe
m troféu| rintianoa na derradeira etaoa,

devido principalmente a Indis-
cuíivel .superioridade técnica da
equipa paulista.

Bode marcou dois tentos para

0 Jabaqueira, aos 3 e aos 37 !
terminando o 1o tempo com
placard de 2 x 0 a favor do í
baquara. Mas no tempo final
essei diferença foi desfeita, por
Colombo a<'s 9 ms„ Nelstnho aus
22 e Clauciic, o goal da vitoria
aos 42, terminando o encontro
com a vitoria do Corintians por

Arbitro: Mr. Rowley. Renda
Crs 26.316.00. Os quadros foram
os .seguintes: Corintians — Bino,
Lorlco (Nilsoni e Helfarc, Ida- j
rio, Touguinlia (Lorenai e Ju- |
lião, Cláudio, Etíelcio, Baltazar
(Nardo) Luizinho (Nelsinhoi e
Celombo (Castro).

elistn.. q:

VOLLEYBALI. — Para o jopo de
1 hoje, quinta-feira, com o Tijuca T.

Ismo, realiza-se sexta- I C. polo campeonato da clda-ic, con-
, no estádio Vasco da j vonun-se todos os amadores do Vas-
um espetáculo de box I co d;t Oama Já avisados anterior-
efeito de seleção doa; mente. A condução s.iirà ás 19,30

partlt-ipar doi horas do estádio.

E AJ
Precisa-se de estampador e ajudante. Apresen-

I tar-se na Rua São Francisco Xavier, 92.

estos premi
Campeeío Geral

a) — Troféu An
R. Icarai.

ORA. STELLA FALCÃO RODRIGUES
MOLÉSTIAS DE SENHORAS — PARTOS - CIRURGIA
Consultório: Avenida 13 de Maio, 23 (Edificio Uarkel,

7.° andar. Sala 741. Tel.: 52-2270
Terças, quintas e sábados, das 16 às 18 horas

knuau (pesse
tiansltorim; b) — Troféu JORNAL
DOS SPORTS.

Campeio Colegial — Instituto La-
Fayette. a) _ Taça Analo Amcrl-' OS ENCONTROS DE DOMIN-
cano (posse traiultorla)i b) — Ta-1 GO — Pros.sei.uira domingo a
ça Sllvano de Brito. I disputa do campeonato

ESPORTES EM NITERÓI

Campeonato Brasileiro

da lutas tomam parta os MfUlntM
a :n.uiores vascainos: José Pereira —
Antonlo Brandão — Manuel Nasci-
mento — Noé Marlano — iranclsro
Assis dos Santcs e José Bento Ma-
ri.sno. Este ó o segundo programa
de seleção. No primeiro, realizado
na semana passada, dastacou-se en-
tre outros com um ótimo combn-
te, que venceu, o promissor peso-
pena TMC&lno, campeão de novos dc
1950 — Hello Plerottl, provável re-
priscntante carlocu no próximo
campeonato nacional,

CINEMA — Hoje, quinta-feira, o
Departamento Social oferece às 20
horas no estádio mais unia das suas
atraentes exibições semanais de cl-
cieina. com um programa de filmes
escolhidos. O Cinema Fluminense
— Campo de São Cristo veio  coei-
:!:nia a conceder o abatimento de
le) por cento no Ingresso íis sextas-
Uras, para os sócios tio Vasco da
3..ma e pessoas da família, median-

apresentação das respectiva»
cari Ir.i...

IO INFANTO JUV

CARTEIRA UE FAMÍLIA — A Dl-
retorla avisa aos associa doa que só

podem fazer-se acompanhar de pes-
•om da família, nca rastntoe so-
ciais, estando munidas dos respec-

ttvu eirteiras e reribo oorreipon-
dente. A carteira do família deve

. .sei- pedida na Secretaria do clube,

I com oito dias de antecedência e

j 
apresentação de dois retratos e prova

; de parentesco.
"MEMÓRIA DO CINCOENTENA-

RIO" — Ne livro • 
Memória do Cln.

coentenarlo", editado pelo V_isro ria
Oama, tôm os vasca 1 nos um meio]
de guardar a melhor recordação do
50.') aniversário do clube-, com íoto-

grafias, discursos de todas a3 so-

lenldades e dados eloqüentes sobre
a historia do seu meio século nos
desportos. "Memória 

do Cincoenta-
nario" pode ser adquirido pelos as-
sedados ao preço de 50 cruzeiros,
atendendo-se também a pedidos pe-
io reembolso poetai.
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Como parte dos fes ejo.s de ani-.i 

Pausa Para Meditação...
FINALMENTE... UM DESCANÇO NA AQUÁTICA

No Próximo Torneio Aberto

De Water-Poio

Organizada, Finalmente,

A Tabela Dos Jogos

foi realizada ontem pela manhã
a prova clús-sica Paulo Rame»
Nogueira, destinada aos nadado-
ícs riibi-o-neRi-es.

A^sim é tine- o percurso entre a
Ufca e a ranipu do Fln me uso,
cerca de 3 iiuiliemetros, foi ai-
enricada por dez nad'idores, en-
iro cs quais três representantes
do sexo feminino..

O vencedor da prova, bem des-
t.icado loi o nadador Ivan Trom-
po.vsld, no tempo de 53 minu-
ics. Coube o segundo lugar a
Carlos Alberto da Rocha, em
penico mais do uma hora.

Em terceiro classificou-se José
Brand&o Luna, e 'oge' a seguir
centrava Luiz Carlos Silva. Em
quinto, e saçrando-se vencedo-
ra da parte feminina, chegou
Cândida Barroso de Souza, um
nome que ae firmou Da natação
metropolitana, nos últimos cam-

peonatos de Juniors.

As demais colocações couberam
a: (iJ — Francisco Perreira. V
— Wenceslau Morala; 8U — José
Cavalcanti; 0' — Maria da Ro-
sa 6 Silva i2™ da parte frmlpi-
na) e finalmente Maria Brân-
dão Fuchs.

O patrono da prova ofertou
ao vencedor uma medalha de

ouro, cabendo aos demais colo-
rr.dos medalhai de vermeil, pra-
tet e bronze, e com um "checo-

late" foi encerrada a manhã
natatoria do c. R. de^. Flamen-
go, uma dns clásjiCM cnm-mo-
n-ções de anlversgtto do c,
do Flamengo.

Após um período de grande-
ll.ividade, o.s que milileim na
Aquática, tiveram, finalmente,
um hiato nesta "lufa-lufa", 

pois
com a realização do Campeona-
to de Juniors e do V QoPCUHO
Aquático, está finda a primeira
arrancada da temporada. E
agora, esta semana verifica-se
uma verdadeira pausa, uma pau-
sa para meditação sobre o que
vai aconiecer no Campeonato
Masculino, programado para 23
e 24 de dezembro próximo.

E de fato, os clubes Botafogo,
Tijuca e Fluminense, tém esta
semana para pensar M modo
de armar as suas equipes para

O Conselho Técnico de Water-
Polo, convocado pelo Sr. presi.
dente dn Federação, para decidir
da tabela dos jogos do X Tomeis
Aberto de Water-Poio, resolveu,

por fim, dar a seguinte progrev-
maçáo aos jogos:

Novembro:
Dia 25 — Tijuca x Eltrela So-

este torneio, que a vitoria na ataria i Piscina do Botafogo i —
temporada passada da equipe
Botafogo, veio dar uma feição
diferente, valorizando a sua rea-
lização.

Desta feita, o Botafogo, acha-
se de novo bem armado e dese-
joso de repetir o feito, e alem
do Fluminense, surge o Tijuca
disposto a se aproveitar de seus
defensores Aram e Capanema,

para conseguir também a vito-
ria. Como vemos, três clubes, a
estas horas, estão meditando so-
bre o grande cotejo do mês pro-
ximo e todos têm carradas de
razão para almejar o título...

Tricolor x Vascaino.
Dia 26 — Botafogo x Guana-

barlno I Piscina do Fluminense)
— Fluminense x Vasco da Oama.

Dezembro:
Dia 2 — Vencido do 1° jogo X

Vencido do 3." — Vencedor do
1." jogo x Guanabara.

Dia 3 — Vencido do 2." x Ven-
cido do 4 — Vencedor do 2° *
Glorioso.

Dia 9 — Vencedor do 5." X
Vencido do 8.° -- Vencedor da
6.° x Vencido do 7.".

Dia 13 — Vencedor do 9." B
Vencedor do 10.°.

realizi
se x
X Crt

das pelejas ]
da vi- petibn. Espirite
 ro e Ipiranga x Fonseca.

DIA 2 A FESTA UE CNCES
RAMENTO DA TEMPORADA -
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/^-ê 
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Çyatro Penas Bran-

cas" Scguntía-Feira Em

7 Cinemas

(CUIDADO COM AS IMITAÇOES1

Ouça. diariamente, às 18.45, pela Radio Guanabara, "Cma Pedr
nha na Shcoteira", com Zé de São Januário, patrocínio do sabá

da marca "Portuguez".

Ouçam todos os domingos pela onda da Radio Nacional dei
18.30 às 19.30 -A Felicidade Bate A Sua Porta". Um propiam
animado por Heber a Iara com prêmios a granel e uni "show" n
casa da felizarda que for premiada. Todos os consumidores do sa
bão fia marca "PORTUGUEZ" io mais antigo produto da Uni-i
Fabril Exportadora S. A. iU. F. E.i também terão direito ac
prêmios como se tivessem ou usassem o Sabão OrlsUl.

Vm*fdki*Ám, ns* / <?r
&4<fc

l5HDDTEIBB^_a«
Ate- parece enredo ele comedia ou opereta esse caso do jo-

gador Argemiro Siqueira da Silva, do Canto do Rio.
Domingo último, no estádio Caio aMrtins, em Niterói, rea-

lixaram-se os encontros ele football entre as equipes de aspi-
rantes e ela divisão de honra do Bonsucesso e Canto do Rio.

Os dirigentes elo Canto do Rio, que ultimamente se vêm de-
Oicando a altos estudos de magia negra e iusionismo, todos oa
riominjios oferecem um espetáculo aos desportistas cariocas. No
(Ogo com o América ,os dirigentes do Canto do Rio fizeram
exibições de "macumba", 

com danças, defumadouros, rum ¦
outras coisas próprias da seita das Sete Linhas de Umbanda.

Domingo último, nu encontro com o Bonsucesso, na prova
preliminar, oa dirigentes do Canto do Rio mostraram as suas
humildados comu ilusionistas. Transformaram o jogador Arge-
miro Siqueira da Silva, em José Soares de Souza. O truque
íoi perfeito.

Num passe de mágica, tal qual Cantarelli, os ilusionistas
oo Canto elo Rio viraram Argemiro em José Soares de Souza

A mágica foi tão perfeita, que Argemiro jogador do Boi
taíogo, com o passar das mãos do ilusionista pelo seu rosto -;e
modificou, rapidamente, em José Soares de Souza, vestindo
ate, a camisa do Canto do Rio.

Aconteceu que os ilusionistas transformaram o jogador
m.-.s nao conseguiram modificar o seu espi.-ito temperatru-ntal.
Argemiro, a certa altura, desmentindo as belas qualidades de
Jose- Soares de Souza, resolveu "meter 

o braço" num seu co-
lega do Bonsucesso. Aí deu-se a 

"melodia"!...

O José Soares de Souza, que não é de briga, não tem fi-
liais e nao passem procuração a ninguém para substituí-lo n
equipe do Canto do Rio, resolveu dar o "estrilo".

A mágica vai custar muito caro ao Canto elo Rio e ao tem

Conclusão: O Canto do Rio vai perder os pontos para o
Bonsucesso: Argemiro vai ser eliminado do esporte por falsi-
ficador. Isso ainda não é nada! A questão é que o Canto do
Rio. numa época de vacas magras, terá de pagar uma grande
multa.

A mágica do Canto do Rio faz lembrar a daquele ilusio-
nista que- fazia desaparecer tudo diante de um papagaio a bor-
do de um transatlântico. Uma noite, quando o ilusionista la-
zia desaparecer o piano, o navio bateu num rochedo a começou
a submergir. O papagaio, supondo que se tratava de ilusio-
nismo. subiu ao topo do mastro e, vendo o navio afundar, pai-
rou: Que mágica mais besta!...

AMANHA, A LISTA DOS
CONVOCADOS — Estft
organizada a relação des

DOIS ÁRBITROS NITEÜO-
SES PARA O CI.KTAME

paouai, __ a Federação so-
BO DNF a indicação de

• ' 
íÉsf Â

, ..*_dty i
Ai Quatro Penas Brancas'' o

Constituirá um elos grandes su- si
:essos na próxima semana o lan- n

VARIAS ALTERAÇÕES

NO SÀO CRISTÓVÃO

Nova Ofensiva Contra

0 América

A representação elo São Cristo-
rfto que participa do campeonato
:íe profissíonai., coma cem a rc-

| Sobro A Piscina Olímpica
Ssrá Aquecida A De

Helsinki
E:. —r ¦ noticia interessante

para n< sa aquática. Pelos prl-
melros informes a piscina olimpl-

1 ca ria Finlândia, em céu aberto,

I devia estar sujeita aos rigores do
1 clima em Helsinki, isto é, ter a
Isua água em temperatura baixa.

j Entretanto, o Boletim oficial

|n. 5 do Comitê Olímpico traz a

grata informação que a piscina
terá aparelhagem para aqueci-
mento, e sua água terá a tempe-

Iratura oscilando entre 22° e 24"

J graus centígrados.

sslm os nossos nadadores, em
1 tenham mais adversário:

em Londres, pois desta feita
meses e alemães estarão pre
es, pelo menos, não lutarão

tra a temperatura da água,

Hí * •

„ t, , sua direção l.e nu i i ' ."-^W^ÊmSk
Constituíra um dos errandes su- sentar outra linh. -#&f!£líf_SHl

cessos na próxima semana o lan- no embate cum o A... . v' í: ¦¦ • 'WssaNEsSB!*

camento de "As 
Quatro Penas! mn-. . :n !•¦; ?MRSÇ»Z&3t

Brancas", uma obra culminante Rirá o Sao Crisiov.io cum nova &.. &¦ ^^»Kffi
:ografia imtlesa. produ- formação. Nada menos de três lé" a. ..'-.(f?!t\

#*^Qm9fmsi:WB8
grandioso technlcolor, narrando tricolor Emílio, se ttr transferido eflmir
atos de h-rolsmo e audácia, cum em lemp.e scia lane Ve reiniro- e,e*T„

ton Mendonça, o que foi "pivof 
| 

R'ilph Richae-dson, John Clemeuts, ce nel,, Hégmaldo na 
'esqu-rd-.i. nome 

lliradde um caso no m.etch ünid.s da l Jl'»c D»Prc:'. C. Atibrey Kmith. tendo promovido o aspirante vas do teiBuzv^^A 
bandeira *£&%+&%£:££ ^Lzvx^s^i irr-1- Continua a despertar lnteres- '."' f,'!r>'" requisitados 5.000 es- Altair. devendo todas estas alte- Têmo-la a

se na visinha cidade, a prova ?M 
• ° C™P° "n Guarda Real rações serem posUs em prática como tatér

rústica Corrida da Bandeira, a "„í?ud:'°- tl>"^"< "<'s lusar-a ,.,> tremo de eeonjtmto ii.ar-ado cip-is p>péser promovida pelo Arara no 
"_^<u: "'' PJJ™ n famosa 0bra 11-1 para esta tarde. Se as modifica- ra". e, mal

próximo diee ia. A trova que já 
'm, Mtt*on- i ções aprovarem, contra ee Améri- balho, corr

loi oiícializada pelo DNF. deve- *» Quatro Penas Brancas* es-1 ca, o Sfto Cristóvão deverá se i provocar ei
rá reunir grande número de tara num circuito de sete cine-| apresentar assim cun. titiiido: Al- unânime, r
wneorrentea, a julgar pelo Inte- . "'L';': 

j° 
,0 *¦ ^vorada. Coliseu, tair — Doutor e Torbis — Nelson I fico

rasse que está despertando nt ™f™« tercoesa (Jacarepa-1 — Oeraldo e Olavo — Uno— I 
,i--iie!ia cidade. P,uíl' e outros dois a serem antin-, Rato — Darci — Emílio e Regi- I

| ciados amanhã. 'naldo. I rs

campeonato estadual de foutball
a s.r disputado brevemente.

SUSPENSO O ARBI I RO NIL- Çfto rie Al
TON MENDONÇA — Foi i_

penso por um ano, o arbitro Nil- atos rie r

TEU MI NARA A 2(1 O CAM
PEONATO DA VISINHA CIDA- !

DE — O certame cie lootball ela
visinha cidade terminará a Ho Iíepartamento Autônomo

ticsempenl

)E ALMEIDA -

valor, com o seu
inúmeras iniciati-
"•"tonai, Bclmira

favor, uma de
'lhores comediantes.
eira, no Teatro Fenix,
rete de um dos prin-

s da peça 
"A Herdei-

; uma vez, o seu tra-
to, perfeito, voltou a
""mios da critica que,

eitou o seu magni-

MBBm
Lonas lisas, listadas e impermeáveis.
_.

Encerados para
caminhão

Malas e artigos para viagem.

Arreios e artigos para montaria.

Grande sortimento de Malas para avião,

assim como Pastas, Cintos, Carteiras, etc.

