
!-)VW,àW!*W
||PtPPIW,,,,Pi^^

"" 
z 

"

CRITICAS SEVERAS ÀS ARBITRAGENS

Com a preaença de todos os seus
cluües, esteve reunida ontem a as-
sembléia geral da Federação Me-
tropolltana de Football. Inicial-
mente tratou a assembléia do
preenchimento de cargos vagos e
de acordo com o que havíamos
antecipado elegeu para a vice-pre-
sidencia o Sr. Henrique
ocupante da vlce-presldencla do
Tribunal de Justiça. Para o cargo
de secretario foi homologado pe-
la assembléia o nome do Sr. Hugo
Fracaroll, veterano desportista
Fluminense. Para a vaga do
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ESTE 0 CAPITULO SUPREMO DA ASSEMBLÉIA DA F.M.F.
Chuva No Molhado: Pleitaarão Os Cariocas
A Inclusão Do Botafogo No Rio-São Paulo

Monteiro, Malcher E Mario Terão, Hoje, Uma Reunião Com 0 Presidente Inocéncio Leal

— Eleito Vice-Presidente 0 Sr. Henrique Barbosa E Nomeado Secretario 0 Sr. H. Fracaroli
Henrique Barbosa, no Tribunal de

Justiça foi promovido o juiz su-

plente, Sr. César Luchettl e para

a vaga deste como juiz suplente
foi homologado o nome do Sr. Ma-
noel Maia, que representava o

Vasco na Assembléia e junto ao
Tribunal de Justiça. Os dirigentes
e Juizes escolhidos receberam elo-
giot de alguns representantes dos
clubes na assembléia, tendo o Sr.
Manoel Maia agradecido as refe-

rencias & sua pessoa e apresenta-
do suas despedidas à assembléia.

APROVADO O CONVÊNIO
Depois das eleições as nomea-

ções, a assembléia tratou do con-
venlo com a ADEM que teve a sua
redação afinal aprovada de acordo
com a orientaç&o dos juristas da
casa.

FOGO NAS ARBITRAGENS
Iniciando a parte de interesses

gerais o Sr. Alves de Morais
(Conclue nu pdffina «j
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DIRETOR: MARIO RODRIGUES FILHO — N. 1.870 * _""T",""""""","""""""J",,:".7 V.""""""""! -_3. , A Jovem e graciosa Maria Abdalla, Rainha rtos "Jogos ! Jj•+ da Primavera" de 1951 1 I
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PARTE A EMBAIXATRIZ DO DESPORTO FEMININO DO BRASIL
Marta Abdalla Viajará Hoje Peia Panair Para Buenos Aires — O
Programa Da Soberana Dos Jogos Da Primavera ZSa Capital Platina

A jovem atleta Maria Ab-
dalla, que tão brilhaiiiemen-
te conquistou o título de
Rainha dos "Jogos da Pri-
mavera" de 1951, quando da
última realização da monu-
mental Olimpíada Feminina,

que há trés anos o JORNAL
DOS SPORTS promove, nar-
tira hoje para Buenos Aires,
unde permanecerá quinze
dias, como prêmio pela sua
escolha. Autêntico símbolo
da graça, beleza e eficiência
da "mulher desportivi" bra-
sileira a jovem Soberana, fi*
lha de tradicional familiu
mineira, representará,, m
ioda a plenitude, as quali-
dades de ruma juventude
feminina, na capital platina.

Seguirá acoinpanhad-t üe

pessoas de sua familia, cs
22 horas de hoje, viajando
num dos confortáveis 

"Ben-

deirantes" da. Panai'- Sna
estada, na capital argentina,
estará sob a responsabilida-
de da organização de turis*
mo "Exprinter" 

que para isso
se ofereceu, por intermédio
de seu gerente, Sr. Cuilher-
me Melecchi. Hoje. portan-
io, a embaixatriz dos 

"Joyos

da Primavera", maior Otim-

piada Feminina de todos ot
tempos, empreenderá a sua
maravilhosa viagem, que se

por um lado, lhe trará satis-

facão e alegria, por outro,
será uma magnífica incisa-

gem do brilho e colorido _0

magno cometimento do des-

porto feminino brasileiro,
aos nossos irmãos argenti-
nos.