Preços vantajosos

CASA DAS LONAS
8 — Rua São José — 10, Rio

lidai, tspiilm

«¦«atilam

PUOI1.ISMO — Pilo torneio de «e-
leçâo í,stlver«.m empenhados sexta-
feira última, no ginásio do Vasco da
Gama, oa pugilistas candidatos a ln-
tervlrem no campeonato brasileiro it
realizar-se este m*s em Sâo Paulo.
Claudlonor Pereira e Oeraldo Masn-
Ibitti foram derrotados, enquanto
Jor^e da Silva no combate que tra-

vou contra Noé Marlano, sagrou-se
w-ncedor, classlflcando-se desta for-
ma. QlUffMMH fazer um registo a

parte, à atuaç&o do nosso defensor
Oeraldo Magalhães, que frente no
vascaino Hello Pierroti, desenvolveu
notável exibirão, arrancando aplau.
•01 da eisslstencla pre«ente pelo seu
dinamismo, valentia e coinbativlda-
de. Re'putamus. entretanto. Justa a
vitoria de Pierroti. Quanto a Jorge
BtlTa, foi indiscutível aeu triunfo
frente ao experimentado Noé Ma-

UMA REPARAÇÃO — Por aMM
colunas, criticamos, durante o de-
.«enrolar da rodada final do campeo-
nato carioca de novos, a atuação
desenvolvida pelo locutor oficial. Sr
Jaime Ferreira, quando feriu o Sao
CrU-Ovão, com paiavraa Impensadas,
íiivonhecendo o seu erro, procurou i
aqu.le senhor o presidente Abülo de ,
Almeida. desculpando-se pela ma- I
nelra com que se expressara, asse- 

j
gurando que tais palavras, nao ío- j

ram proferidas eom a Intençio 99
melindrar o clube, mas tfto sonuu*
te, pelo háhlto de grae-ejar. Im vi»-
ta dessas alegações a presidência
aceitou as dese-ulpas, terminando
desse modo o incidente

TeIRNEIOS AVISej IMPC1RTANTB
— Comunicamos a todos os intere*.
,sados que foi fixado para sext-a-fei-
ra o último prazo para a entrega d»
ofícios das agremiações que despje»
rem continuar a disputar os ror.
netos. Aqueles que até aquela data.
nfto satisfizerem a exigência, serfto

litemtMi

i'r ^itro de Albuqu^mue
DOENÇAS SEXUAIS E

URINARIAS
Rua dn línseirin. 98 - Oe I tt, t

RAIO X
DR WALDYR ESTEVES

DR JOSE' PI^HO
Radiologia cUnlca. Roent-

gctiíotoKrafia
Run Medico, 148 - !.• anciat

sala 504. Tel.: 42-1633
Diariamente das 14 As 18 hs

Aprenda a vender
Excelente oportunidade para desenvolver sua capacidade de produzir

Instrueào e assistência no trabalho prático. Ganhe desde o começo enquanto

desenvolve sua eficiência pessoal. Procure o Sr. Gaivão, à Avenida Bomo cie f!
Tefé, 34, ds 8 às 9 horas.

rmãSSrroZ^^^mò.^ COMPAREÇAM PAHA ASSINAR Sofia x Dlatlnta. adiado do dia 1 ....w,. nF I «nHimininiimiiinii II i I • I n i,,.
ravia, ainda não f.-i marcae'a AS FICHAS 5 tio corrente, tendo .i Distintei Í4S ELIXIR DE |l'[^'lieiMIMJIilliljjl

dam para a peleja Fluminense 
,„-^»jía|1- 

Fernando dos HeU,I Z"*^ 
nos aspirante:, ,i Ji^l NOGUEIRA" J| ^e_< Canto do Rio e lambem pura J»™>d'r Francisco Vidal, Rubens <;• » Rosita Solia no., .-,-n.i..,.n |L-j hI^BVI

mo ano. o que- o DNF vem fa- c-inoc-is - - F nl e ii í-'i, , u 
"' 

1;,t'1' Cru-eirn ¦ ti . Dr. Jose de Albuquerque hh^^H B^T
zendo cumprir relisinsamr>ntc. dito Lobo de Varias' liiJi,:; C'i- o.s do:, clubes ei,- , i-iuin ,",a„V:.i M.-mhr,. efrlivo d_i S„d, > ' iT^B^^^^
Quebrando aadm aquele antipo Clque - Ilie-eo P, reira ele Âveli r ¦ M' lee.e, „.,,:..:.:,:,,, ¦ . M' ,r"^ 

í"," A r»ru ! l^
habito das entidndfs lecais de Jacondlno de Souaa Oalvlto 3 sJ ttda, tendo sido ambos o-., dubs dl 

s' M""K" de ra"" I 
K

estender os seus camp-onaties nus A. c. — Fernando de Soiua atoulidoa. DOENÇAS SEXUAIS ' 1
pelo ano sepuinte. Costa, Jose MartS_T D. (Me ,1o O DEL CASTILO NÀO TREINA ™J: 

' 
.t.. i 1

ADIDA TÍM ESPERANÇA OS — José Américo Filho. Iraiá HOJK DO HOMtAA 11 L-^mnmimmTriMn]
Paduanos - A desp.it.e da **\ Bernardo doa Santo». Sacio- O Del CaatUo mio rraUzard UllM_Jffll__mmillillllllllllllinilNI

advertencU da Imoren a há mui- lui1 — Hanod Domingoa dl Tno- hoJe ° scu costumeiro treme, dei lal-» «•" Rosário. 98 - Ue IJ as 18 |

toa Bttoea, e,tie nenhuma entlda- -.•^'¦Si.le.nio da Silva Catoto. e^imto. MB virtude de ^"""^j^,^^^^^Ü^S___Ü__Ü___^

VTSiZ^^^^Si DiasAmeSreIsoA^S,rei5e H^ i^OITE O JOOO CA- gkMBlKW^MIMBHMBB
'riFTS Se^a^cS m^^o^rf^Inoi-1 <>^v

a Lipa Padunna nao preivielen- .jL;n,1K|lr d;, gilva \.n. OU Se- i< o Jogo Cacique x Clube doa '^Í"-^K"*I
- ciou ,, ie-lnmentii de seu easrao, I baatlto BehaaUio Joaé d. Costa Cariocas, que deveria real::-.!!--.-., , Xjl "T*T%ír'\£'\
e pelo nue fe-i risenda da lista dos Joaé Eugênio dns Ba&toa Oamar domingo. li '7v">«^2*¥inJ

concorrentes Não se conformar.- doi Anjoa Pelsoto Realengo : TALVEZ BEJA ANTECIPADO Oi ftsim J^Ü*
do oom a medida, apelaram para Augusto Ceear de Magalhie* i. JOOO DIAJA" X ENGENHO de iWZi [J
o presidente da FFD. o quil Hifia 

- Francisee, Meutms de DENTRO &mA^fái»
ainda nâo resolveu a situação Abreu Macedo. Rio - Aludi:-R,>- E' posrivd que seja ant«.ii»do« - *% ^Jf«L
par.-, nàe, abrir um envo prere- '-lia. Fernnnuo Lutireeieo. Hélio para sábado próximo o jo;;o Ira- IE ^<// ^fiftf- JW^f'dente. 

Entret^ü" ^"de^or- Chaves Sampaio - Nelson de! ja x t:nB™h.,.e Dentro, marca- 
| 

- 

^^TTZ^tista ligado àquela entidade Jf^ISSUi^SSoíft? 0PKtt^_3_&0 DE LDTO Fl

:°SI SS**'; i-nam.^a/.a^íevleni^r-i 
O Del Castilo acha-se de !uto|H g 1

aaa pretensão a lulgar p-lo em- O ROSITA SOPIA VENCEU oi /¦ .. T ocorrido ontem is .r, lio- jfl
damento daa suas" d^rehea DISTINTA raV o enterramento ív-w-a I
junto ao i:tesiclen:e Vnsonce- Pelo campeonato da SexU Rei-j h >je. nn cemitério dc '. .vítima.I H
Irs Torres. rai, realizou-se ontem o encon- saindo o corpo da rua Geinanii-lH

'_ tro entre os quadros do Rdsita' ra, 70.

[IJjjjllllllljllllllHlllllllllllIliJiiuuw™^

O MELHOR

CALÇADO

Ço MUNDO

11

GRAN CIRCO
BUF #10 BILl

HOJE - MATINÉE ÀS 15.30 HORAS

Á NOITE ÀS 21 HORAS

icões internacionais dpslocando-se os 5 ELEFANTES recemche-
'judos de Norte América O mais jovem domador do mundo enfrentando

os ferozes

TIGRES DE BENGALA
AINDA ESTA SfcMANA!

Sensacional apresentação da maior atração do momento

lMf¥á^lár V 
° macat°-homem procedente do Great Circus Rinqle

__?___ _¦.!.•.¦*. ¦ Brothers da AMÉRICA DO NORTE qoe e ciclista
.*_! acrobata, ginasta e andando com p ernas de pau - vestido como uir

verdadeiro 
"gentleman"

ARMADO NA PRAÇA ONZE
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0 ''"!'Ilrou convencer-me de tine ponlaneamtnte, para dar mais, muito mais, queira deixar bem

/ ) , , . , VV M 
u (!s" (ilyuns inclusive responsáveis claro que também o jogador foi alem do contrato no seu esfor-

• 
' 
/' fr>ní' ;» 

"- 
.V,V-~~í!.'l 

'll..í1hcnt(íÇ(~í0 d° trabalho do jo- çu. Quando se pretende fixar em contrato o preço do concurso
u 1 °] 

\ ,c, ,c< 
P, 0J" 1 ' í v ra s ;l 'jguardur os clubes (*. de um jogador nunca se alcança o preço justo. O contrato va-

, f, 
c 

,' 
1 m ma jiiükii que fi'.'io Uma regulamentação rio !e mais como uma garantia do mínimo que o clube vai pagar e

' )(l, lih 
i?o r\ 

C,( f0< profissional à revelia dos clubes que o jogador vai receber. Há casos, naturalmente, em que um
' ., 

(,s* 
„ a 

'(' i?Cm sendo, portanto, contrato parece atingir o máximo que o clube pode dar. O clu-
,aqueci o ou ignorado, a jvvy^a do trabalho núo pode envol- be, porem, sempre dá mais. Faz questão de dar mais. Porque

1 ~'T 
l!-1 i 

1' 
< 

' C"'\° nla'r ' :?tn,1, Qll(JlQucr regulamenta- diante de uma, grande vitoria não sabe como pagar o que não
o do i" a ho do -joçi<'dorde 

fontball profissional tem de re- tem preço e vai a exageros que escandalizam às vezes. E' a
niiecer a .11., cnem n.i legislaçuo esportiva e respeitá-la obri- gratidão do clube que transborda, que não conhece limites. No

(, tortamente, u mais estranho na conduta dos dirigentes es- fundo o contrato vale como uma garantia. A garantia de que
s uttwos que co ijwum na regulamentação do trabalho do jo- o jogador exercitará o melhor de suas virtudes em defesa do
gador ue Jooioalt profissional consiste na esvccie de compro- clube. O profissionalismo 110 esporte não visa outra coisa se-

sso que assuntem 011 prometem assumir, de modificarem a não o máximo do apuro físico c técnico do atleta. Esse ideal
. o:slaçao espoitiva ac acordo com a regulamentação do tra- exige do atleta um estado permanente de treinamento e con-

)°0«"or aet footba.ll profissional. Sob o pretexto de centração. E' do interesse do clube cuidar da saúde do atleta
(; ,sa' .sc 

°vuseicm a ivgvAamentaçuo do trabalho do jogador como cio atleta cuidar da sua própria saúde. O esboço de ante-
<"! jootball profissional sera pior. Podando até acarretar a rui- projeto da regulamentação do trabalho do jogador de football•a do mais popular cos esportes braii'°iros. Se a questão fos- profissional ignora e se interesse mutuo de clube e atleta pa-
íV colocada^nos devidos termos, pelos clubes e entidades, a jus- ra exigir, como se exigisse realmente alguma coisa, a assisten-
t.ca ao trabalho compreenderia que lhe estaria impedido mo- cia medica ao atleta. Naturalmente a justiça do trabalho, re-

, car a icyislaçao esportiva. I\uo haveria choque e poderia gvlamcntando o trabalho do jogador profissional de football,¦er colaboração sincera — a colaboração que não está ha- tem de encarar o atleta como trabalhador e não como atleta,
ido. V q,ie parece colabeniçao dos clubes e entidades é co- o qw. o clube exige do atleta é outra coisa: não é que ele seja

íjooracionismo. b colaooracwiusmo que nada jusíijiCa. Os re- trabalhador, bom empregado, e sim bom atleta, isto é, bom es-
r os aos dirigentes de clvbcs c entidades suo inventados. A ponista. As duas concepções se chocam, não se podem conci*

'içado trabalho, para cuarum exemplo, não pode dar con- [iar, por melhor boa vontade da justiça do trabalho e por maior
<:a0 ae jogo a nenhum jogador. Pode mandar um clube pa- colaboracionismo dos dirigentes de clubes e entidades. E c pre-

{, r a um jogador, indevr.ar a u:n jogador. Seria fazer a mais ciso que fique bem clara a distinção, que não se confundum a
grave injuria a justiça do trabcJio supo-la capaz de perseguir concepção da justiça do trabalho e a concepção do esporte.
<1' elubes e entidades caso os catoes e entidades sc recusassem Compreende-se que os clubes se alarmem com a possibilidade
<1 aceitar uma regulamentaçu.0 do trabalho do atleía profissio- — que parece afListada — de ser assegurada a estabilidade ao
nal, porque tal regulamentação alterava a legislação esportjogador de football. Mas esse alarme não justiça nenhuma con-
va. A questão e muito jiuus delicada do que parece. Trata-se cessão do esporte em sacrifício do esporte A justiça do tra-
d evitar uma suoversuo ao esporte. Qualquer interpre' cão balho compreenderia, como parece ter compreendido, que não
não esportiva do esporte representa uma subversão do espor- cabe a estabilidade numa profissão passageira, que quando
í E e isso o que os dirigente de clubes i entidades que co- mais dura, dura dez anos. Que a garantia do jogador alem do
laboram na regulamentação do trabalho do jogador de foot-
baLl profissional não estão vendo.

PROFISSIONALISMO E AMADORISMO
Talvez se alegue qtia está havendo in eresse recíproco de

colaboração. A justiça do trabalho não querendo impor o seu

ponto de vista mas exigindo que o esporte faça o mesmo. Pro-
c 1 a-sc um melo termo — eis a defesa dos que estudam a re-

lamentação do trabalho do jogador de football profissional.

contrato só pode ser a de sua eficicncia técnica que diminue
com os anos e que está sob ameaça permanente. Por isso é

que o preço do jogador atingiu a uma valorisação que escan-
daiisa a tanta gente fora do esporte que não entende como se

possa ganhar com os pis mais do que com a cabeça.

OS PROBLEMAS DO ESPORTE SAO SO' DO ESPORTE

Como se o football fosse só jogo de pés e não também de

Cândiuü de Oliveira e uma cias íurmações da ofer^iva rubro no gra. embora inédita pura o grande público: I .a r ,, Hernr : ,
Li.ro, Dequinha e Esqucrdinha

O esporte, porem, não pode fazer concessões. Pela simples ra- cabeça e de coração. Muito mais da cabeça e do coração do que
:áo que qualquer concessão do e: porte o atingirá e de cheio
A justiça do trabalho não vê no jogador de football que rece-

1 e, senuo um empreg 1 do. O esporte tem de ver no jogador de
football, acima do profissional o esportista. Exige-se em ca-

dos pés. E' a incompreensão dos que estão fora do esporte.

Sem se estar dentro do esporte não se pode compreender a be-
leza dç um match. A arte de um jogador. O esforço de um jo-
gador que às vezes alcança os limites do heroísmo pela bravu-

ia atitude o que e ,
1 orço de um jogai
gador para que ap<
c as ponha ao se v

ei npo ninguém vê , ;.c;

c viisa onze emp. ; .
i be. Onze liou: qr.
: ,-çôi's de um
li-lo, forem formei'- x

procura deturpar c . •

p, nessas de gra
cfiar mais vo < "ri'

clusive, lidando d

promessas de grau s
vm.or entusiasmo ( 1

ruajá-los à menos i
dores que em caso d-'
r inceiramente pet sm a
da. E' um erro f
vésperas de grane
nais. Os jogador
v" ferem lutar c

de um amador. Não se pode chamar o ra, pela dedicação, pelo desprendimento. O torcedor, o clube,
r <-m cai 10 de trabalho. Paga-se ao io-
,roe as suas qualidades físicas e técnicas

1 do Quando um team entra em
)S onz

;. V

a ev.tidadc só se lembram de que o jogador é profissional para
r forma matei --1 a uma gratidão transbordante. Os que es-

io fora do esporte e que se lembram sempre que o jogador
jogadores que vão defender uma recebe. Consideram o esforço do jogador mercenário. E nem
r,'s-, onze reoresentantes de um distinguem o clube da condenação ao mercenarismo. O clube

'o lv.U~r vo gra.nado para honrar as tem o football profissional como esporte. O football profissio-
E tais tradições, nunca e demais repe-

no mais puro amadorismo. Quando se
e."ú 'C« 

d>' iogador, como nos casos de
>:it;ci>vs, verificasse que é melhor

> l irt.ro do jogado)'. Os técnicos, ln-
n os ;ií - adores, desaconselham tals*

ficaçôcs que em vez de provocar
ores só faz perturbá-los e desen-
le. De quando em quando, joga-
a seriam os mais beneficiados fi-

icntes que não lhes prometam na-
i '.ógx-o, observado nos grandes clubes em
¦}og: . tratar os jogadores como profissio-
prei;,- ,,a não saber quanto vão receber,

"íi 
iossem receber dinheiro

1! é um esporte. Eis o que sc precisa ter sempre presente. So-
bretudo para se evitar que outra concepção rio football pre va-
le i. Como, por exemplo, nma concepção da justiça do tra-
Iwifio, cm que o clube é apenas o empregador e o jogador ape-
nas o empregado. Trata-se de uma concepção falsa, extra-es-

portina. Boa talvez para o catch mas não para o football. Pa-
ra o negocio do catch mas não para o profissionalismo do foot-
bell bas -do vo esporte, nas leis esportivas, nns padrões espor-
t vos. Não se diga que o jogador de football c uma vítima.
O fim melancólico de muito jogador de football nada tem a

ver com o profissionalismo. Muito amador teve o mesmo fim
melancólico. O clube continua a oferecer aos jogadores pro-

fissionais a oportunidade que oferecia aos amadores. O bom

ambiente, a facilidade de conhecimentos e amizades proveito-
sas. A readaptação do ex-jogador não é problema que se re-

Acabo de ler 110 prestigioso
JORNAL DOS 8PORTS o -
lente artigo do interpretai fio cios
últimos resultados da turma clu
Flamengo, da autoria do muito
distinto e querido confrade Ki-
cardo Scrran, jornalís a cius
mais destacados da crônica es-
pecializaua, que todos justa-
mente estimam e admiram, tan-
to pelo primor do s-ju límpido
caráter como pelo fulgor do seu
assinalado talento

O brilhantíssimo cronista de-
fende, e vitoriosamente, pela
cíareza do conceito c pela logi-
ca cerrada do raciocínio, a tese
de que cm football deve ^ pru-
curar-sp sempre a "câlabllixa-

( H»" dos tcams, atrav s cia ntili

tíiac.io?!" rias, a verdade, é
que no football, como em todos
os desportos cie equipe, nos quais
se solicita e necessita de uni tra-
ballio caracterizado pela perfei-
ti eonjugae&o de cmíwçui indi-
viduais — de "associação" ou de
M conjuntoM — o "rendimento

globaln do team depende, em
grande parte, da afiii^eã.) do
conjunto obtida pela po*8ÍUÍUda«
de de "estabilizar" c, depois,
"preicftar" a formação elegida
"ab initlo" — depois, claro esta
das cxpcFiencias ou tentativas

previas e esclarecedoras.

E* perfeitamente justificado,
pois, <> deflagrar de viva e con-
lundente discordância sempre que

•ísliimbram stccsí

Kar o sistemática rios mesmos ]i:uloras a!tcrac»cs na (ormsfão,

/»('. PREENS/.O DCS C E '-STÀO FORA DO ESPORTE solva com um fundo de readaptação que lhe garante um ano.

Sem aue isso signifique a condenação do plano Os jogadores
não se podem queixar de pequenos proventos. Não sc podem

queixar do tratamento que líiei dispensa-n os clubes. Á tini-
(Conclue na página 6)

í.' verdade que algun. 3 ue. . , depois dc uma grande vi-
> 'ia, os jogadores acham pouco o que o clube lhes dá. Em-
' era o clube dê sempre nuas. varias vezes mais do que deveria

< r pelo contrato. E talvez ai o clube, fugindo ao contraio, es-

Jogadores. p»r ser velho, s.lbt-
do e evidentíselmo que 

"as tro-
t as sucessivas conspiram contra

a força do conjunto".

Inegavelmente, é a bo.c e sa-

b«a doutrina, funí1:». !a na expc-

rieneia e ra intcligenc:a.
li' certo que, uma vez oíi ou-

tra, quaiulo se persiste e-ji con-

servar a mesma formação do

quadro ocorre — se os re :<lta-

dos obtidos não são satisfato-

rios... — ouvlr-se, por banua

dos insatisfeitos, esta ayús4rofe

azeda: 
"E eontinua-se ^ teimar

no erro de manter o mesmo qua-
dro (ou este ou aquele Jogador)

apesar dos maus resultados ela-

ramente aconselharem a sua al-

como tem sucedido, não haja tiú-
vi:!a, er.i relação ao quadro da
Gavea. Mais. Torna-se evi lente
como sugere a arguta e nenetran-
te observação do açuçado senso
crítico de Iticardo Serran, que o

Flamengo 
"poderia obter >n-lho-

r:s resultaclrs, caso tem itiòisiido

(;> seu técnico) com um ataque
ria sua preferencia, ainda riue ele

não fosse o ideal ou, ao menos

do gesto público".
A deducaç.lo, está bem de ver,

é perfeita, lógica e justíssima.
"Sempre" com o mesmo quadro
sem alterações, por isto ou por
aquilo, o "volume de jogo 

' havia
cie acrcseer-se, com inevitável re-
fluxo nos resultados.

ASS/M FOI O MUNDIAL DF. BASKET

iiiiínmnip

íyãíla^lSKIiJ

A EQUIPE NOkTE-As./\cRICAfxA NÃO USOU O UNIFOR/V.E DA AMATEUR ATHLETIC UNION, PREFERINDO O EMBLEMA

DO 
"CHEVROLET"... - MESMO SCM ATENTAR PARA SEM ELHANTE ATENTADO ÀS LEIS DO AMADORISMO, AS AUTO-

RIDADES COGÍTARAM DE MEDIDAS QUE COIBAM, DE FUTU RO, TAMANHO DESRESPEITO

Por MELLO JÚNIOR

detalhe de se tratar de uma propaganda di-

reta, feita por uma das equipes concorrentes.

Realmente, quem entrasse, desprevenido, no

Luna Fark e voltasse as suas vistas para a se-

leção norte-americana, ficaria, na convicção

új se tratar, pura e simplesmente, do uma

nova modalidade de propaganda, à rvoua tio

pais dos dólares Isto por que. na camisa

dos 
"scratchmen" dos Estados Vnidcs, lia-se

a palavra 
"Chevrolet", nome rui" se pode-

ria confundir com uma denominação ape-

nas parecida com a do conhecido carro da

General Motors, se não se constatasse, tam-

bem, o proprio emblema do carro daquele no-

me, no blusão desportivo, à guisa de uniíor-

me, do técnico norte-americano. Realmente,

o uniforme de Gordon Carpenter não deixa-

va dúvidas: lá estava, bem nítido, o emblema

do carro 
"Chevrolet", como a ratificar a de-

nominaeão, Que nos mostravam as camisas de

todos os jogadores da seleção norte-ameri-

canal

E A LEI DO AMADORISMO?

A lei do amadorismo é taxativa. Nenhum

amador pode fazer, impunemente, qualquer

propaganda comercial. E' público e notorio o

caso de uma famosa nadadora olímpica nor-

te-americana que não pode receber como pre-
mio, em sua cidade, um automovel, sob pe-
na de ser considerada profissional. Que di-

rão agora, as mesmas autoridades, a propó-
sito da equipe que foi ao Campeonato Mun-

dial de Basketball. com o emblema do carro
"Chevrolet" ao peito?

DECEPÇÃO GERAL

Considerou-se, logo. um verdadeiro aein-
te, a atitude da Amateur Athletic Union,

enviando ao Campeonato Mundial de Basket-
bali uma equipe sem o seu uniforme oficial,

preferindo usar o de uma fábrica de automo-
veis. Entendeu-se tr smo. que s» os £ iados

Unidos não deram importancla ao certame,
melhor seria não se ter apresentado como
concorrente. O que fez a A A. U. é pior do

que o teria feito, por exemplo, a nossa Con-
federação Brasileira de Basketball. se tivesse
enviado á Buenos Aires o team de um clube,
com o uniforme desse clube, t, ainda por ci-
ma, um clube sem expressão. Já que o "Che-

vrolet" não é apontado com credenciais para
ostentar o direito de representar um país que
vem liderando universalmente o desporto por
ele mesmo lançado.

Eis por que se considerou, ali, uma atitude

grosseira da A. A. U., enviando a Buenos Ai-
res. para o Campeonato Mundial de Basket-
bali, uma equi')e que nem ao menos teve a
prestigiá-la o seu uniforme oficial, substituin-
do-o pelo de uma fábrica de automovel.

A propaganda comercial n-,roteria, a
nosso ver, a denuncia de toda a equipe, como
incursa na burla da lei do amadorismo. As
autoridades preferiram, entretanto, adotar
medidas para que. de futuro o rcularr nto
i'>: onha a nrrsença de equipe; e.mi uniíor-
mês de entidades nacionais <• ivo camiias
com nomes de produtos ou fab.icàs.

Krr.ta apenas — e é o único
objetivo deste esclarecimento —
conhecer dos motivos que L va-
ram o técnico a não adotar íao
sabia conduta.

Confucio, lá dos confins ua ve-
lha China e do tempo, v, i aos
homens esta má.>.hna tipirar i
chinesa: "Nunea se deve ck:t;
da suprema pureza cia ra'.'.; d•• l:uí
cão antes que a análise t,o s. t i-
timo pelo revele a inexist.i i de
qualquer cruzamento expurio —
mesmo remotíssimo".

Vertido o conceito da sabedo-
ria chinesa ao caso pertinr-ole,
do quadro do Flamengo r»\ ?. á
examinar pacientemente, r.i . i
análise de pelo por i)c!o, jw i se
verificar se t'*ria sido possível es-
tabilizar a formação da •• ou
através da sistemática uíUi/ação
dc3 mesmos jogadores ao Inr.,o
dos compromissos havidos — ''
conhecer dos motivos exatos das
alterações havidas.

l)e inicio, pela observação dos
jogadores c- a indicação dos frei-
nos preliminares, optei poli for-
maçáo:

DEFESA: Cláudio; Osvaldo e
Juvenal; Valter, Nelio e João
Ferreira.

ATAQUE: Aloisio. H e r m e s,
Durval, Lero e VVilliam.

E ao cabo de nove rodadas po-
de dizer-se:

1.° — Na defesa manteve-se a
mesma formação durante seis
jogos, mas dai por dianie houve
sucessivas alterações por suspt i-
soes consecutivas de Nelio, Vai-
ter o João Ferreira.

2.° — No ataque, só duas ve-
zes (incluindo o primeiro jogo)
foi possível dispor dos cinco jo-
gadores atrás designados!

Documentemo-lo:
1.° jogo — (C. Rio). Aünhii-

ram-se Aloisio, Hermes. Durval,
Lero o William. Ma», a partir
deste encontro Hermes passou ;,o
Departamento Médico, para 1 va-

tamento radioterápico, por t r

Sitio revelada a exlsteneia de uma
calcifioaeão no pé eítjm ií.i — e
não alinhou nos dois jogos ime-

diatos.
2.° jogo — (América) Aloisio,

como foi noticiado, contundiii-se
no pé esquerdo durante este en-

contro, c o quadro ficou sem a

jogo -
ram ir
nt.e \:\. W
si.v.a «
x'.; a a .. •

cio j' ; ,
c >
ri- - «r. í .

(if:» ' *vr\: 
'¦ 
<• *»•

'v -]uipe. -om asj etos de esiar r^s*

tab'levr.' .
f>." jog.» — N-.io puá iam *.vT

utíii/:*"! >s Durval e \ ":! 1 •: u«s
< >te baix i! ao b. ti ato ?oe-
cHco para observação c traia»
mento.

EM ÍU SUMO
Nos oiio primeiros .io,:o:«:
1.° — Todas a.i si l.- iiUiições

havidas no quadro resultaram tia
suspensão ou doen-.;a r •- <»-
r. s — e *ião 1. íí-v" ver \ • -I

ibstituieao a título de

peça a do presa
página b)

€2 etèmc^

«j

Repare bc m o leitor o emblema que se vê, aí,
ao peito do técnico norte-americano. \'rji com
atenção e depois compare-o com o emblema que

aparece mais abaixo...

Estes uniformes não comportam dúvidas: aí estão, bem claros, não só o emblema do carro"Chevrolet", corno a denominará* dessi iiaroa da Crneral Motors. L dizer-se ijue essa turma
foi ao Mundial de Basket para representar a A. A.IT.J...

Um cidadão qualquer, alheio às coisas do
Dasketball. ao ingressar 110 Luna Park, dst.
ter estranhado que se permitisse publiciuade

aberta e declarada de marca de automoveis
em plena disputa do Campeonato Mundial
daquele desporto, sobretudo atentando para o

A última partida do 1.'
e a abertura do returno p:
feram caracterizadas por
i deada rara e per dua. ti
na tangente. O contraste
s repn no íootb. :!. Não

turno
ulio.a

mediocridade
Curioso é qu

c.r.e mal fez
s- pultado (i
pois que se t
pacíficos —

fo«sem goleai
ía^o que mu st
estravagantes
primeiro tur ¦;
volúpia dos g<
ê f?to que os
mais pela f
reza de sua

do adversa-
o arti!.'. ire

isto, se;isivel
de Leônid is,

ie ainda nào está
drneiado na v> -vl-

Agora os golca-
sã peleja no ílio e
1950, são dois í!0-

tir e
que

Augusto, f
muitos vc'1
calouros

; em 1954?

.zeram
r.inos.
atuais

Olimpicus
tiveram que se esfalíar todinhos
para ganhar por dois a um e um
a /rro, respectivamente, e im
mesmo parece que houve uma
s iiidazinha dos apitadores para
que os ndversarios não /unissem
a derrota. Vencendo de qualquer
maneira os três favoritos, o sá-
bado e domingo costumeiros do
nosso campeonato, especiahnç-n-
te jMrque reduzidos -i trís .iofos
ao -nas, n"da oferer ram de no-

1 '.ide. <¦ i'vo o citado ci ho de
r 

">als 
do tricolor. Foi uma es-

(Comlue 11a página ti>

Item.
de rni

Estão à venda os passes
Cruzeiro de Belo Ilori/.rní^

Parece que se concretizam, ti:. 1 r a '

dllheirai dc temores e incertezas <iuc sombreu

do fijctball montanhês.
Embora se diga q^i-' c lenu ai i- pc»i er «

conirar uma solução adequada ao '¦

são a teams baratos, de v ores ,»< ¦

gene ias, todos sabem . - que a v> . T * *

Já o team do América, iamb .11 de L .

a enfrentar o Mia porque e nva m j .•

to tempo! Fa^am em vários meses..

E a situação financeira dos cluli " é 111:

dizem daquelas bandas, o povo dr>;r;uu d-., t

guem mais quer assistir footh:1 II. As ren: «.

mais, para o vale das insiçnifieai't

porque não há interesse K não Ki i-

a sensação das hoas iasadas. o football dos lai

nais, a comnetieão eletnzante na tabela! Alem

falta o conforto de um bom estádio, qne corres

cessidades da capital mineira

Mas sc o football está do Ut m

não é piorando as equipes que se »

inais descurarem dos teams, pior <r . ¦

ceiras. São Paulo, quarido comi riendeu 1 i"

Pacaembú, não seria possível reavivar o i > ^

does pelo espetáculo desportivo do te v,

drásticas Levou teams cie outros ln ares Ofol

torias de realce, para sacudir a fibra da 1 .

que precisava atrair os indifei- ut : n

cie propaganda e publicidade Levou caravana>

contratou grandes cartazes do football carioca

fez uni carnaval com a ida de I.coivilas, Domin

tantos outros Valorizou as transi» * ncia-.

astronômicos, ordenados fabuiosos, n c

blieo e fez transbordar o Paca-a»

sãnimo e vendessem os prof? ú- ("r

para a falência E' necessário rc , **,

atrair o jiclilico peia propaganda, 
• ¦ 1,1 m

e pela apresentação dc mais um ,>oi:co
massas pagantes

E* resultacl»» esse desânimo do ra:ttii
os uruguaios, e nelas exnii:a:"es
dar Chamaram até os lira i'-; % .
librados, como disse José rduarí'o de

jornal
Nos perdemos porque em r ,

se pode ganhar ou nerder, e
E em football não há

tudo que depende das cor-
homens. Mas tam' em e ;-r.,e

venceram porque lutaram, e
se!,'í » das derrotas pre-e*=t i
o re râo de!ev:

"No cs ti uerto quu 11 ^cl

ona:; do

:!as as cor-

a e .irada

. 1. 0 en-
j-se a!u-

e sem e\i-

Le, rc asou

ias. Nin«
I ; ' \ L'J

o q ie cai
1 !ii
icio*

i 1 i»
m -

que

l.VI 1 «r0
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JORNAL DOS SPORTS .6-11-950

RÁDIOS? CASA YOLANDA PORTO
ESPECIALIZADA EM

RÁDIOS URUGUA1ANA, 145 (Próximo à Rua Larga)
REGRESSO A PORTO ALEGRE

Saldado seu compromisso com o Flamengo, o delegação do Grêmio prepara-se para •

retorno a Porto Alegre. Em duas lurmas viajarão os campeões gaúchos Uma deixorá

o Rio amanha, à« pumeiias horas, e a oulro seguirá no sábado e será formada pelo presidente Vanzelloti, o técnico Bumbell,

o» demais diligentes e doi* jogodoies, segundo informes obtidos pela reportagem de JORNAL DOS SPORTS.

.Conclusão «Ia página 1)

Volta A Cancha A Por-

EMISSORA CONTINENTAL - 1030 KCS. - 1007. ESPORTIVA

A EMISSORA CONTINENTAL - apresenta - HOJE - em "Radio Esportes Gagliano Neto"

— com Sérgio Paiva, Waldir Amaral, Jorge de Souza e comentários de Waldemar de

Barros, o encontro interestadual de football entre os quadros do BONSUCESSO X POR-

TUGUESA SANTISTA Oferta das Lojas DUCAL e de CAFIASPIRINA

- EMISSORA CONTINENTAL - 1030 KCS.- 1007, ESPORTIVA

O Grêmio Bateu O Flamengo jf
À Base De Bom Football

'Conclusão 
dia página 1) .

eleruen

de fX-tiCet bom football. FVo.-
bali attat muito .u,*rior ao do

quadril vencido. Controlando bem
a bola, M_M_db «niprc com

propí-icilade, raramenie uni dos

jogadores visit. n_. leventaca a

pelote, .-.nilido .sistt. _a_.:.im«'!i-
t. o ___p_r___ra melhor col»-
cado. isso, mesmo dor dari. dos
backu. pab em nenhum momen-
to vimos durei Join ou BUfQ ru-
bater o couro ds qualquer nia-
rieira Sempre finii»-, e ci.m, ...
o* tréfi homens ou úlUmt linha
defensiva do quadri. iriucho pro-

pcrclonaram a M_ M -TniBdia-
ria e aos tiois meia., inúmero*

pausei-, que .se t.r. r.sf«>imavam «m

investidas perigo»*», psra o ar-
oo do FlanitTig.i Controlando

bem o "balão" 
e Mando • aou-

c.ndn rios 
*'p_.r.M=A" 

ciru'1;, o.s su-

Uno* tiveram a partir det 13 mi-
nuto . amplo domínio um-
torisl f. _k_h__l «¦ .volvendo •<__¦

pre a defesa eotltrwrU, deixa n-

do nítida imp. __.'_. de que ven

ícrlam.
IL. SAO DESI. ITA

No* priin.iroe. BAlaitMi O FíMinen-

fo ftftU bem. Utando n fcifttta dw
trocwr MfttMa_*M_.tf sa P0_lfêai A?
Her r..«__ <• H_:*rry, a vrui**; uardfl r-ib.o-

negra bu acercou muita. MMM de
form» ps**t%*om Aa n*m Mofiata _

guarda da lerdo. Mai, «ts Baili.l-.os
WMHWlmi ..slstlr | «t« assertlo

. pAMMMI a c-aíitrat.rar « dentro
fira pouoo fü-iam a Halniicíi equi-
llbrar-jr. Af-sln. :_•_<_ o primeiro ten-
t.o da tarde. o_ su.inos foram crês-
eendo r%** pi-^tiucâ**» _ {NMMMI a
controlar a pc_. Ja ÍO* ÍSOM m«-dios

«banjando tmSSttSS -.» ma\Hm9ê$ e

Wã distribuição ti- jo*;-). enquanto
(M ptwMlaN voltavam mulwa ve-

Mi xya.ru, receber n bete tlsmOSm oa
•Uajitto fttfMUMM-M e M_tfM VMM (*"¦*
felt-o o MaMMM € no fim dn &i-

pum tempo. mOtUSã • de_orcteria.U i

A á«s.<-_£«-. t\<f Flamengo nlo OO&Nfttia i

aeiatnllaaa- .i vnn»-UHrü» sulin». Bic

que rcdv.Pdr.ram .ni t.í^_ t<.mo_. *_u

üau. «atuado pelo Juiz Clorrlon M
Miram»i «««unida muema a miam.
Marta «ie mtípja «anaad. flanam
teni.nt* e:n auxilio doa modioe ts ai*
tK-iilanrto boa-s logudju* di*. locando
M pai* o centro quando Geada cor
ria pnr» a «airem...