A soberana do certam,*. da
estação das flores tem imi
magnífico prograhii em
Buenos Aires, proporcionado
em todos os seus detalhes

pela Exprinter, que assim

poderá demonstrar sua qua-
lidade de órgão lider entre
as companhias de turismo.
Conhecerá os principais lo-

gradouros. recantos e locais
aprazíveis da magnífica ca-

pitai. Em detalhes, será o

seguinte, o programa de
Marta Abdalla, durante a
sua estada em Buenos Aires:
Excursão em auto pela cida-
de e arredores, percorrendo
as principais avenidas —

Costancra, Leandro Alem,
Alvear, Vertiz, Santa Fe, i_-
do até o porto ia capiU.1,
Plaza San Martin, Recoleta,
Palermo, Rosedal, Vivero
Municipal e bairros residén-
ciais de Belgrano: Excursão
em auto a Lujan com visita
a seus famosos mtiSVUJ
Colonial e Histórico, Vi
tando tambem a Basílica dt
N. S. de Lujan; Excursão
em auto ao Tigre ? téui U:.-
dos deltas, feita em lancha
essa última.

X

MMMMMa******************************* ****v4è

ATI1IÍ- AO DIRETOR DE "JORNAI. DOS SPORTS'

Vão Houve Imposprito Mos
Uma Sugestão Apenas Quanto Aos Jogos Em Vila Belmiro. Objetivando
Maiores Resultados Financeiros — O Clube Praiano irá Áo Pacaembu

LANDI TOMOU CONTA DA
PISTA DA GÁVEA
Fangio Fez Duas Voltas Com A Pista Aberta
i&SpWTSi^à^ |2K. tnKra ° Min»tro Do Trabalho

paru i.ssiMir ao trelno_dos 
j 
Abrunhosa, Francisco Marques. No Trampolim Do Diabo¦ _—, »aaw uu- i nuruiiuoH, rrancisco Maraues evolantes inscritos para a disputa | outros eram esperados com ansle- „. ,-*.._. „, .do Grande Prêmio Cidade do Rio dade. O público desejava ver o 

— Hoje Ultimo TreitlO E
de Janeiro, no próximo domingo. 

|que esses volantes Iriam fazer na prova De Classificarão

pista. Entretanto, o atraso na
chegada dos carros e uma serie
de outras dificuldades nâo per-' 
mitlram o comparecimento dos vo-
lantes com seus balidos à pista.

________ i. ., , _, -___ I ° Brande público, entretanto, foi
lirilll. UO ffailgll. E NlnO, Telê Car- 

'• c,omPensado corn a arrancada de

CRACKS EM JULGAMENTO

1
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A pretensão do Santos de dispu- [ antecipou — nto
tar alguns prellos do Rlo-Sãc < favoráveis à idéia, sob o funda-'
Paulo, em Vila Belmira, parecia 

'¦ mento de que seriam os únicos *

constituir i primeira vista um atingidos, justificavam inclusive
grande obstáculo à Inclusão da- ¦ que se tratava de uma solicitação
quele grêmio e do Botafogo no ' 

que colidia eom o regulamento do
próximo certame interestadual.' Torneio Rlo-Sáo Paulo, que esta- :
Islo porque, os clubes cariocas — belecia sem exceção, campo neu-
conforme JORNAL DOS SPORTS tro. A pretensão do Santos en-

contrava o apoio dos clubes ban-
deirantes uma vez que considera-1
vam ae tratar de uma iniciativa'
justa e ainda que representaria a
retribuição dos grêmios bandel-
rantes a Inclusão do Botafogo. {
Parecia assim estar criado o "im-

passe". Mas. felizmente,
não aconteceu.