! DOM TRIÂNGULO* OHMUVM

DOADORES DE SANGUE
ACEITA.M-3. DOADORES GRATIFICADOS

BANCO DE SANGUE "RIO DK lANtlRO"

Praia dc Botafogo, att-A •- Tek-ione. 26-8(55:1

Uva pora o último .Mito ic«

alvos. t>m formado polo c_itro-,_'ri I 
"55 **** a*Uc" Sl-"

'¦-' - .'-,,-,!l..-l.. , o ,.,-r,t .r.". -... 
•>'•-••''-''••-'  ¦-- ¦..-..-.v.,.,

ao QtN o ci.tra-avttntt. multas ve-! " 
c-''I"'**'"i- u:T: B«m1 e .

to __MttM o '-inalaitr" 
« o outro] 

K' P1*-''"**1™*' eomp_ta.m*r._i

* .'at..nado pela ala canhota e o me- 
!ni«*° d_r«__1« ds sfu «pi

'iv _Mtor Em dados momentos vi. 
aaIn d<Mt<«! momptitos tol q

tiraram 1* se coniormar com a d<3-. i LM ACIDENTE LAMENTÁVEL
rota. AàlAô. drve-«e acentuar que [ No ff,* minuto de Jojío. Olía Ia
Juvetuil contribuiu de forma po*i-; invadir a at»» ao ffuntTTIgff qu*indo

ebeu fort* entntrtH dí* Ilitocie at
n no eoio MatMt_MrtÍ*4H de do-

retirado do gfftfWt-
ovlüc mata ISftmt de MM

para o vestiário e ix\.ie:iorui(*>ntfe

para o Pranto £k»corra. Em SSS lu-

fo:
cio.i ií msm

i ,r..a
«Obre a llnh» lal.-.-_ a-

ada^ quase que
que eram

nOTOirUMi normaírnmite- MMA _e
••___•¦«¦ f* 

' 'imlmlai rom
MM sistema -.tiro o quadro do'
Bumbell consesuiii _:mprt- _Naf-1
MfHf a «Jcfíss riibro-nepra mqaan.
lo q-jí Impttfli que hs _HaMM_.
__ com-r.d«ac. de Washington che-
HMM a ter guocmo.

DECEPCIONO, o -UHMaM
Aq.i -ea q,i«. cinllii-am num» per.

memtmm étataaMa ti n«_ii_«jn.
pisrfcnnnnce que roloci_At em olvido
•MM IMeas anreaent*i;^*s f.-ente ao
Oil.t. do Rio c Olarlta. Kat3 Imo d «o continuar».
«.-ontecen. Usoola de um Inicio « r meio ¦
t. .n. o ajuaatN da «.laaoa decaiu, ce- cento adiantado i«iendo ante a melhor performance do revelando novi.ne
adversário e terminando por ser <_ .r- mo det,ftriu t*t%»

ifr.o at.erto'J o tiro que MAtUMOM ao
rrrc«iro í<_«! «Joe alsltonte»

OS UOALS

0 primeiro tento dia tarde íoi ob
tido pelo Otrmío, depnij de por d.ia*
Ml Hftaie» hnv*r ^:«do a piqnr
r)e marcar psra o Fiam»uso Oca-.
da recebendo de oirar» _ani.laiHlj
«:o_ Oits que envolvendo Juvenal 

'

KM pnrtír um MMM eeoo É forte'
que aMafta as team ¦___*•!•_¦:
por 0__rtto, 

-:¦:-.¦, 
t«lãlllll_l en-;

ISo MMMfM MBiMMI de Jogo. o
RaaUakJja procurou resadr mas nu- ;

consi«ii!u J4 que o* >___tt*a|
; dominando, MMM> Ml
il.u.tos H*Ha Isr.çou um !

Wsshiriiütoi"). qu* \
': «atl oponunU- ,
ibeçaríi. conquls-

vel o fato já que o Jo^o vi una iranè
correna_ num nmbt.nte de eordiall
dade. fiue, itMa, MMMM MMM
M temtXMn rwWo sofreu muito*

Barln. consUtuind» ene acont*-

cimento, motivo do real Júbilo

liara os admiradores e adeptos do
clube alvl-celeste

PELEJA PROMISSORA

O prello programado para o
campo do Olaria promete ser dos
mnis Interessantes. Reunindo duas
tuiiiiit.i ile Idênticas possibilidades

tóL-nicit^. armada^ e bt*m preparu-
das lusos e rubro-anis estão em
condições de proporcionar à tro-
clda uma boa partida, que deve-
rA U caracterizar pelo equilíbrio

de ações. Os sant.lstas tentarão

viu. ar n derrot. da noite de an-
U-ontem, enquanto que os le»-

poldinenscs procurarão confirmar

o feito do Olaria, empeuhondo-se

no mesmo tempo em se vingar da.

derrota de 4 x 3 Imposta pela
Portuguesa Santlsta na sua lilti- j

ma estada nesta capital.

DETALHES DA PUGNA

A direção da peleja estará no-

j 
vãmente a curso do Sr. Ivan Ca-

I peletl, estando o jogo principal

j 
marcado para tis 21.30 horas. Na

preliminar, lutarão as equipes do

I Lusitânia e Galeão, alinhando os

quadros principais assim organl- :
zaries:

. BONSUCESSO : — Uaamt - 
\

Valdir «¦ «imauri — Cambm —

: Tctraldo e Gato — Roberto —

i Vítor — Cldinhra — Cola c Totó.

PORTUGUESA SANTISTA : -

: Andú — Pavão e Olavo — Jarbas
¦ - Nelson e Cabeção — Milton —

. lnho -— Haia — Moacir e Tuta.

Aproximam-se a_ Festas !
Abra seu crédito, sem pensar em dinheiro !
SEM ENTRADA!... SEM FIADOR!...

lESJãJl^Ijal ' VAIV«LAS 
^ja^J^ GEn"___ ^i]r-__rgQ

C*m 110.00 \m_7 0B| 1*0 CR* IHMaM
MENSAIS W MENSAIS MENSAIS!

321

Ioiajoes a «tleo dr 1-2-3 botai

ATENÇÃO! VENDEMOS CAIXAS PARA RADIO-

VITROLAS A PRAZO

CASA FEI.IPPE
_. MARQUES SAPUCAf

(Quase eaqulna de Salvador de Sil

RADIO.

VITROLA
1 VÁLVULAS

UTOMATICO

10 12 DISCOS

A PARTIR

32l|

4i da.

oiuauo

OS .LAUROÍ,

r-quipes ft*:--

j| Or. Pedro de Albuquerque
DOENÇAS SEXUAIS E

URINARIAS

*>.p: ¦*.,:-

So.-kIo — Ciarei • Jo-
a! — ii:..-., - ,*.,«.::.. p Heitor —

nalejo — GlUi .Clorl' i.Dlrrou. —

G**_a — Vedrlnhí. e Oorrton

F!_ME_ao - Cláudio _ (Jugo
«OívhIuoi « Ji.»eaal — Vcllo - Of.

Iiilnlm e .'.iode — H-rry — Her-

Rura do . «aalia M - De 1 ia

¦n r» - - WaaMaaTkM — H_io « i

VMf-Uatot iãmmwss)
A arhltrayçm ds Dlckn nio .j.!

sentou uiulU_s _enòe& .tendo suai
tadon reclfliuacòrs uyenaA no Ijin
ric ,x>al dc Pirdrlnh., que foi .in

la_>.
A .-jn.O lOi .1. Cl"* liS 159 flO

A Legislação Do Trabalho E O
Football Profissional

GRÊMIO x PORTUGUESA SANTISTA, SÁBADO
: aSeria Em Teixeira De Cas tro O Amisto*»o Noturno

Dc*t>!anfío aprovelUr «ua eatafla pMtt_*S< * pc-iieatr.enw d* d!.rv;fro
iieaua .apitai § h foig_ quo lhe pro- MnlM da Pomiguefia. IftSlittÉ pro-

| 
-.jorelon;* 

a r*bc^ do caraptonato \ mover um terceiro Jogo cm «rama-

O "OSCAR" EM NÚMEROS

LUIZ PASSOU BARBOSACOMO

ARQUEIRO MENOS VASADO
CASTILHO, SEM JOGAR, CONSERVOU A LIDERANÇA -

Aa nUM nmm 6-?nr;4o o _enhor

Pomeu Dias Pino. ds quallda-dj. d«
'.vv-rr^Fíit-ante do rlub^ praiano 'aJ

procurar no decor--nr do dta de ho»

le, a chefia da OmmSãOSMo do Oremio

de Porto laa\tSJ*S, a fim de propor ao

SfilSOSS §m\mmma\ Ufll U_Ü0%OÍOi pars.
a rir.Ur*! d. sábado 5_,f* embate t*n-

ria lucrar no jftnwiB do FJonaucea-

«o, com renda üívídlcia. teado. *&aa
ijüvlda, um lnt.ere;.tadu_,l itaraent*.

pnnclpalmrnte OSSOU da vltorta do

Grêmio áobre o Flamengo . ap<ia ft

•(•MpAIlho da Pori-jar*.iftí,« 5pD.l_.fj».

ne^t-n sua rAplda ^mporuda Esp*v-
ra-fc- que at*. a tarde d» hol*- sej»

MtS reíiolTido

¦oruiegulr imprí-
mir ,-*ic- ..u fCWO m*mmu coLsu sjSS nfto
fr.r...- a d.i>ctali»o rta» Tender raaio 3
'lorrot. K&o se Infira tl_-_.. porem.
<Ilie tCKir. «j«t rlcleusorM tto . la-mtMi-
go teuharn falli»do. N._ Alga, . .
«•otuegulnai. meamo desUr.r-ie ro- i o .eg-undo H_ doe amiUdUtl
m sucedeu «__-. «ui oleiro. CUu- o plaMrd .cuas.do 2xlt favor rto ,dio e. in._-.ia, C-»»;do. .«-llo. Dl^o- Oremio rermlnoj » ortm.alrat «ao- 

C" t''"'* ::",v<-ao anula msis humima por

.ando o sus! do empate transllcrlo
Menos de 0S0 n:\c\it.c*- aepoth, Pe-
ilrlnho atirou em kooI e ,T-iv<tn.il .ie- iConciusao «Ia pisinji bj
f___n com a mio . ir.Kta-ndo hanae i <-d quPia-ra 0**t lem « «« dn pus.ic in
prnalt. prontamente _._na:»do pe- i mnis 

*M_n0n_ 
no fíras-.l do oue ru

lo jul. 
^Clon 

«brou^ e -MUIw| 
m*Mé9. E o ptttt nao <j problemaCom. d o clube. Prende tcivto clube eomt

d.aeipUn» tícnie»

n«nh-.iu. momeDCO _= t:_U«ir« «ei 
rirvi-nr-aru .

t_w60«Jiit-rol»r>»m e sempre íorum 3:1-í ^poeí-vio
-^ertore* t_»cniôamtnte p arelm o et-

SMS d* .t | | M tmmm I se ti-

Tr>ií__ .ido *i*u_*jb KeTAdo nt\o se i*>o-
t-trla falar em r»xa«ge_x> Apen**a Ne-

llo e Olaiidio o t*m i»arte Osvaldo

m%mSStSmm*m ai*arc£er n* deíetíft ç«-

o.itanío Harry v. mmmm\O0mm deepon-

iMMi como o* mttif. SSmM e SO*
',:enr.c* do a'.aq;.f;. mmmm», depois de
•_#tvir d&iio a lmrretwlio de qur irlr,

*uperar o a-drerêtarlo. ai ne_r.enfro

MtMM «.ndo con,ple_.n_n-.e do-1 
quaJ"ros

lhor forma d,* r-aucl;.* que final.! 
"<¦¦¦"'¦ ^ Belo Horizont*. Bra. II.

m^nte renoeran. oom J-._t.lç. e me.. 
' 

,° ^ 
<;• 1*-'-^* d*^ Uma

_.lm_lto, depolaa «le atuarem vi' 
'*'''' i':,'t''-*. Plf terminou t»m

¦IH «II ili«lim »IM_HI  
' 

H"' 
.«¦'¦»""»' favorável ao clu-

loííftdotfa mftlhor»'a coni!*,Y»ei» que o? I " lL*tal

lor^ia. V&riaa loram af tenwtlTa?

lolU. i*rlaa riib.-o-negrOf que. Incl*.;-

_lv» rle*fe<"lifirftm bona tlroe SS nr-

co. WSSS aolorte e MlfQ • ..rtiueUr.

Sérgio sàt-evG si mpre nresente nos

momimtO- de perigo pi* .-'.cando ai

ua defeM e Harry e Washinaton da partida. Na «enuuda f««« o ra. '«*' ''"'"'
r.a va,iir.i.rrla. Este. elemento» Jo. mengo procurou reagir Mi. _r"'a 

:'('"' (-*""1
MM» con. acerto, U_ndo :n_™i a.saim foi o Grerr.lo e.,.r tnelhw n' Clfiio cio
.-:.- d!...-.nu,i.tdoa i..oni«m__. mat ,-ta „lblu. 6oment« no final da p,l-j» rwtantB» nSo ror_ee-ulan-, demont- nuando o cr-nòmetro ai i_av» 43 ml' I
r-rar mala de _,-j eapirlta de luta. que r.uto. de toato «urgiu o ter. To ten
manda » -erdr.de que ae diga. ja- tn do. nauehoa Depoi.- .1-. uma ex.
mata faitou. Tenlamdo «xintrabulan-j ceio. te Jor»da de Oitrr.ou o courc

p*___0 doa !¦¦__¦, oa ru- (_ atraaado p.» Petirir.uo ea'e paa.
Utea»a-.n com 

sou para Go.ida qua- deixou para Ba,-alor ordom 
lejo. o "wlnuer' 

cnm um tiro tpt*4
fl_at«r.«nt« conquistou o úitlmo v#nto da tarde

rutçno Ul,'versai e muito 
'¦

qiiíilqiifr o'itra parte rfn i

ó do jogador, é tnmbem I

gador. o que lhe fa- ]
vcriiencia mu- 

'

B anffii Aporá

¦Iro menos manmm, TU
ima roçada dL_put-ad__

iue LuCa, goleiro do
tetAo lgu«liirfo.s. Krc-

M_H NOMU
t.ulz só deli

iii: put,.;lü.
assrtr VI t>

_?iH u intervenção ,in juitiça
í.í.^o. O p__M «• Ul ««portiva n
lei íspornt-ri pode alltrá-lo.

trubnlho que nada

trtal. só ¦ modifi-

i__, ao passo que MMM deixou

;>__asrir 13 Kaj demais t-atei^>rlfta. nôo

.ouv. altfr»r_o, com M re^íiltadcs
npuradna referentea a lerc.elra ro-
dada do «Wturno. «roniO sr podt-rt», ve-

rlflcar pela noies rclaç&o. Os at.uiU
J-.densa aíio c* j_cf*utntes:

SUPERADO O ATLÉTICO
tConcluaão d» pkgtna. 1)

DISTINGUIDAS AS CAMPEÃS
DOS 

"JOGOS 
DA PRIMAVERA" DE 50

N*o Estaòlo Municipal d« Vio-
lia. iliant. de uqüi aíaliteiicir»
col. 1 deravei, buperlor _,. 60 mU
peíasoías. disputaram unia uensa-
uaial partid.' de football ik

Clubi' Atleiico Ml-

lTUir_s (MM em;>.U.antes lap.
dindo a.selm qut oe nib.*ci-negrojí

mmma%mmSSm o r.ulo que podei-la
Tir dnr outro mmsSSO a pel.Ja

____, A l._.«lll FlGl'KA

O MgIMlMI Ciarei .o PrtNMM do

riuidro a _< M BnMHi_K rol a rnalor

-lííiira M grani.ido. Firme e tran-

quilo o loiro filloack tmwmA-OSSOS

dominou MM campo f artipro paa-
.ou a pelote ao companheiro colo-

cíis pmf MMM 0 fldvt-rturio pudeaâe

penetrar pera .imoaçar o ar«*o puar-
dario por Sr.gii. Jou!. o MfMM
lat-eral MrtM jmiou muito bem,

mareftndo _»*u setor e (-obrlndo to-

doa os ÉMMJMMMlMl do medio Hei-

tor quando eite M MllMItaM PM*
apoiar o ataque. Os msÊmS Iíu^o

Sar.rã | Helior íi-ij-um MMMMM

MtMfto. O ha li direito «jMMMlt
*.'.rí_r, «náilon SmasSSsSSASSSm, P*'l-
m.iro Ef.querdlniin e depois MtaMT,
fiarari _ti_r;x»u Hoílo bem, ! ai pediu-

arileulacA;; cnqu.ini
? . KUSMM M Hurr

O encontro Internacional tíes-

p--rtou vivo intasresse nos meios
«taapflrttwM lccals. como foi com-

prMMafc jiclo elevado número de
atam prMMlUi a .superioridade
<io.s jogadores do Rapld tol de-
moni-irada logo no primeiro tem-

1_\ ,10 14 minutos dc Jogo. por
intermédio de Dienst. em vlsi-
ml unpedimenio. Os bra-lleiros
r_d_m_rilB contra a consigna-
r;üo «lo ttnU., mas ná" foram
..tendidos pelo árbitro Bernaco-
ria. Mais Urde, aos 38 minutos

de 10.0. o Ju . assinalou uma

r>ennlida«it- mUxim. contra o
Atlé.iro, pf-Udlldr.de Injusta, pole
fjue <i loRador austríaco M es-
tirou na área prcvosltalmente-

>«a segunda ta&c, Priabii. mar-
eou o maíg belo tento da tarde,
aos vinte e ijuatro minutos

equilíbrio miciAL
Duraiit* o prtnwtlixi temp\

obser.oti-ke igualdade de sç. o
entre os dois teams nr.taado-»e
apenas, depok «la conqul-sta do

primeiro tento local, um certo
descontrole na. Unhas atléticas
Apresentou-se o quadro bras!-
lelro com uma atuaav«io bem in-
fedor As que reallaou na. Alemã-
nha. No s«_rundo período, me- I
lhorou consideravelmente a pro- |
riuçfto do Atlético, dando

Seleção Nacional Ou Propa

ganda De Automóvel ?
(f uniu-.au da página b)

j 
alcum aconterimeuto i-v.cepcio.

nal Se nfio se oferecer niida de

novo caíra»mn.i numa tam de
. completa eslabllinacft". como se

.¦__¦?'•___!I **L* t rampeonaio carioca, rin
H .t.-.r ri^.,a-1 

^^ A^ rodada* passam e o Amé-

_e «na '¦..'•¦«*¦> da HrlmaTera' i-r_val.
<l_'«r..in J1HI.-111. ma- o r. R. l«ar».
cm ta'.\o «ia (•¦ini.iil.L4 do iit\}<o

máiimo ,.ií_é grande Jornada «_._-

l^irtitra, _m hí.menaç^ar. ontem, M
sutt mtmmmta», o t-t. n„n iremio
t-».pf«Mi*«>«i ,. mtlhorM motivos a»

Júhllo j»oio Kfdtti acontecimento
Vllirou «t I.»r_ (la- Kfi-.t!_ p.-lo

muito que realmentte ¦.auíwrim fa-
zer xs sua.*, atl. ias. levando-o X ron-

qulsU de stMa doai do2«. tltiiltas d»,
fiuela Olimpíada Feminina de int-
clatla-a do JORNAI. KOR SI-ORT1.

raa»alblll_indi) a honra daa oat^ntir.

- íinle. o titulo dc camiieâ-j girai 0o
pressão de que h reaçào dos bra 

j „.,,„,. c„„me d«,M.riiv„ «nMdnria-
Mie tros daria resultado Todavia. « u da ,fnlffOIfit Puderam, «aalm.
Isto não aconteceu, pois m In- 

j 
„ «t. _«« d«. l«-rai, da tod..s . a c«-'

tegrantes do R«ip!.1 mantive- 
( I«««_««, sa-nilr a plenitude «a ad-

ram-fie em severa vigilância. O i mlracàa. » d«. rero_it.-rimentt) p.-u
quadro de Viena exibiu-se bem. . inr>tirnaari tontntuiirâa., :ireSiaii.i tm
dentro das técnica. «.Ias dtag">- ] 

«ira-nrutani-las de tamanha sifnifi.
nais, atualmente empregadas pe- : «.cio.

lo laécnico Binder. !

A delegação do Atlético Mi- i AssacUndn o Jor\*l dos I
ntnro partirá, amanhã, na dire- sroRTS aa. coma-mora^õfa. „ c. k. I

ção da tn .iteir. gertiíano-frsn- j 
Icapat dlatintuiu «, nosso dirrtiar Ma- 

'

teta e no próximo domingo, !«•- J 
ri" Um ¦ tamiteni o MtM u-dator

gari; uma partida ami. csa con- I _*****___** 
«» orjani/acan t_wlii

tra o Snlbruckcn P C, campe- ! 
","*"*"- *""*" »»¦ «t«!mi.n.,traç;.<,

ão local- ¦• "a*'i«-"'» 1U' na» mal» dtferen-
I «cs oportunidades têm sido «t traço

j 
m.ar-ani. dos desportista a «in«- nor-

Ítelam 

tio «-onteituada tnstltulçiu J
o atTisMo do *mmméamm*m 

|
Inla-lainK-nta-, roí prt.-a.dldo o ba. I

tlsmo da lancha '-.Wanacani''. 
atai 

'

j que levai a presldl-lo a sa-nhora >la.
I que marra mais goals ou aquele j no Rodrigues lüho Falou, tntãta.

exalt-ando a _itfuÍflração do ato, «. **,.

mWà far ne oiOlimpíada

rt.-, hoje, d
i rl.ibti

_$ onde ndo M IMMMMMJMJ do C
Irarai. Bmanuel Fernandes bnn

dê.€renci___ qu« lhe h-avia

e a aua Sra. v veterano

_. *.i7lnh.i capital,

.ilnda, lntere*<<ante» num* -

ros. e-teentadov por

\R . . EIRO MENOS VA2APO
I.uie. com OBM rociAdaa dl-p:S-

to.da* e Sjbss tentr* vazados
Mtll.H "ARTILHEIRO-

Ademir '-oiiserTH-ae no poeto. OOM
c.-.m^ tontos snarcados.

ÍOOÂDOm MAIS EFICIENTE
Emüoru afio 'endo atuado na ro-

fiada QUe passou, Castilho mante-
ve 0 poeu-, com 102 pOT3to;

(ronrluaáo da página 1)

Nenhuma Alteração

JOGADOR MAIS niSCI. LP«AKO

Jair. do Olaria, e C-arango, do C. B
to do mm\ esteie. í^imla"

qusí com t.10 PMrtM

:-•¦-i.e

MRLHOR
Mario VIbt.»

MM 103 pontoe.
CFICIENCIA E l.tSf IPI.tNA

Com a* r.otaíí eoar».rld_ji na rc-

dada MM pasaOM M -»(*:oorTCíní«È

cjuc atuaram i.rlniíi.ftni on seffulntw

u o JORNAL l.OS SPORTS, pelo «ranta-s da equipe d. natacHo do Ira-
ifto que tem feito em fai.*r do* ral, lançadas e orientadas pelo co-
.portos, principalmente na efeti- nt.c.i.1,, tabula-o llild-tx-rto Canal- l
ão dos "Jogo» da Prlmaver*''. .-anti

:m nume do nov.o diretor Mario tnu festa esportiva de ainfular:
-llh««. que presidiu a mesa dta almo- siijnllicaçao nâo há dúvida, a qu•.' 117—93 — Tmriil
ç. ao lado de nua exina Sra , f«?t marcou ontem, a comemoraç-to do! Ia --

u*hi da palavra o no.su companheiro titulo de campeão doa "Jogo. da I*rt-!
Mello lunior, que apradeicu. tam- mavera", conquistado pelo Icarai. (

AMBHICA — Oanl — 91—120

... ,1 - 37-_ai — Hu6c_
_, fasvaidtno -- M—08
do 88—Tl — Natalino - 7»—ii

Mana_io --- 5»—108 — Dlrua. -

91—113 — Ranulfo • 11. -85 - Aar

glnho — 84—108 - MlíUfi •¦ 19-J4

HMC — L;Ja — 7»—110 -

Ratanell — 97—91 Su!s ¦

S8--103 - Gualter - JU—38 — M
tim - 81—103 - . Inguel» - 99-11.'

Dltalm» -- 13--48 - Zianho •

«. --8S — SlmOea. — 13—108 - M--"

neies - »-73 — laraael -- 43-38

Ba1NSUC_Si«30 — Mania — 90-ir
- Arna'._ ¦- TJ—112 - • Cambul -

ri—98 - ClafO — «6-85 - Rober

to - 70—103 — Maneco -- 6Z-
Cldlnho — 55-33 — T0'o

e^tadí» físico **¦ de dls.pocl<;So da tíit*

ma que vem liderando brilhante-

mente o campeon_ilo da rtdade f»

treino t#v. a duraçSo de noteata

minuto-, finalizando cotn a Tanta,

irera do qtiadn. *»/*t1vo, por tr*s •

dois Para o^ titnlar«r« marraram.

.VatAlino. MaSiVc* e nim-is, ejibend-i

a JMMj H. os dois goal*. dos SO*

plentes.
t>? OOIS Qt.-ADROf

TITU_ARES _ Jorre — Jo_ p
Mliruel _ Ruttena — Osvaldo • Go-
dofredo — Natalino — MaTíeco —

Dimas — n_.--iMi.iri e ForflBho

SLTLE.VTF.S — Oa_l -_ R«a»i r
Ivan ^.- Pelado — umWSS e M*dln_»

a»3--t(_. — Valter — Mund.ra — Carllnhoo
(icadolre- I _. íon:f n , rranr».

SFVHUMA ALTERAÇÃO

Está decidido qn*- o *.,m#rlca for-
m_rá brm qnslqtier jltera^írt am s*a
on_« Kntrará *m ação í-ontra o *>

Crl«toVi_o. o MMMjS c«njunt.n *i*i**
*-*• impo^. ao mmsmsmSS, WS **}* con
0»ni — Joel r MI<_I _ _ Rutaena —
Osvaldo e «.oitofredo — M_M_M —

Manem — Dlnu. -- Ranulfo e Jor-

«lnho.

iConrlusao da pagina 1.

18—M — Oo.
ü A Vez Oo Canto Do Rio

- V»

VITORIA EXPRESSIVA DO

BOTA-OOO - Os nlMin.oí
«va<lo_ ci_ rodadu uúmero dois

CAN"!O no RIO -- Joel S6-12.
¦ - OaaaM - W—MV - Ede_o —

K—m - Seralim - 54—70 - Lu-

percio — «d—104 ¦_. Cstsomi

mctasao, emtjora

ta HVMMl ÉPMPMMO N

(t\\i\rüa Baií-jo êrnSããSOã

MMM tmtjAmmmS como

¦MMft en

mSSSm*SS

tac.utc paulla-
flCB

Em Sâo Paulo, n orincipio !

eram cinco clubes que tortas 86

rodada, $ç revezavam na Udemn-

. 'ia cleítsrt. alte.-- i tça. Mas. por Ilm, o Palmeirns 11 !

iiüsao ram o mola' coti '.ozinho c nâo surge outra 
j

Gita. Esit- Jogou Oem ai-ompuiihan- ] solução para 06 outros voltarem |
do «eu _>m.r>»nhei_i de ala. at* Que' a subir; prio contrario, desceram i

duram tn te atiniildo por Blacdr leve | todos, deixando o Sio Paulo CO- |
de MtMf o gramado Mi maça 6**ri- mo Único c verdadeiro competi- i

do •ubjin.iii-o |,or clor! <i.ir t:.in- dor do alvi-verde na luta pela :
bem atuou corretamente _i:ibor_ em ! liderança. O tricolor, como ve- !

nível tntericr ao -.lmlar acidentado 1 mos, cada vez marca mais tentos 
'

e «leoois cedeu a;u pu»to r. Dlrceu 
| 

«36 t-m 12 prelios', porem o diabo 
'

que tamoem Joio-j com acerto. Oea. i é que 0 Palmeiras, por seu turno,

da. no centro fez uma boa MkftMft. j cada vez deixa os spils adversa- \
deò:ocancio-_í- MMMtemenU cruindo rios marcar menos Roals Ai estÀ .

m-.:it<* __MM_M de pânico na dc- o problema De modo que mais

r_a r.ibro-nemt, eg-Janto q'ie Pe-] uma vez este ano, os ., teorlcc/-;
anaho, íoi o melhor dianteiro em tém assuntos para se diverti- ;

partia,, excelente' rem, ,, QuhI o quadro ideal paia

iciuele

(jue MjMjmm goals deixa marcar?

Por enquanto _>tá o Palmei,
ras com 12 partidas c com 7 qoals j
no seu 

p_M_ni. em sltuaçio fir-
me de líder Invicto.

Media cxc*pclonal de quase 1 2

goal por partida!
Será a sólida dele_» do Pai- !

meiras que levar» a equipe ao !

titulo. M os Koals aos punhados j
da ofensiva tricolor que vigora-
rSo na conquista do caaipeona-

pcrtuu Emanuel Fernandes,
dor fluente «• de erjirenia
pn.nrla tm «*gaida. o lc^

. u champagne aoa presa-nu
mommaaptamt

__!> tarde, quando do .In.
que o C R. Irarai homem
suas valo-o-ia r, atleta», volt
ouvir a palavra tlbranu rte hnta.
nuel IVrnandrs, que situou rom
multa fellrldade ., papel de relevo
do C. R. i._rai e su*s defensoras

(Conclusão «Ia página 1)

prosaria s.o Paulo d___ter__*__i
i<- K depois rie mn p__telra tem.

po de três a zero, comentou -.

com mai.s d(»_s linlflV, MQRMntO
o "oiue" 

carioca tolhia apenas
um por inteimedlii cU- Arloato. E
dentro de um pUMMWM di-sm

teressante u peleja finalizou com

a merecida V_a_r_i do IH fl.ni

pcà«. paulista por cinco _ uni.

OSVALDO I O ATAQUE
AKKIINARAM O BOTAFOCO

Ünve o Tlotafogo i quedi

pe.arular da sua t-rjuipe, àr- la

lhas do arquelro Osvaldo e .-&-

bretudn a fragilidade d., ofen-

siva. O.«aldo, por «S_apl<. OtH.

xt.ti passar os três ta. _M «la pri-
meira fase, todos pcrf«_.___«e_t«
dcfensavei-s Atirando-ve sempre,

iitriisario e .ibsolutanier.ie Inse-

miro. Osvaldo comprometeu <•> seu
•'«-•nze". surpreendendo rtesm" a

!:• rtu.ij.o têo negativa. Dos

xa. neiros Ba_t_M suplaniou K-is-

s«. enquanto o bark arrentlno

aiiuf náo confirmou as suas

ram Paratíiiaio e Otávio no final

da peleja. 
"íem 

pn.recíam int*1

Kriintes de um con.lunto dc cato-

froriii. ial a precar^diide técnu a

que evidenciaram. . com tuna

produção d_M| nat-ira-zi o Bo

laJoat nada poiierir. fazer pw.
manter o seu alto r,rfst^.io téc-

nico

H. . i-.-.
mnd

EMBARQUE EM J.ANEIRO
A carta, que e longa, marca

data dc I dc janeiro para o em
barque da ooniitha. que seria tn
tegiada por .5 pessoas A pro

71 -103 posta é de do*,

FLAMENGO -

MM - _ S—Sfl -

Osvaldo - 88—_

S-7.
Ammm

, f.-irmanoes" rio ______»
.;«. com. rloc:. N.i linha mediu. Ávila l..ri-
eou aa ihf.a. ben-, secundado pelo jo. ndor
am a Rochard. Rubinho n.ío passou de

esforçado. O ataque fo: o ponfo
nais trtafO úo quadro. Nada fl.
viam os i lnco aiacantes e Ze-
zinho e César, os qunts substitui-

vitoim do SAo Paulo, como i aultadav na _xtadn it-inero doia.

.llenlamos. f_ absolutamen mai.."..-. lm ;.,.,.. ... .,,

- i te tranqüila Náo houve necessi

daiie n-.--am,, dn maio.ts esii.rç-s : ulnr.,_, _ W_.M . 0s„ldlnho _
uniai vez «jue o pronrio adversa- ¦ 72—93 -¦ Cardoso - 61—86 — Jor
no facilitou a missão cam ns suas ' 

ge _ m__> _ Tamplnha — 73 1t(
falhas. Muito boa a defesa lo- — Clatidlonor — 30_33 — Hei tl -

cal. c«'in M aniueiros Mane e '—W,

Poi firmes ¦ atentos. . M xa- [ olaria ... Milton - 78—12; -

trueiros tambem em bom plano 
Lamparina — 39_ioi — Ananiaa -

O estreante Oonzalez foi. contu- '**"^,V 
^'but 

- ' ::"

do, B mais fraco com um rendi- I 
JJ^ J «__»

mento mesiut, discreto Na linha ; „ Wasiunívir • .

media Bauer e Alfredo as flgu- . _ hj._is _ httttalM - is-- ao
ras de maiur relevo -. no ataque. \ SAO CUISTOVAO - Marujo -

Au. usto. Ponce de l.eon e I_h;)- f«-]i2 — pgtpmt - _t—»? - lor.

pold«> confirmaram as suas alta.s

Va-ter

— 71-103 ; posta e nt: n«-.-í. mu rlolar-.- por
v-.ccntlnl 

' 
jogo nos domineos « I.bOd dólares' 
etn dias de semuna Pede ainda

aaha — o imlawrto ftlraiio totagnflM *

7.I1Í ._ ! ""aàmula-! 
do Canto do Rio a fim

aiVdio — : rií' Promover a nece-..= _ria propa-
• Di-q.il- ¦ ganda.
S2—10 —: Ao que apuramos, a diretoria

do grêmio de Niterói «sta properi-
sa a aceitar o convíf-, e&olarecen-

do. porrm. que nâo poderá seg-iir
n. .. de janeiro e stm na segunda

Atjaelo — 
| quinzena do mesmo més ou em

82—tn — ! fevereiro. Para esta excursão, a
Canto do Pio terá de letar refor-

ços devendo | direção do club»
alvi celeste iniciar os preparativos
para assentar "s detalhes par»
esta excursAo.

Mlcal
-in; -

Qeralt

inclufiiv-., autor dt- jo;r_ii__i se vencer um campeonato: aquele

PÁSSAROS
Srfi. criadojts

UiUll IAKKOQVINO NOVO

Quilo — rr.«J 8.00

Rua do Ouvi.lor. 25

Fone 4.;-4rio
L

VM.o"Tripl€x"
IIMÍSTILHAÇAVEL

PARA AtTOMOVF.IS

Conserto de portas

Preços reduzidos

C V S \ MIIANBA
Praça dos Arco;. 46 - Tel..- 22-5269

LARGO DOS PRACINHAS

AMBS. LÜTORIO OE PENICILINA
IIO_.\f AS SBXVAIS UO HOMEM

Moléstias de $cnlio_-as
Blenorragía

Tratamc..*!.

clinicas do.

positivo da

maiores
laboratório para compro-

—¦ Cistites - Prostatites. Tratamento rápido e
IMPOTÊNCIA SEXUAL (casos indicados)

tii SlFILIS em 10 dias por processos adotados
STADOS UNIDOS com exame de

vação da cura.

Tratamento da BRONQUITE — AMIÜAUTE — FAKINC.ITE — ROLOUI-
DAO - CATAHRÜ CRÔNICO — SINl SITE — TOSSE - ASMA — CO-

SH^Ji^SE P0' INJECOES - PULVERIZAÇÕES - INHALAÇÕES c NE-
BUL1ZAÇOES de PENICILINA. ou ESTREPTOMICINA ou AUREOMICINA

ou CLOROMICETINA

Foram instalados moderníssimos aparelhos de OZONO e LÂMPADA
AERO-KROMEYR para tratamento rápido e radical de: MOLÉSTIAS
DA PELE — 0LCEBAS — REUMATISMO — NEVRALí.IAS -

ClATICAS a cargo de médicos especializados.

Com viagem de estudos à EUROPA. ESTA

DOS UNIDOS, ARGENTINA e

(D-retor) URUGUAI

CftKMTLTAl nt* SASmOO
Das 9 à» 11 e das 14 as 19 horas <a«_> sábados so ata? às 11 horas)

Rua do Carmo. 6 (Esq. São José) - Salas 808 a 812 - 8." and. - Tel.: .2-Tfigg

Or.MUi\lZ

| 73—11

' J—JO

| VAI
I Ua rc

I

_ 8:~!_ - Olavo
Une - 33—49 — B

Canil* — w ¦ na
13-34 - Jorg"

! qualidades técnicas.