DMA SfGESTAO APENAS

lyle E Orlando, Do Fluminense F. C.
(Vide texto na página 6)

Francisco Landi, com 
forma toda característica de pilo-
tar e exigir seu carro a fundo,

(Conclue na página t)

EM BANGÚ — Ai "P»"0"" DJalma e Gualter, positivamente
uma zaga Improvisada, mas como treinou

onlts». — (Noticiário na 6.*

Mario Filho, como
. do Rlo-Sáo Paulo, esteve ontem

em contado telefônico com o
1 sidente do Santos. E o veterano
Athié Jorge Cur.. uma daa tio-
ria» do football do passadi

e oportunidade de esclarecer o pon- I
I to de vista do seu clube. E afir- !
mou:

1 —Absolutamente, não houve

j imposição do Santos para jogar
i em Vila Belmiro com os clubes
1 cariocas. Tudo náo passou de uma

| simples sugestão. Uma idéia 16-
gica que estava perfeitamente
dentro dos interesses do Santos t

(Conclu* na página 6)
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ONTEM. NAS ! ARAN .FIRAS  A«P«*o« •*" atividades ""• quando do treino de conjunto. Da esquerda para a direita: com Robaon na ponta esquerda, e, finalmente. ..ma f >*e de. Ivni_.ni, nno LHIlH.W__in..O ^tlnoia 
tnin „ j^.,,,,,. Oriondo 

e Didi. o. meias dJtricolor. palestrando coo» o dlret..r prátic vendo-se Carlyle cabeceando «-ntre os lagaieiros da
auúe*° Ferreira Filho. A nova formação do ataque tricolor, equipe de aspirantes. (Detalhes na «.» página).
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Ratificado Pelo Bangú

0 Compromisso Assumido
Procurou 0 St. Fábio Carntr

rt De Mendonça 0 Patrona

Doi] Alci-Rubros — Grande

Movimento, Pela Manhã, No ||

Ettadio Das Laranjeiras — „

Intervenção Do Ministro Luiz |

Gallotti — Reafirmou 0 Se-

nhor Guilherme Da Silveira

* Filho Os Entendimentoe *

Novo capítulo voltou a ser vivi-
do na questão do compromisso dr
honra entre Fluminense e Bangu
para apresentação de um prelio
perfeito no próximo domingo. Com
a Nota Oficial ontem distribuída
pelo tricolor, estava pratiramrntr
reaberta a questão. E grande foi

(Conclue na págm* 6)

Sr. Fábio Carneiro do Men-
donça ao lado de Bcnieto
Ferreira Nho, ao alto; e. n.a
outro plano, o presiden.<* do
MuniinrnM- acompanhado Jo

ministro Luis GalIuUi
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JORNAL DOS SPOKTS

Lbz Del Fiicp Está Io República M

IXPIDIBlfTK

— AT. BIO BBANCO, U« — «.* ANIK
¦— MAMO BODBIOUM FILHO

¦Õãwtt — mOUQCK GIGANTE
bvuabdo lopes

QMMb: 41-982» • 53-«H»
n-MN • B4M

Am

ASSINATURAS

WTuava
........ Orf UM* taMtn Cr| 160,«4

Orf MM* I Am Crf M*,M .
CtflM- Atraia*, Cr» 1J»

^ P/ií

•. LOV-RCX-IPAHBMA-MIRAMAR
— "Ooe»ç4o eeivagesn", Tu Heflin

Tnbm «a Oarlo, 4s » — 4 — 4
-llM horas.
Ktno FitOIO — "Mulher do

oom Uun Butm • Lula
«a U — 14 — M — 1» —

20 aM boru
TITOVA — "Bmbratecldoe 

pela
Violência", oom Ktek Douglas s
Weltsr Inaun, ii I - 4 - # - I

10 hons.
AZTECA-ODEON «ROXY-CARIOCA-

IDEAL — "A lnaaciaval", oom Ma-
ria Antonleta Pona • MlHl Bale-
clon, àa 3 — 4 — « — • a 10 hora*.

PLAZA - PARI0IINBK - ASTORIA -
OLDVDAVRITZ - PRIMOR-H. LOBO-
COLONIAL — "A vingança d* Juh
Jamn", com Wendall Coray a Mac
Donald Cmy, àa 2 — 4 — 6 — 3

10 horas.
PATHt-ART PALACIO-PRKtílDEN-

TB — "Pecadores da Tunla", Luiz
Jouvat • Vlrlana Romano*.

JIIVOLI — "Brilhante" Nur oi
Huda.