! SAO PAIIO. 3X1. NA 1'KI-

M! Ul a FASE

i Dominando inteiramente o Sâo

i Paulo i-ons»rulu facilmente a

vantagem de três a MIO, .'.os pri

meiros quarenta e cinco minu-

tos. O primeiro tento suiriU aos I

doLs minutos quando Ponce re- (

cebendo de Frtaça, atirou fraca- :

mente, vencendo Osvaldo quo

caiu atrasadamente. O mesmo

i Ponce de Lion. valendo-sr dc ou-

tra falha de Osvaldo aumentou

a contam-m aos 10 ___¦_¦• E

I aos 18 minutos. Leopoldo depois |

de envolver Basso e Rubinho, ali- 
j

! rou violentamente, em cujo l3nce
1 O.-valrio abandonou o r;eu srco

| proripitarlamente j
FINAL SAO PALLO 5X1 ,Conclusão 

da páa^na 5
No segundo tempo o «jíju. j dlssim„ imÍKO ay^JT" „,.ran |

io construiu mais dois .entos , 
„,„ intenl0 um. áv(nàl d trc. ,

Logo no primeiro minuto Lec.^ , nic(, „à a g |
poido umi das _¦«_¦ Ujaeam , trar 

j, pif ii M, Lmaammi

'Conclusão «la pá. ina tl

Sita Suriamente Aíin. ido
Submetido a eiame raaliusráfl-

co foi confirmado o diagnóMlrta
do medico da representação stili-
na. pois haa-l.i de fato rutura dl
Hsramrutof, no inelho Itntiira da
Hgamenia.i lateral esquerdo e In-
terno" foi o parecer e imediata.-
mente . parte atinada foi Imn-

r<* lit-da*. Mliad. -om um aparalho de
ge_.o

C 0-\I>K!\ \DO AO SUPMC IO
dramática e descomunal aventura dc

O PEQUENO SHERIFF
COMPRE. ANTKS QIE SE ESOOTF. 0 V" Is nF•o pr.qi i:\o siikrii i»

Lindo alhum de .16 piiinas lom elelri_int«. quadrinhos do
CH 1.00 — _,_. banca»fmr-Uaa

Uma Explicação Apenas

realce da peleja, venceu Osvaldo

pela quarta vez. para aos 40 mi-

nutos. Dido que pouco 
->nles ha-

via fcub--tituirlo Friaçr e.-tsr-elecer ; o ideal

o quinto 1,-oal «los locais No ul

Umo minuto da parMda. Ariosto

marcou o único tenlo do Bota- | ou intento de def«- .« até |H>rque
foero ! mmm por formação mental, mais

OS Ql ADROS proraaelmente por compleição

Os dois quadras jociram atsim paicoloi. ca, quero ser „ ünlcu res-

constituídos | ___*****] 
das bo"* amaríra> da

S PAULO- Mario .Pei> — turma d» Flamengo _' mesmo

Gtinzalez «Saverioi e Mtuio Sal- | raioavel. senão luslissimo que as-

tore- — Bauer — Alfredo e No- | sim sura-da. Ja porque a dlrrta.ria

ronba «Jacob. - Frlaça iDldo. | ama o Deparumenlo Tecnito me

-- Ponce de Leon 'Frir.ca> - 
j 

aaseguraram ale a.ora tinlas as

Teixeiri- ! »»"""•*•«•*»¦. \~* porque «s fOfiano-

j res — por a-eies. lu-.a . de passa
fem,
tratadi

por parte da torrid
serem, como mereciam s^r.

corresponder cada ver meilior ao»
anseios ria torcida e às prem-m. .
soli.-nai,... s do prcslicio e do pas-
sado glorioso do clube.

Por tudo Isto entendo, e d.-se.
_: r prtabo cronista, por que não! jo. que toda a resDOtwahilidatlo
consegui "insistir 

com determina- ] 
se ront.-n.i-, uo técnico e. ao ili-¦*- ataque, ainda que nãa> fossei lê-lo. nào alimento i menor In-

Augusto — Leopnldr.

gosto dn tencao de «-ir a esboçar sequer
; j menor defesa ante os juízos ... ¦

reia-se, a menor IdéiaI Uas ou a fazer, sejam eles sim-
oltsmrnia sra «rus ou claramente
injustos — ou até pr«-.pllar!os_,
Oisse no tnlcio que a Uref-» rie
«struturar e afinar uma equipe
não seria de horas nem de dias
mas de meses, e por r**ica tão
laangos «omo se fosvem intc.nl-
na\ei» . Continuo apetz ido -t rs-
-a Idéia, refratarta. por condiç_o,
.« maammea, a mmaaaammm - .«
tnllagres A nào ser no miiarrra
eaJitavet prio trabalh-t metódico.

BOTAFOGO CK-.alrio — Baòso

e Santos — Rubinho — AvlH e

Riehard — Paraguaio «Ze.nhoi

— Neca — Ariosto — Otávio

iCesar> e Braaruinhn 'Vsper.

BOA ARBITRAGEM

Mario Viana teve uma artitra-
at°m critrri^a e .spsrurí-. A renda
do encontrou totalizou a impor-
tancia de Cr$ 210 9M.0O.

injusta e duram.nl. nada precipitado c menos alnd».

por parte ria crítica e| raldrabado! Tomo ficar p«tr is. i

surpreendido sr. ante* de u-nir*".
surarlrem »s inrompn^nsõafa, _ ,.

dados a ven« er as suas diflrulda-! até as Injustiças
de» — e oa Joiradorrs, ia \-. ¦ ¦•-•¦¦ 

j \ão perco por is?o WÊSSkWS a ¦:«-
tem procurado sa-mprr dedicada prranra de que o Icmpo se «ti-
e «rnrrosamrnte cumprir o me-| ,,«,-.---, de africoar ¦ espirito
lhor possível a pesada ¦ ¦-..«.«« r o coração dos Itoma-n» à deli
tarefa que lhes faai rrau-raada. M esdi-zs rias Ura-fas a realizar -

sempre na esperança de paaderenil pouco a pouco
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FOI BRILHANTE A CORRIDA

EXTRAORDINÁRIA OE ONTEM
Outro Feito: A Conquista De 

"Macheth" 
No Quarto Pareô

Constituiu uma reunião de brilho indiscutível I corrida de

ontem, no Hipódromo Brasileiro, que foi assistida por um nu-

meroso público e registou um movimento de apostas e con-

cursos no total de Crí 9.935.9:13,00.

A prova central do meelin;; — Grande Prêmio 
"15 

de No-

vembro", ofereceu uma disputa de deatacado brilho, mas no

seu final o cavalo Radar demonstrou as suas excepcionais qua-

***S ?% l^ Ê. Êt * I 
lidadts dominando sem luta e Fairplay que liderava o lote, e

il ãWlIfiíilIUli ftJâol Iri f^XlIIlâ 
^ 

Mfl Üâl lllâ, 
^ 

I 

" 

A^m desse aco^tomunto, a corrida registou a reprise vi-
" **& w"1" » U a> «ViTlAn»!» WH&.U«iAUM 

jtoriosa da jaqueta ron do antigo carrerrtata Sr. Albano de OU-

W O \ A S C O T A C *'* I*1 **l E 1%I TP ¦ A IM K*!W 1/ I C A R | veira, através da vitoria de Macbeth no quarto parco.

,. !L_ 

* 

!._*__ ^V BB 
et K AIU Waifl V I (l W lí outro fato - marcante - foi verificado durante a dispu-

•" ¦'¦ ' 
par o — às 14 II ***** _i io 

pare() |g 14.50 hora* — la do citadi quarto parco, com a queda do jockey Osvaldo Ul-1

I. loa do dorso de Oliza cm plena reta de chegada, sem que, en-

Cts. trelanto, felizmente, sofresse O bridlo chileno mais que o cho-

MAQUI,

RA ALFA

LADA, etl

,S DE COSTU-
- MINERVA -

Com 5 gavetas
— Madciramtnto de 1.» —

Fácil dc manejar

COMPRE AGORA E PAGUE
DEPOfS !

BEM ENTRADA — SEM FIADOR — LONOO

PRAZO PELO PLANO 
"CHUA"

EI ETROLAS - RÁDIOS — LIQÜIDIFICADORES — BATEDEIRAS
GELADEIRAS — BICICLETAS - ENCERADEIRAS — ESPA-

LHADOR DE CERA — VENTILADORES — FOGÕES A QUERO-
 SENE ETC. 

TODAS AS MARCAS E TIPOS

LOJAS "CHEA"

RUA URUCiUAIANA, 96 — 2.° ANDAR (Esq. Ouvidor^

.'200 metros — CrJ 35.000 ÜU —

COMPULSÓRIO 1 I

Ks. Cts.!

' -1 Galhardo  58 30

I 2 Pablo  58 35'

I | Helper

£ 14.15 horus -

Cr$ 35.000,00.

Ks. Cts

 58 2'

4 Brotinho

6 Hispano

• Xepur ..

I
58 25

( 1 Cautela,o ..
I

• 2 Mnyling 60 60

( 3 Napoleão 54 23

1 4 Sulamita 48 60

< 5 Areia 50 35
C Ntrrht Club 56

1 7 Parker 58

1 8 Aramai 50
9 Rleeh&o 58

(io vaidoao 54

Cr$ 35.

Ijque da queda e ligeiras jiscoriaçõei,
'1 Resumimos a seguir as descrições dos pareôs realizados:

( 4 Jariirandi assu

M

fls 15.25 horns —

- CrS 30.000.00.

Ks. Cts.

NA QUARTA CARREIRA

56 25

ESTE
Wfl * e. _*ojJ_isrr\A-

^Í^,r**-*Z^^c^t*te

p®?!v'"'Jcào.Oarra

, m***sr*'ts\, \-Jj[k%!m\ _?

5., C_e*le J 
_V+iSS_\ *

t**m*MttfS /^ffsaS*9' y

^f^\JÊtím^^ ^Mr^flt^i

^*^mmâ0ài^^s »
•teruno turSman Sr. Albano d* Oliveira segurando

 Macbeth depois du sua óüina iníoria —.—

Wt^m^ty^ rflUBOPATO L

I

1 
" 

Ouro Preto ..

( 2 Loio

( 3 Toropi

' 4 El Toro .. ..
1!

< 5 Mediador .. ..

o." pareô
J f>00 mc!roí>
l BETTING 1.

A vitoria dc BrtiHMla in> primeiro purco

1." PAREO — 1.4G0 metros — Boa a largada, ocupando a

vanguarda Bala que duzentos metros adiante cedeu o posto

25 r, Miragem, fazendo esta o 
"traiu" 

seguida de Bala, Taborôa,

1 ilrindela, Margareth, Indaba e Islebi», mantendo-se essa ordam

3-! 
até o fim da grande curva. No inicio da reta Miragem desgar-

1 rou, passando por dentro Bala, mal já então Brmdcla, que fô-

60'ra lançada por fura, desgarrava Ialei.il e aparecia no primei-

|ro posto. Depois disso Brindela dcstaeou-se na vanguarda e,

301 zombando dos esforços de Bala, que não foram dos maiores,

I 
atingiu a meta coin a vantagem de ,'i corpos sobre essa com-

80 petidura. O terceiro lugar coube a Marg írcth que, com tar-

dio final ficou a 2 corpo.; de Bala. Não correram: Viscondes-

15 aa. Keniana e Etineelk'.

if 1 ,MM

2 Jacuí ..

3 Mavilis .

4 Ibicuhy

5 Estalo ..

6 Carinhos.

7 AI Ahissí-
1 8 furto .

1 9 Lumen

58 60;  1 ~..*_m
geado t.o segundo pareô

metros — Não demorou

DOIS A DOIS -

Empataram 0 E. C. Rss-

| tauíatíores E Os Funcio-

! narios Do Fiiir.sinsnse

BI, nas LMtBjSlrMi em cotejo nmLs-

(Oto, oa quadros áo S. O. Reotau-

rulorws e Funcionários do Flumi-

nuise, tendo o placard Iffinfilllft a
conta^fm do 2 x 2. Antrs do maf:h
as duas a^rt>nuaçõ::i trocaram flãmu-

las. O prelio fet Interessante e equi-
librado, uma vez que oa dois ban-

001 so empenharam com ardor e
combati viu iicit» numa pel~Ja que se
caracterizou prla Kildade, suado o
rraultatlo final de dcLs temoa o rc-
lluxç, do que foi a partida.

ENTRARÃO OLAVO

fc SEVERO
Somente Amanha, Po-

ginásiocâsuiou '-i-.in.yt
UA 

ACADEMIA DE COMERCIO DO UIO DE

JANEIRO

FUNDADA EM 1902

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N • 101

SOB INSPEÇÃO FEDERAL

CURSO DE ADMISSÃO

Continuam abertas as Inscrições no CURSO DE PREPARO

INTENSIVO para Adrnis..áo, cm tins de dezembro, ao primei-
ro ano do CURSO OINASIAL

Aulas diárias em três turnos: 9 às 11: 13 .is 15 i 19 kl 21 horas

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N/> 101 — TELEFONE: 42-28!.»

w

A Corrida Os Domingo
O PROGRAMA OFICIAL E AS COTAÇÕES EM VIGOR

1—3 Macabu ,

< 4 Bohemio

( 5 Zan ,. .

t 3 Reiuio  56 4»
i i

I 4 Ronon  A6 50

55 33 i

I

55 60 ' 
'

I 
' 
MptHH  .->« 22

—a—

3." pareô - às 14 15 horas —
1.400 metros ¦ Cr$ 40 000 00 --
Bandeira Nacional

( 1 Pigalie  jb 25mmm
liliBi IL 1 1 Ia' ! -' 2 Macbelh 8i w

1(3 Mahdi 55 JO

l 4 ObeUa , .... 53 Bo

1 < 5 Ovilia *_ «,i
e uma uva*..

1
™ Al0«r

54 10] 2.° PAREO — . . „v-u m^m-mm*-, — ,¦ ¦ lft ... .

| despontando Algarve que guiou o lote à vontade, seguido de sCÈR*, ApCOnfara U Olaria
52 50; Surdo, Romano e, muito longe, Lord Orion, panorama esse ob- | „ obirla M(1„ de tt.r mwú«u' sarvado até a reta. N<
54 60 car o

, o disco que atingiu c

„ Siraoi duzentos matroa
2 

™;Kurdo 
a íuimou a d\

! e meio corpo de V.oiv

mmmt,

,,.,,
-a 

parte do per, urso Kurdo tentou ata-

i o despediu e abrindo luz galopou at,

varies corpos de vanta.-.em. Nos últi-

omano, lançado em 
"rush" 

derrotoi

2. O terceiro lugar de Kurdo íoi a un

p Olaria apesar de

Hila

,,lui,.

i»&%mrfê\

Radiografia Dos Pulmões
Diagnóstico com RADIOGRAFIA TAMANHO

GRANDE em 15 minutos, Cr$ 80.CÜ — R. Sào

José, 50 — 1." — Diariamente

CLÍNICA DR. FRANCISCO MACHADO FILHO

Campeonato Da Saudade
Flamengo Empatou Com O S. Cris-
lovão « Vasco Venceu O ISonsucesso
Os veterano» do S. Cristovfio

ttraam adversário diíicil no Pia-
mengo c a partida disputada on-
tem. pela manhã, no gramado 

-/

KiKUeira de Melo constitiru. por
i-au mesmo, espetátulo eniocio
i.ante do primeiro ao derraàciro
minuto.

Depois de um primeiro tempo
si-ni abertura de contatem, vol-

taram a campo ea dois teams
cispostus a movimpntar o mar-
lador e, efetivamente, os cadetes

foram se armando até dar a im-

pressão de que venceriam e Juoa.
escorando um centro magistral do 

[
Robtrto, abriu o score. Cum 1x0 i

liarecia que o lider ni".rchn\a'

para o triunfo ma.s os rubro-ne- !

grom reaKiram e íguaUiiam o I

placard por intermédio de Ca-

xambú. Com ações equilibradas, I

e-'gotou-se o tempo re'.'ii!an,entar. |
Puticionou na arbitra cem o an- 

j
tigo juiz Mario Machano, do M:i

dureira A. C. enquanto Gradim 
j

atuou como reprer<-ntante. Nâo

houve o menor arranhão na dis- i

ctpllna

Os quadros: S CRISTÓVÃO:

Ctd — Osvatuo I c Osvaldo II - 
|

Zlca — Pi, him e Canhoto iPau :

listai — Roberto — Atonalnho :
'Mellnho' — Juca — Nelscn — ,

Caspp.r e Emidiu. FLAMF.NHO: |
Neiito - Possato e Salomão —

Monteiro - Aloisio e Barros —

Vnlter Caxambú — laiiuzi —

Nelsnn - Preguiça e VetkJO.

O TASCO BÜáHOTOl O BON

SIKT.SSO

Em Teixeira de Castro o» ve-

ttranti, do C. R Vasco da Ca-

ma venceram os do BonancaaM
¦ior 

5x1 Os tentos foram mar- |
c-adciR por Mal ala 2, Ananias 1. :

Ferreira e Moutinho. p:'.ra o Vas-

to. Miro n;in, os riioroimis.

A rÚòXBà* RODADA I

Quatro partidos tcr.i a spxta 
(

iodada do returno. do^-iin-.o. pela

Jianhá Em r-n-o Granle os

luteranos da Pertocuaai Kwtoi

iom os do América - tta n.ivo.

<,s do Flamengo enfrcntario os

do Madureira. Em Marta de;

Castro logarOo BofUUCeMO « IM ,

Cristovào e. no campo ito S C. ,

Oposição. Vaaao x S'inpaio.

A colocação des clubes £ a se- 
|

piiuite

toa perdidos; 3" — Madureira.

7 pontos perdidos. 4." ~ Fia-

mengo, 11 pontos perdidos: 5."
— Vasco da Gania. 12 pontos

perdidos: $.* — Pert ligues.., 14

pontos perdidos; 7.u — Sampaio. !

pontos perdidos; fl." -- Bon- 
j

I El Sirocco

I Ralnbow

Senta a Pui

Zingaro ..
Avome ..

Clipper ..

( 7 Matador .. ..
) 8 Gaio

i 9 Good Sport ..

:: 
¦[___»

mmm*-^_0**s^»'-

s.f:,:.,vl*.--r*:.m^sm

rãj Scuru e Ola,,, O ***** *****

W jogará no luçar Cc Maxwell nue
tontra o Flumensu atuou eui _.(*•-
carfaas condições físicas. Olavo, por
sua wi, ocupar* u ecutro da linha

tdla, fazendo

,!lj.- I

Al.)

55 7Ü Cü'"° 
Ua'-"U" ****** o •****-* V*reo

| ."." PAREO — 1.500 metros — ótima a largada, surgindi

55 25 na dianteira ürãu Mogol que manteve o posto, seguido de Al-I
55 HO 

| 
vor, Itaquaty e os demais, sdm alterar-se essa ordem até a

55 701 reta. Nessa parte do percurso, Alvor o Itaquaty derrotaram | 
ii«

(Grão Mogol e travando luta loram até defronte da tribuna 
| 

i>>
H JEI Sociul, onde Itaquaty, afinal dei ro tou o adversário e alcançou o
65 soIdieoo 

com a diterença de mçio corpo. O terceiro lugar,coube

st 7f|la 
Grão Mogo] que ficou a três corpos de Alvor. Não correram

e llon.2 Kon-'.

tino retornr a ofensiva, rnrtan
sua verdídeir.i |iosi{io Nessas eon-

dicõrs, o quadro olariensc para a

peleja com o Vasto, em SAo Januá-

rio, formará com Milton — Jair e

Lamparina — Jorge — Olavo e Ana-

nias — Jarbas — Alcino — S«u*ro
— Washington < Paulinho.

APRONTO AMANHA E CON-

CENTRARÃO

Os leopoldincnses, conforn.e jA s.i-

55 70

7 o 
pareô —

I -100 metros —

BETTING!.

( 1 La lUciM
, i 

¦' 
Jahú .

( 2 Galhardo .

I 3 Diolan .. .
! : 4 Crato .. .

i 5 M.rlot ..

íb na

os [irpparanvos. quando
nlelarão a voncentraçfta nas

próprias dependências do estadlnhu

da rua Bariri.

J J 
lfi*£
MlBtè&Í&.

t ife- i?5__i_f_. ¦_., A

Resumo Técnico Pa

üCoffida Extraordinária Be Ontem

4.' pareô — fu 14.50 horas —
1 300 metroa - as 50 000.00 —
'Octavlo 

do Amaral Peixoto" —
lll.* prova eí>p..ial de eiiuas'.