PALACIO-LEBLON-KIAN - AMfcUI-
CA — "Pacto ainlatro", com Par-
lar Qnavar e Ruth Roman", M i
— 4 — 4 — *• 10 hora».

S. JOSB —- "O mulato", com Um-
berto Bpadaro, às 2 — 4 — * a 10
bem.

DOTIIO — "jesebel". com Be lhe
Daria a Hanry ronda, àa a — 4 -

— ( • M horas.
CINYXO

CMNTBNARIO — "Maior 
que o

adio".
PLORIANO — "Amor 

pa#4o".
GUARANI — "RaconolllaçAo".

IRIA — "Al Tem o Barto".
LATA — "Bucha 

para canblo".
MARROCOS — "Mela-Nolte".

RIO BRANCO — "Bu 
quero é mo-

vlmento".
BAIRROS

AVXHIDA — "Bmbrutecido pela

— "Quando Canta o

OA'1'WI — "Prfc IA de boa".
BBTAOIO 1M BA — "Tem aalra-

FLUM1NBNSB — "Pecado de *1-
na".

ORAJAO — "Om 
preço paia cada

crime". t
QUAN ABARA — "Vingador lm 

y

WAJtfS 00

v>qo ( hiStoÜQQ

antro* OB ou — Na data da
hoje, eonontra-ae como Direto* d*
Dia, • «r. AJolelo 4a Ooata Fraoç».
1 o Mcratarlo.

aOUCÜTACAO DA WBOJIBTARXA —
A secretaria solicita aos ssohores as-
aoolados em geral, a gentileza de ee
comunicaram oom a raeama, quer
por mnoin. ou por carta, a 'lm de
iornaoeretn se<u atuais endereços,
para afeito de ragulartsaoAo do ftotiA-
rio. Diariamente, das 19 às 33 horas
com o Br. Cunha; telefone aa-1733.

A AxamamucAo ABUJO OI
I14ITII — Após 30 dias de reeapi.
tulatto geral, chegamos hoje ao t4r-
mino 4o nosso relato administrativo,
que foeallaou todos os departamen-
tos 4a Mo Crlstovio, analisando ia-
dlvtduamente o trabalho dos direto,
ras, no «ao da 1H1, na Administra,
cie Abílio de Almeida, que 4 o nos.
so objetivado paia encerramento das-

Para quem acompanhou o trabalho
executado por 

"Atividades do Mo
Crlstorao", qualquer outro elogio que
se leoa à preeldencla, 4 desnecaasa-
rio, visto qus, as reallsaeOee empre-
andldaa cltadaa, aó foram poaslvaU.
gragas ao dinamismo de Abílio de
Almeida, cuja tungto dentro do elu.
be, a4o as limitou somsnte ao oargo
para o qual foi eleito. Ultimamente
acumulou a 3.* vloe-prssldencta, cujo
titular 4 o responsável pelo Departa.
manto da PootbaU Profissional, al4m
da axarear deacia o Inicio d* aua gaa-
tio o trabalho correspondam* ao OU
reter do Oontenoloao, ora defeuden-
«ao o oluba na Justiça Comum, ora
r«aguardando oa interesses de noasoe
atletas em euas respectivas entidades
esportivas. Bua alta visto em mataria
da laia dtapcrtlvaa, nos paaalbilltou
muitas vitorias noa Tribunais de Jus-
ttea das direrentea Federações, quan-
do com o dom ia palavra que poa-
sul S tacilldada de eapreesAo por dl-
vastas oportunidades, conseguiu para
a Mo Crlstorao vitorias, a todos tl-
das como impossíveis. Betando prr-
«ante a todas as oompattçôaa em que
o clube nelas tome parte, oonsegue
Abílio de Almeida oom tua marcan-
te personalidade de dcaportlata, In-
centlvar nossos dsfeniorss qus em
1041, nto mediram aacrlfUaa para lo-
r»r o triunfo, sabedores de antemto
do reconhecimento que lhes seria
tributado. Ao encerrarmos hoje, o
nosso trabalho, "Atividades do S4o
Cristóvão", saúda Abílio de Almeida
pelo ssu trabalho profícuo e lacra-
sants no ano findo a lncentlva-o a
novas batalhas pela grandeza do noa-
eo clube. Balve Abílio de Almeida,
preeldente do 84o Crlstov4o ds roo!-
beU • Regatas!

OONVOCAÇAO DM JUVBK18 — Os
Juvsals: Ueraldo, Beto, Domingos.
Alolato, Siqueira, D4clo, Helder, Al-
naiim, Laís Afonso, Motoralnho,
Vai ter. Humberto, Bdmo. Chlqulnho
• Áureo. aatAo convocados para do-
xulngo, às 14 horas, em Figueira de
Maio, a fim de Incorporados segui-
rena para a Ilha do Oovarnador, onda
dsr4o combate ao X. C. Cocotá.

NACIONAL — "Um dia oom o
Diabo".

PAROQUIAL — "nha da Nfa*<l<»
ÇAO"e

MBTRO TIJUCA B COPACABANA
"Mulher do Diabo", àa 2 — 4

4 — 4 e 10 horas.
MARACANÃ — "Coração selva-

gam".
MBM DE SÃ — "Aí vem o Ba-

rio".
PIRAJA — "O meu dia chegará".
POLITEAMA — "Amor vai amor,

vem".
S. CRISTOVAO — "O 

porteiro".
TIJUCA — "Vingador Impiedoso''.
VELO — "Fui oomunlata para o

F. B. V\
VILA ISABEL — "Nupclas reais*

SUBURBIOS DA CENTRAL
ALFA — "Aí vem o Barão".
BANDEIRANTE — "Folias cario

BARONB8A — "O fim do mun-
do".

COLISEU — "A lnsaclavel".
COELHO NETO — "Querida Su-

sana".
EDISON — "A princesa do Eldo-

rado".
IRAJA — O príncipe ladrão".
JOVIAL — "Agonia de amor ".

MADUREIRA — "Embrutccidos

pela violência".
MSIER — "Cante noutra fregue-ii

Ha".
MODELO — "Ai vem o Barto"
MODERNO — "Um 

preço para ca-
da orime".

MONTE CASTBLO — "Coração sei-
vagem".

PALACIO VITORIA —
PARA TODOS — "Fecadoras ds

Tunls".
PIEDADE — "Amor vsl, amor

vem".
QUINTINO — "Fui oomunlata pa-

ra o F. B. I.M.
HBAL — "Depois da tormentn".
RIDAN — "A lagoa doe mortos".
RODUMM — "Perae 

qus foram ho-
mens".

8. JORGE —
TODOS OS SANTOS -
TRINDADE —
VAZ LOBO — "Pacto alhUtro *.

SUBURBIOS DA LEOPOLDINA
PARAIZO —
PENHA —
RAMOS —
ROSÁRIO — "Coração selvagem".
S. PEDRO — "A lnsaclavel".
SANTA HELENA —

ILHA DO GOVERNADOR
JARDIM — "O comprador de Fa-

asadas".
NITERÓI

BDBN — "A fogo • sangue".
ICARAt — "Calunia".

IMPERIAL — "Três segredos'
ODBON — "Pacto sinistro".
PALACB — "A lnsaclavel".
PARAÍSO — "Milagres de amor".
VITORIA — "Santa e pecadora".
RIO BRANCO —
8. JOSE -

PBTMPOMB
CAPITOLIO — "Tris 

granciea
amigos".

D. PEDRO — "Bmbrutecidos 
pela

violência".
BSPERANTO —
PETRÔPOL1S — "Coração selva-

gam".
CAXIAS

CAXIAS — "Rainha do Nilo".
VILA MERIT1

GLORIA — "A sombra da outra".
VOLTA REDONDA

SANTA CECÍLIA — "Legião In-
^•noivei".