Cts
57 30

3 Puritana  59 50

1 4 Fleur B.inche .. .. 57 60

5 Tareataut 57 jo1 " 
Viuvo Alegre .. .. 57 3<

l 
'- 

I.ollypop 5) j
- a—

5.'' paico - •¦ 
Pi «Blo Jocke

luli dn Montevidéu" -- as 15 si,
ora* — 2.-10J nettoa - cr»

Maestro .

Quejido .

-1 Hua Dr, a

5 Manguari

fi Curupay .

7 Zoiwo .. .

" 
Coraje ..

60 JO

58 K

53 8(1

63 30

58 80

62 4G

58 40

as 18 horas — 1.500
:*> M.0OO.M — tBET-

Mostrando ciasse MocStl. ganhou bs*m o quarto pareô
'" 

PAHEO — 1 000 metrus — Ótima a largada, apare-

Moratin  57

5f> SO | rendo na diante

ira, Elagol, Sih

mas Elugol, Tajara e Silvt-r Lass a atacaram
1 energicamente ao longo dos 500 metros tinau. Diante da tribu-

°J 
g^na 

especial, quase ao atingir a tribuna social a competidora
Oliza, espantando-se com um bonet que caiu, atirou-se para a

48 70, 
cerca interna, batendo ern Taiara cujo piloto teve qué suster-se I

51 7i)! Para ni*° cair, • lrnçando à pista o seu jockey O. Ulloa que, só |
— 

j 
por milagre não foi pisado por qualquer dos animais que vi-

At-*er* f«^&!'iHtfl»CAC! %Y*\£r_ 
'Ktf^^iriS'^'i nham atrilii *-_*****-* lAi<> ocoreia, MaebeUl sustentava franca-

©& C,(/BlCvl%9Ut> 1ÍW «IWWlk*!l 5 I mente a principal posição despedindo Silver Lass e contendo

] Elagol a 3 4 de corpo, O terceiro lug;*- coube a Silver Lass

I ' 5 Ncreida

Ordem iíos pa-1
reos - DUiau- I Ordem de ch.'

cias - Tempo -t ^ada doi animai:.

u.l, í, iii,-.i , i

IKatrios

das pr.ules Kat e ios

j 
de vence- das pMdM

I dor de lagtoa

sueisso, 
'^1 

pontos prrai-.U.'

CLUBE BRASILEIRO

Os resultados dos Concursos e Bettings promovidos

pelo Jockey Clube Brasileiro tom a corrida de ontem,

na Gávea (oram os seguintes:

BOLO SIMPLES -

raUuo de CrS 2.644,00;

BOLO DUPLO -

quido de CrS 62.546,00:

BETTING DE CFiS

teio de CrS 118.80;

BETTING DE CR$ 5,00

teio de Crf 717,00;

BETTING DUPLO — 5 vencedor

Crf 70 125,00.

35 vencedores coin o pontos e

vencedor tom 10 pontos e li-

0,00 — 12 vencedores com o ra- i

26 vencedores com o ra-

com o rateio no

que ficou a um corpo de Elagol

ta do público da espcciül inva,

a erguer-se, pagando-80 OHzu q
bulancia du Hipódromo transp

a enfermaria, onde se constatou

apenas ligeiras escoriações.

Depois do parco, quando par-
ira a pista e ajudara a Ulloa

ie parará pouco adiante, a am-

: tull aquele profissional para
ter sofrido ele alum da queda

HMf3hk

¦ 
¦;>:;. 

,-.

,->,,^,, pp>*é«
'..,.. 

*Á.-AM*-.;**fc^fií

O desjucho do quuao pars\i ouiifu, por liitcrrucijo
" 

PAREO — 1.400 metros — Rápida largada deu a In-

iespontar, mas Jucaroi o superou pouc<.
ceder a p .sição àquele fiüio de Kosmus

nido de Jac.irei, Bozattibo, Itermezjo, Rc-

i o inicio ,la reta. Nesse ponto Jacarei

cendio a chance de

adiante, para voltar

que fez o 
"train" 

st

bolão e os demais

metros

1.400 metros

— 87"3 5 —

Três corpos e

dois

2" parei, —

metros

1.800 metros

- 111" — Va-

rios corpos e

um e meio

corpo

J. pareô —

metros

1.500 metros
— 91" 2 5 —

meio cor e três

corpos

4o pareô —

metros

1.000 metroa
— 59" 3 5 —

3 4 de corpo _

place |

8 Brindela

4 Bala

3 Margareth

Algarve

3 Romano

Kurdo

< 6 Lolre ..
| 7 I.iania ..

( 8 Bizarra ,

( 9 Pantomin
:jo Dalmala

(11 Algariada

56 40

56 60

50 50

..' pareô — as 16.40 horas —
1.400 metroí — t'r$ so.oí.hi.oo -
i.BETTTNGl.

8 Itaquaty

4 Alvor

1 Grão Mogol

7 Macbeth

4 Elagol

1 Silvei Lass

mu rpo

por este batido no ultimo galão
conforme assinalou o 

"photochai

Pelotão que ficou a 2 corpos d

Verde Saratoga, Mutante, Joio - Jeffy

que sustvntou bem nos pr:- I
io final, por fatal mil M foi
la margem de meia cabeça,
. O terceiro lui;ar coube a !
Jacarei. Nâo correram Rio |

PREVISÕES PARA A COR-
RIDA DE SÁBADO tá

5.1' pareô 
—

metros

1.400 metros I

— 8tí" — meia

cabeça e dois I

e dois corpos.

í ¦ pareô — será

«t-clditio no final vn-

;ie GblhArdo, Pablo c

H 1 » pano. 
-mm****,

'¦iiío n&o faca forfalt,

u tiue é b«n prova»tl
íl»-ve Kdiihar eb úl-j Jei-i

M
peid

Cõnvocacãn Dos Chefes Ds

Torcida Do Fluminense
Uma Reunido Hc|8

Ciumarães. o pupular trcldi

i\> tricolor, pede o rommreci-

mento hoje. às 15 horas, na G'-

lerta Cruüeiro. de todos os chefes

da torcida do Fluminense para

»una Importante reunião.

2 * PAHKO — Dist:. .
'¦ :elta Cautelo»í> rievorá 

[
.Mer mu o triunfo. |

MM 
esct>ltA-lo gosta- :

mol 
de Nap< leào ou i

iAfpjtâ. Fará os «/aris-!

i t e i ii i

Ar-

¦b s^ns maU sérios ad-

l.n PAREO — Rm-

pareceu correndo mui-

to o Bom Dcilíno. de-
¦ ti^-ií das core* do Sr

Jabour, agora

aguerrido nào
deixar» esc^per o tri-
uufo. El Toro anda
oaleado df im do= lo-
•omotorfs, Piitretnnto.

é aeu maior rival. A
Ijouiba í o Thunder-
twlt que aronsplhamoi

para quem içocte de

M TARFO - Tem *

| Os liltiino.i iiiilaiites do 
"Gn:

I  tiembro", i-eitdo-6e con

6.' PAREO — Grande P:

; 2.000 metros — A largada foi i

namente, ocupando a dianteira

Campeador. Asculo. Radar. Toi

Ondino e Júpiter, fez o 
"train", 

:

!se essa ordom, depois da reta di

idt Prcmiv Quinze de No-

o Radar o leraiitou

mio Quinze de Novembro —

eint"nda mas ocorreu oportu-
•"airplay c;ue seguido de El

pido, Inchto, Bai-El-ühazal,

té o inicio da reta. alterando-

milha, onde Radar progrediu

i.Uv

lilho d. Mc,:!!-

3» PAREO — Sc nani

disputar Idealista, ga- :*e o
nliará esta prova, vol* tetI
a turma que enír -nta- 

j uma pra irt-nte outra,
r* nfto o assusta. Ta-' nrôs MhMi, Desta j
...... a • Moratin :-.. feita Ir*. Si lor é urna |

.arbadal Mavilis e A

Áru-:-* \jt ,*¦/¦.¦. ¦ 
pc

tas demais houro».,;

LOlOCâíJôtS

6" PAHKO — Ea

treará em boas condi
«,-õcb Indiscreto e jun
lamente com Maud"

i Zín:;aro, a nosso vti
fio os principais can-
didatos è. vitoria \VtIt s, iitincio, ficando El Campeador em terceiro e Ondino,

7° parfo - o dir- melhorou para a linha de Torpedo. Enfrentada a reta Radar ata-I

r,deiro tio proiiranm, c°u o bateu Fairpiay diante iia tribuna «trai e destacou-se. |
:presentando-se em atro-ielada Ondino e Rar-El-Gha^al que]
lutaram pelo segundo posto enquanto Radar transpunha o es-'

oelho com un.a luz dr três coi,:o. Aqueles dois animais nti'i-

(iram o disco muito iuntos, c; rendo ao 
"photochart" 

decidir

iue coube a Bar-Kl-Obaaal a i uaio lusar com a vantagem

!e meia cabeça sobre Ondino. Não correram: Blue Dream e

Algarve.

7." PAREO — 1.300 metros — Largada pronta e igual,

apossando-se Marly Ua principal posição e fazendo o 
•train",'

seguida a principio por Marinha. Hamon Novarro e duzentos me-

trus adiame por Ramon Novarro, Marinha, Phi

pareô G.

metro-
15 de Novena
bro — 2.001

metros —

Três corpos

meia cabe-ça

pareô 
—

metro.!
100 metros

um ttp*

9 Radar
9 Bar-H-

Gazal

7 Ondino

1 R. Novarro

tí Sketch

8 Marly

I 8- 38,00 1-1- 44,00 fi - 2,00

4- S3.M

!
!

7- 111,00 24- 54,00 7- lò.OO

, 4- 12,00

i 1- 13,01'

i

 

I 

"

I
5- 57,5C 24- 71,00 5- 32,00

11- J0,ÜU

I—I—i—!
9- 22,00 44- 02,00 9- 17.00 j

7- 22,0'J

í
I

1 
1- 63.50 13- 180.00 1- 19.00 !

tí- 41.ÕÜ

1,11

< 6 Aplnagt 54 80
I 7 Iüimoji 54 30

( 8 Alvitre 56 -tã

( 9 Jatuary 58 «0

110 Lamego 52 W)

( 
" 
Rama 52 SO

111 Waldorl t»
(12 Metistóf-lei 54 80

113 Grão Pará Sfi 50
f " 

Tahia 54 50

( 1 RolaitU da Eul

l ! 
" 
Juru

< 2 Harem 

( 3 Hunter Priuce
! 4 Cr.mbucl ....

i 5 HlpòcrlU ....

I C O^ynipus ..
13 7 Lipe .. ..

( " Lema . ..

, 8 Alecrim ..

I 9 BaquareoM

i * Carinho ..

58 50

50 iiO

58 70

58 ÜO

52 40
54 40

marcará mait um su-
cesso para o Aciram.

prin ctpnlmentp se a

pirta estiver encharca-
da La Heche reapa-
recerá bem movida e
Mcrlot está nn ponto
de bala. esses deis sáo
ús principais bnrrcir..^

no caminho trlunlal
do pensionista de Hen-
rique de Souza.

OBSERVAÇÕES: Não correram: no primeiro parco — Vis-

condessa. Femiana e Etincelle; no terceiro — Ureno e Hon^

Kong; no quinto 
— Rio Verde. Miliante, Joio e Jepy; no sex-

to — Blue Dre..m e Algarve; no sétimo — Zan.:ibur, Marro-

quino e Contesse.

Oistria e Oculta, ord.-m que conservou até » reta. Então Mar-

ly procurou fugir mas Ramon Ncvar.o a atacou • derrotou 
j

diante da tr,i'Ui;. .ocial, o mc.-mo fazendo Sketch pouco antes ,

da meta r R.mor. Novarro com a vantagem de um e meio cor-- I

pos sobre- Sketch, venceu o prelio. O terceiro lusar coube a I

Marly que ficou a um corpo de Sketch. Não correram 
'*\y..-i- 

j
Sketch,' bar, Marroquuio e Contesse.

FABRICA BANGU

ém*
«f

6ANGu>

t»'J* ISA 
Ç) 

U K e t <

.,*. ..._l ll.CO*Till» fct-Al.ãlliAj



n|7A[Ç ni flCÇIÇTCNPIA nil TI Ilin lin QAÇ-TT CCMIUINn ^ 
^'iuca ' C , em seu oficio enviado à Federação Metropot tana de Basketball, comunicando a sua desistência do ili Torneio Feminino de Basketball, esclareceu os motivos que o le

ílAí-UtO UA Utolo I CnÜIA UU IIJUuA HU BAòl.t. rtlYlllllllU varam a proceder daquela forma Alegou o clube 
"cajuti" 

que, sendo a maioria de suas atletas, colegiais, e eslando ris mesmas no momento em época de provas parciais nno poderão

atender rt convocação do clube lamentou, por firr., o Tijuca, a impropriedade da época da disputa do cerlame que, assim, nuo poderá contar com o concurso daquelas jovens concorrentes

Hoje, Ia .lllflin I ifcprínra lio Torneio De Haiel Feminino
RMMU i P D D DEI I DADTIPIDAPin Nn UIlHIUfll A 

Confectera<:à° Brasileira de Baskeiball recebeu om diploma alusivo.oo I Campeonato

UlrlUmA A U. D, D, rtlA rAnlIUIrAOAU HU MUIIUIAL 
Mundial 

He -o-.ketball, assinado pelo? dirigentes da FIBBA e da Confederação Ar-

gentina onde se lêem as seguintes palavr.s: 
"Primer 

Campeonato Mundial de Basketball, Libertador General San Martin A Ia Contederoción Brasilena de

Baskeiball por su participación Buenos Aires Ano dei libertador General San Martin, octobre de 1950" Seguem-se as assinaturas

\m Rumos Para 0 üaáel b Paraná

________r^ã________________. * "'^^_H 
___r^H

rir Sl

As Basees Ha Nova En tidade De Curitiba
ESPORTISTAS QUE LASTREARAM OS RUMOS DA F.P.B.

nramo

Quando dc. comentários em que D.

localizamos a realização dos Cum-

peonatos Bnusil-iro* de Bnslcs»tfo;Ul

Feminino e Juvenil, disputados em I

Curitlb.* por iniciai.iva da Federa- d

ção DuportlTl FiriBWMf. n&o es- t

rendemos a dereiiçao que laos cau- .

aara o clima de desordem que então j
ol>M". vmrKv.. evidenciando a íalr:t de \ I

tttvitção da PtcUrftçAo Pftnnaanft» dt

Bn.sk.ctbali. a qua!, bem contía ________ <

voltada somente para oe pV04_fttn#4
3c> desporto da cesta, poderá resul-

tar num Míorço de liirRa utilidade.

RESOLVIDO O ASSUNTO

Em assembléia realizada com a

cipaçfto da repieaantantét dos

equilllirlu

df paranaaoM ,
um oomtUmtftt

dav^l noticia dl
da Ior ma çfto de

".íiin/rii; to dfl Ptltldl

do, IHuB. QttAHpIM i

senririo

<'._KTA l>E t-M__DA-H

Foi dollberiuíü enit-Ao, por unani-

mldade de votos, aprovar a negulnte

noçúo: 
"Baseado nua leis que re^em

os cii'spoitoí_ no pais c tendo em vis-

ta a IHOMildlrtt do df-scnvolvímen-

to rio esporte amador eni no.sso Es-

tado, seja o atu.i! Departamento de

filiado- 0 A. Ferrovlurlo. ícaro A

^1 C, O. E Centro Mosaico. Curitlb

quele porte i ». O. S Uf Desportiva de Pont

ulijamofi a atra- [ QTOftsa, :=ob a presidência do senhor 
J

I se cogitava, ali Haiton Silva e tendo como secreta- |

a pntldaie espe-' rio o tastatl Antônio Peixoto de

m He se tornar Souza, a .c.erncSo Desportiva Pa-

j ranaenae rleu permissivo oficial p&rt

própria F. I t emancipaçfto do twkptball. evítan-

D _ . ii. :ná.r

criação da Fe-

r!.. Be.sketbull

ut, sido indica-

Ano XX — Kio de Janeiro, quinta-feira. Ifi do novembro dc 1M50

JORNAL

DOUTOR MARIO RODRIGUES KILHO — N. fi ãll

TRÊS AUSÊNCIAS
No Madureira

1 I IMO TREINARAM NENEM, WEBER E MINEIRO

tia Eclética, pal
demção Paraná

tendu em conse.

da uma romlç.sfiu BOmpOfta dos des-

portl_t»_ javaé Cadillac de Oliveira.

HiiBfO1 Pllato Rivn, Hf-milton .Saporskl

DklXiBi J«*f Iiponidas Guimarães

Fontoura * Luiz Ceca tto. para ela-

mmmmm o* estaitutos dfl pntidede de

ba__ett.all «• ser criada, bem como os

demais caxUuos necessários, ficando

a Comissão em questão rom plena

liherdade I inteiro epolo desta Fe-

doraçio para. nn época oportuna,

convocar assembléia pura eíetçâo I

rrlar, na fnrniit da ItgttlftOAO des.

portiva do paí-s. n Federn^fto Para-

¦MMM de HasKetba:!".

Fluminense x Municioal

Partida Desta Noite Peio

Tennis De Mesa

Botafogo, Vasco E Fluminense

No Certame Da F. M. B.
Antes, O Desfile De Todas As "Estrelas"

úmero rie i>:irtnip;in

iirir (» e«trrlato

Valores novos do hasketUall no Paraná, Kstado onde esse des-

l>ort« pMVM haver ennmtrarlo afinal, o WU melhor roteiro

Embora nio ..manda, cnm i

iiirücipaçno de três de seus efe

ivas, ii manobra coletiva levadi

efeito ontem pelo Madiireir.

Ol das mais proveitosos. A pra-I.

PROSSEGUEM OS CERTAMES

DAS 2/ E 3/ DIVISÕES DE BASKETBALL
Interrompido, nue foi, na sua

pr sraniaçào. voltarão amanhã

;. .er disputados <\s certames rias

2* e 1* divisões ue basketball A

r.oiada marca a reaJlsaçfto dc

tiois i.reliiis. distribuiiãos pelas

quadras do Vasio da Gama e

des Aliados, onde os clubes lo-

cais recebera.. 
| 

visita do Sam-

paio <•¦ 4o Riachuelo.

No primeiro d:, ses joges. o «.

Sampaio aparece cemo um seriu I l..

entrave n.i campanha rio clube 
| 
°

eiuzmaltino. fnquanto qu? o ou-

tro deve *e caracterizar pelo

equilíbrio das equipes que o

disputaião. Os lofOs referentes

a terceira divisáo iiue servirão

de preliminar- apiesa-ntam as

mesmas otnrterioUcaa daque-

Dois Prelios \« Programarão ~ São

Januário E Campo Grande, Os htm
cais -- .1* Autoridades Que Atuarão

ALIADOS x RIACHUELO — I Na pr.limiü.ir jogarão, mn-

Local: Quadra de Camp ürmi- forme adianl.'mos, os A.spiran-

de. Juizes: Noli Coutinho e Nei tM dos mesmos clubes, obedeceu-

Scdré. Cronometrista: Rubens do a programação, em disputa

dos Santos. Apontador: Manoel 7 rio certame ria terceira divisão

neloRíirio: Arnrit Vieira ¦ con-e paralelo ao da segun-

i Hua a.ia_i)U pela movinitiiii-
1 

çfto P empenho dos jogadores.

I mosTanrid-.it1 os tricoliTes .su-

| burbanoi em fondiçõo para ¦

j abtTlura da QUAftfl rwlada dc | do o

| returno. quando defrontar-se-ão 
j 

haaras,

; 
Uangii e Mnriurpira. Os efetiws

j 
levaram n melhor pela r.int.agem

I de 3 x 2. sendo Tampinha a no-

to de destaque ri** exercicio, con-
', 

nui.iando os goals dos venredo-

i res Para os reservas, marenram

I Ben«d.tp P Dilson As equipes

I que s. movimentaram estavam

I assim orfaniiadM BfoMvo» —

i Caiu - ni'uni e Bimba - Clau I Em ,,„„5?(t
! dionor — HermUiio P Waltpr | turno aip Teu

! Osvaldinho — Cardoso — .Tit- réu I.i»» Br,-
i ge— CanrluiliR e Tampinha. Su- ' a entidade n

plentes - Helú - Djalma . Ma- | jar n» noite

rio _- Waldimir ¦ Moacir e j partidas, ent

Humberto — Betinho — Bpnodi- I x Tijuca e r

to — Ocimar — Zezé e Dilson. I tr>.

PaM a noite (le íi<».i«\ efta proera

ttm%am unia ji.irllda rias mais intr

rttWWtaW. t|i'«' reunirá no RÍnasiio da

laranjeira.,, as a-qui.es do H„ml

nense e do ri nhe Munifipal. esMn

do o inicio manado ..ara as _(U
InltTUK k

Wm 
•' 'HmÍ -fflBM mm ^^«Hn. ****mmmmmmWr*'" 

wWm-

W^mmÍ^Km\hSmm^

FW*%immmm*m\\\È\Wz&i 

' ¦ S *

c* „ 
^ 

I' Í 
'¦ ¦¦¦'¦' 

.'!.¦ .'

D___fOMorAs> do Botaíojío, cuja oquiiM>

Uar se-
"Estádio

abertura

Jioje, a noi.e, no

Hugo Padula". a.
o III Torneio Fe-

1 mlinno dt Basketball. nob
'os 

ausuicios da. Pederaçá.o

Motropoiitana desse despor-

j to O espeláru.. esportivo

i programado parece destina-

| do ¦ constituir-se em autêji-

| 
Mco svice.s_.(i. Constará, elt*.'do 

desfile das equipes oon-
leorr_nt-_, das vk:«-oamp«_j

jbnísileiías e t*t campeões

fju.-enis laureados nc- certa-

mo de b_.-._.'t'jaii do Paro-

nm. alem do 1 ura: n. de Apre-

sentação cp-ie contará c.m

porttClDBiÇfio do VftSOO da

ma, fluniinensc e Bota-\l.

\ do

NO TENNIS NOTURNO)

Duas Partidas Progra- i

madas Para Amanhã 
'

ls

oficiado a F'..\1.B.. Mes

com a nâo participação

(tremio 
"Cajuti "• 

o tor-

não perderft seu bnlhan-

o, de vez que a_ demais

][ equrpee remnem em seu plan-

| 
tel as maaores ftpttmtm do

j 
basketball feminino metro-

\ polltano.

M A PHOORAMAÇAO

y' 
As vintr horas .era mi-

1 rio o dpsflle das equipes con-' 
-Crrenià-, seguidas das 

"es-

t.tK'lus" vicr-campí.ã.i e dos

.nnipeões iuvenis. Em segui-
leremismo. a cerimonia

ntrega de medalhas, vin-

dennis. como 
"chave" 

de

oure", o Torneio de Apersen

.ação das concorrentes ao

III Torneio Feminino de

Basketball

OS JOOOS

No primeiro jogo de ho-

Je, o Vasco da Gama enfren-

t. rA a equipe rio Fluminen-

se. que rpune em suas filei-

ras. algumas rias campeâ-s de

basketball dos 
"Jogos 

da

Primavera". Olimpíada Fe-

miniii:, de iniciativa de
•MORNAI, 

D(_S SPORTS"

No iogo final, o five do

Botafogo, que .ficou como
"by" 

dado a desistência do

sr-u adversário, enfrentar*

a «liilpe vencedora d" prl-
meiro embate. O jogo ini-

ciai terá a duração de 16 ms.

divididos em dois tempos com
Intervalo de dois minutos.

enquanto que o jogo tinal

terá duraçá*! normal dos pre-
lios juvenis, observadas t<_

das as suas disposições ,"e-

Pllamentares.
AUTORIDADES

Os árbitros e demais atilo-

rtdades que funcionarão so»
rflo os seguintes, indicados

mediana sorteio público rei-

Hzado n_a sede da Federação

Metropolitana de Baskethall.

Vasco da Gama x Flumi.

nense — Jui_es: Noli Couti-

nho e Nei Sodré

Botafogo x Vencedor de

Vasro x Fluminense. — Jul-

zes: Noli Coutinho P Ce_ar

Porto .Gatinhoi.

Cronometrista: Adolfo pe-

rez Filho. Apontador Ser-

gio Rosa. Delegado Inaiâ

Miranda.

Zizinho Poupado Um Temoo
.',CONCENTRADO 0 BANGU DEPOIS DO TREINO

A programa
lada rom a- au'

radas meclian'? sorteio, ficou as

sim constituídas:

VASCO DA GAMA X SAM-

PAIO Loc) Quadra rte Sío

Januário. Juizes: I,u._ Mar__.no

t Cezar Porto. Cron me rista:

Adolfo Pere?. Filho. Apoinailcu:

Manoel Dourado Delegado:

I.uiz I.ins de Vasc.mcrllos

ARTIGO 91 - Certificado P.l.A. (Para concursos)

(Artigo 91, curso para principiantes)
Turmas novas ttt orB.iiii/.açao. pela manhã, á tarde e a noite

P. I. A., curso prático rie português. Infiel e aritmética.
Curso Goseh. o que obteve o primeiro lugar nos exames

do Art, 91. no Colégio Pedro. II, em 1948 e 1949, - Mensali-

dade: CrS 100.00. sem jóia. - Rua 7 de Set-mbro, fi:i -

./> andar. —

RELÓGIOS
NOVOS MOOF.LOS

Omena — (vma - Mido
— Tissol

Preços ,le atacado

Jóias em geral Kesperiartn

res garantidos e 'uda. em

geral do nossa, ramo. Mm

çâo. nossas alianças dàn

sorte aos noivos

A 
"HORA 

CEBTA"

Av, Marechal Horia nn. 56

TH. 43-5742

Roupas desde 150,00
Vendem-se, de linho, casimira ou tropical, à R__

do Lavradio, 13, apresentando este anuncio, terá 5 %

de desconte.

; da l

I ! do (

\

Tenrio em vis.a a realização i O ex-rubro-négro. Dor se achar

do seu encontro com o Madureira I ligeiramente enfermo, formou

no sábado, a direção técnica do I someire 45 minutos, sendo subs-

Bangu elterou o dig do seu en- | tímido pnr De Paula O treino

saio coletivo. Assim é que na ! terminou cem o marcador favo-

larde de ontem. Ondino Viera ravel aos eletivos por 5x3, sen-

reuniu os seus comandados no . do De Paula o artilheiro, com

estádio Prolrtí.rio para o habi- 
j 

dois goals. seguido de Meneses,

tual exercicio coletivo. Todos os Djalma e Simões, para o.s ven-

eíetivos estiveram em ação. sen- i eedores. enquanto que Vermelho,

do que apenas Zizinho foi pou- Décio e -loel marcaram Para os

pado, mesmo assim, um tempo, reservas. Os quad
ram fot

ALJAIR E CINTI, OS JUIZES
O Amistoso De Hoje Entre

ll Mackenzie E Flamengo
que

VOLLEY INDEPENDENTE 
|

IOVEI F

raro brilhan

voliey rio 1

agremiação

- Revestiu se de

o festilai de

F. C . pcp-lir
daria ao SESI.

vice-cfimoeã (Ip b*s-

ketball do Tornro Extra e cam-

peâ do I CertRtr.e de Natação

Precedida rie vavr.s homenagens.

prestadas aos presidente | vice

presidente rio clube rsopectlva-

mente, Srs. José dp Paula Frei

tas e Anseio limeira, foram ini-

ciados os jogo? do Toni''io de

Volleybali. que apresentou romo

vencedor o quaàrn do T,ovel se-

guido do União 1o Alfa e do

Bac-ic Na classificaçtio do Tor-

neio Extra laureon-sc o Alfa.

Apôs os prelio? foram entreuues. i

pelas madrinhas dos vários clu- ;
bes os prêmios a que fizeram ins

as equipes distv.it,Ttitrs

E c VERA A diretoria do

Esporte Clube Vera. de Cordovll,
seguintes lofrn
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I hoie. np quadri» dn >_UicKenue,

I 
encontro ami^tos. rie baxkel

: bali entre a eq.opi local e i

Flamengo como parte do progra
'.ima 

preparatório do clube di

[Meter pava o certame des.se ano

|'o quadro rio Mackenzie. que le

['.vantou 
o campeonato da Divisa

i de Acesso do corrente ano, apre
¦ sentará eai sua equipe todos o

iaMUI joRí_*_rcs campeóe

('outro lado o rubro
¦[desfilar todos os seu,

ipotliveis. o que vem d

ide sensação ¦

Í 

panhia de Ivo Cmti wereer

bom coni role.

o jogo Itad-oniic x flame

í tem seu inicio programado t
as vinte e uma horas.

eu-aia-

seguintea: Ifetl-
vos — Luiz - Rafaneli e Sula —

Oualter Minnl e Pmeuela —

Meneses - Zizinho 'Df Paula)
Simões - Ismael e Djalma.

Suplentes -_ Jorge . Fernandoi
Eloi e Mendonça - Al .ine
Irani e Ca!á - Joel Ver-

melho _ Calixto — Décio e Mo-

Terminado o tremo, os ban-

.uenses seguiram para a v''a

Hípica, ciando inicio _ssim à con-

ipr_nto será na

hl rie amanhã, com rápido

idual e bate-bbola.

.Jraanh'Íiald.V,

DISCOS
OMPKAMOS
'ENHFMOS

TmOCaUWM
v \-f tmeag

(lua Buenos Aires

Tel 41 Vit,

ENTREGA DE PRÊMIOS

^ £fl "ESTBELâS" 
E FUTUROS 

"*SESM

OS ÁRBITROS

Para atuarem nesse encon.ro

clube da rua Dias da Cru-: coi

Vidou os .mizes do quadro 
"IT I 

^^%^^t£_o.JOTq™
da Federação Metropolitana de I m.ircarã 0 1IU(.io do m Torneio
Basketball: Ivo Cinti e Aliair i Feminino de Ba.-.ketball. pro. ra-

Guimarães. Esse ultimo, çs-dele- 
' miuiu *****

Rado, há pouco integrado no qua

Os í}ue K<'«.<»Im»i*;io >I<mIjiII*;is liisili-

áuidsis IVIa C H. Oe UnshetUaU

dula", e que está merecendo

ptciaraienyáo por parte dos
evelou-se mn 

j portlstas. consiste na entr»»»
bom apitador. podendo em com- I pienno-, conquistados pelas repre-

A RODADA PELO MASCULINO DE VOLLEY
BOTAFOGO x REALENGO, TIJUCA x VASCO DA GAMA, GRAJAÚ x GUAÍRA E A. A.

TIJUCA x FLUMINENSE, OS JOGOS DE HOJE — AUTORIDADES OUE FUNCIONA-

RAO — DEPOIS DE AMANHÃ, FLUMINEN SE x TIJUCA (FEMININO) DETALHES

I tr"

para o prelio que di-puti ra com

o coniunto da A A ria Penha,

no próximo dia 10 df»minçn Iuiz

— Anesio Alcides — Osmar -

Arnaldo t Jullo

Dr. Roberto Cataltii
CLiNICA MCDICA

DOENÇAS PUUMMIARM

PSEIMI.KIHIX

Con» . Rua I nno, W

Tel I JO-lOfi»

ZELANOO PEIA JUVENTUDE Prestigiada pelo pre.enca do Pre1, ro Anqelo í.\endes I

de Moro.s que se fez acon.i_nrhor do seu Secr«-Hrio<.o,

»gic íangl .-Americano voi?u pc, um exprpss vo festea Festa anual de Ginástica do Co!-

munho do muito que esse tradicional rcuican dario vem lazeicio om favor da form.roo de

uma raça realmente sã Os números c,..cu! ados sob a orientação do professor Eucl.dcs

da Silva, mereceram, de fato, os aploL:c< dos que loiavam o Ginásio do Anglo-Amen-

cano. reafirmando, assim o zelo desse estabelecimento, confiado à esclarecida dirucãc do

Sr Alberto de Almeida Correia no tra»c da íossa iuventude Num olano vê-se o Profi.ito

da cidede cercado do seo . _cretariad~, ttg di ¦ .tor do C.leaio e convidado- No oufro, fia-

gra^te dr umo Has maqnit.cn*. drmonst-acot _ oup tanto aniaHoram

a->....ua. |,io->i tUlnv-.ll!.,. ai
Campeonato Carioca de Voliey.
bali. agora na parte final do pi-i
meiro turno, teremos hoje a noi-
le. a dispttu de mais uma roda-
da. na qual. apesar de nào con

j 
tarmos na sua programação con

, 
a de um prelio de grande expres-

issim mesmo teremos qua-
encontros bastante inferes-

i 
santes. t que esiâo assim distri- I 

"_

biiidos- Botalogo F R x Rea- I ra
i lcngo: Tijuca T. C. x Vasco da j tr.

Gama: Grafau T O. x Guaíra'

A. C e A A. Tijuca x Fluminen-
se No primeiro enentro. o lider

i invicto aparece romo franca»
: favrito. pois que alem de en-

frentar um adversário que não

reunc Muitas p _s'bbil!dades de

| 
suipreendé-lo. tera ainda a seu

favor o fator do jogo .ser efetua-

do em sua quadra Nos outros
i dois jogos imediatos, as equipes
i do Fluminense t do Tiuica TC.

tambem surgem c. mo favoritas.

: sendo que o gremio 
•Caiutr".

I leva ainda a van agem de ser

: realizado o jogo em sua qua-
i dra. Encerrando a rodada, tere-

mis na quadra da Av Engenhei-
ro Richard. o encontro entre as
upresentações rio Guaira e do

Grajaú T. C„ Este 
-match"

devera -ser basuiute equilibrado,

pois que ambas as equipes reu-

nem as mesmas possibilidades,
sendo no entanto de ressalvar,

que o quadro grajauense. leva

ima pequena vantagrm. visto

«gramado para a seu

campo a realiziçào deste encon-

tro, N. preliminar deste iogo.

medirão força» as equipes de iu-

vents destes dois clubes, sendo

oue a quadro Co Orafaii irá de

fender a sua posição de lider rln

certam» des-a *__*, isão

AUTORIDADES DESIGNADAS

Os iogre desta noite ofere-

cerão ainda mais os seguintes 
|

detalhes: Tvtioa T. C x Vasco !

DR. SPIN0SA ROTHIER

de rie Bonfim' lf ¦ 2' divisões

as 20.30 horas - Juiz: WUlHm

Barbas;, fiscal — Matara He-

bert: apontador — José Pinho-

Botafogo F R- I Realenga
'Quadro do Mourisco. 1» e 2"

divisões- juiz - Paulo Pinto l«

Faria: fiscal Moaci- de Oli

ve.ra: apo^ndor Jeé Gu'ó

Ora lad x Gu"l.i: .Qindra d.

Av Enueiineiro Richard' !' - V

divisões às 20 ho-as: jul? De-

nis Hatahway: fiscal - Bdusr-

de Cabral, ammindor - ^rm•'n-

do Coelho A. A Tiim-a x tt.it.

minen.^r 'Qu^drn dfi run B^-

S" de ¦oi'. ¦ S' Hr

Doenças Sexuais e ürinarias
Trat,imento do. tumores da prós
'ata por eletro-re__ei'çáo transu- I rte FV.m1:,-.1'

retais. Sen. Dantas, 45-B. 1 as 7 l ca Tennis C!'

mia p Viev- 'imior: Ps"*'

3c*4 ("h^vrs: ^Iv>nt«^-'r

Mi'to„ P-nl.o

PLUMTNENSE _ TTIUCA

Como retmte da festa de en-

cerramento dos 
".Togoí 

da Pri-

mpverr.". 0)imn'">clT Pen,'*>hlii
Tnlei-atlva de .ln .__!. OOS

Tp ra—lí7o^^ en-
-•litro

sentaçoes cariocas nos cename»

OS PRÊMIOS A SER ENTRE-
GUES

Serào os seguintes os prêmios a

serem tntregues hoje nu Estádio

Hugo Padula por oca.-iao da testa

de abei tura do III Torneio Femi-

nino de Ba..ketbal!.

1_ medalhas ue venueil aos
iMinproes ,m\enis hrasileiro-s ds

basketball

12 medalhas de prata ãs vice»

campeia brasileiras de basketball.

lü medalhas de bronze aos ram-

peões Iuvenis brasileiros dc lance

livir

10 medalhas de bronze as vice-

campeãs brasileiras de lance livre.

1 medalha de bronze à 3' co-

locada no lance livre individual

, 
1 medalha df prata ao vice-

i campeá.. brasileiro de lance livre

por correspondência, rie 194» .Riu

I Martins.
CONVOCAÇÃO

a Federação Metropolitana dO

Baakettall convocou para as 20
: horas de hoje. no Estádio Hugo

Padula. os seguintes jogadores

I juvenis e jogadoras de basket-

| bali:

JUVENIS: — Paulo C Pedro-

sa. Jose Carlos D Ferraz. Ecir

Muanda df Almeida. Otavio José

Malheiros. Fulvio Ferri. Júlio

Klein. Kemaldo Oayoso, uilberto

Torres Wilson Maohari". Wilson

Lobo. Nilton Mene.es e Mareio

S Dias.

JOGADORAS Diciola D.

Baii-bosa. Vanda de Melo Riciar-

di. Ivone Santo». Irani P Costa
' Lourdes de J Dias. Nívea Figuei-

redo. Ivete Mariz. Otilia Macha-

do. Nair Kanawati, Ev.irtst,. Bor-

ba Gato .Lady. Elke Paula Bar-

bosa e Elsa Eunice Soeiro

ADULTO Rui Martins, dO

| Flummtnse F. C.