«01 itraves Dos Tempos
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INCIDENTE DE LUZ DEL FUEGO com o Delegado Ira-

parato, de Caxias, por ocasião do seu espetáculo no Cir-
co Olymecha, em nada prejudicou a popular bailarina

em suas atividades à frente da revista "A Fruta de Eva" (o
nú através dos tempos), em cena no Teatro República, na

Avenida Gomes Freire. Luz Del Fuego continua sendo viva-

mente aplaudida pelos que vão vê-la na grandiosa revista dc

Saint-Clair Sena e Milton Rodrigues e acompanhada de lindos
"brotos", se apresenta em números verdadeiramente sensa-

cionais. "A Fruta de Eva" vem de ser enriquecida cora novos

quadros que provocam explosões de gargalhadas e que valo-

rizaram, em muito, a sua representação. Esse espetáculo está

se despedindo do cartaz para ser apresentado no Teatro Odeon,

de São Paulo, e, por isso, restam poucos momentos para a

sua apresentação entre nós. Hoje, Luz Del Fuego e seu elen-

co, poderão ser vistos às 21 horas.

SARADOS - DOMINGOS E FERIADOS — VESPERAIS AS 16 RORAS F

I SESSÕES AS 20 E 22 HORAS — AS SEGUNDAS-FEIRAS, DESCANSO DA

COMPANHIA 
— RILHETES A VENDA

E' FANTÁSTICO!

AVISO

Solicitamos dos Srs. Gerentes
ia cinema, a comunicação com
a devida anteeed.ncla, de qualt-
quer mudanças nos rsepectlvos
cartazes, a fim 4e qus possamos
oferecer aos nossos leitores, In-
formações corretas com respeito
à exibição de filmes. As progra-
¦vacées devem ar dirigida, ao
redator cinematográfico, ou pe-
loa Mlefonn: 52-0T1» * 13-0924.

M JOSt DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo 4a Sociedade

da üesaingla de Paris

DOENÇAS SEXUAIS

DO HOMEM
E. do Rasaria, M. Da II ii II ka

fASANEÜQ

ONTEM VENDEU NOS

CLÁSSICOS

23634 
; 

2 Milhões

9V * In rZflt mjL

JdrkVMm

I.raU, DAV

JCce*a*L<X))/MH í

&cK€nmn r

FAVORITA
( (MV DfAR SfCKlARV) í

12 TEIRII

PMrrmve g »*.

1

.iTia.íiTía;; P(/t tbiKkiAm. SADUJIZSAMIRKA
CASTLE

®ss

rympn

FRCHTC a 
lõ^os

FRENTE 
«»-

( STOIK lt aiCM )

aoo

CAMERON

•OMITA

GRANVILLE

AVENIDA, 116 AVENIDA, 147

RAIO X

DR. WALDYR ESTEVES

DR. JOSÉ PINHO

Radiologia. Clinica, Roent-

tenfotografia

Uua México 14S ¦ ».* andar

gala M4 - Tei.: 42-1681

Diariamente das 14 às IR ha.

CURSO DE IDMISSIO GRATUITO f

6INA8IAL E

imiRt E

COMERCIAL

N9TIIRNO

MATRÍCULAS ABERTAS — BXAME8 KM FBVBRBIRO —
OARANT1A DB EDUCAÇAO — O EDUCANDARIO RUI BARBO

I* — sem despesa alguma para S.US alunos — garante-lhes a con-
clnaio gratuita do cano tm que estiverem matrlculadoe, se vier
a falecer o pai oa pessoa qu. Ih. custeava os estudos.

EDCCANBARIO BUY BARBOSA

SOB INIPSÇAO PERMANENTE

Rt'A GAGO QOUTINHO, *4 — TEL.: 25-ZWP»
LARGO DO MACHADO

A PASSAGEM PELOS

TORNIQUETES DA

CENTRAL DO BRASIL
Passaram pelos torniquetes de

D. Pedro II, durante o dia 16
do corrente, com iestino òs Ji-
nhas de Madureira, D^odoro,
Matadouro, Talretà c Auxiliar
167.160 passageiros. Destes,
163.294 panaram suas pasjageiis
e 13.866 viajaram gratuitamente
por serem empregados e milita-
res.
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TOMAZ COELHO F. C.

X PALESTRINO F. C.
Em sua praça de esportes, o

Tomuz Coelho F. C. receberá do-
mlngo a visita do Palestrino F.
C. de Lucas, com o qual travará
uma interessante partida amis-
tosa. Para este difícil compro-

: misso a direção técnica convoca
os seguintes jogadores ás 13 ho-
ras, na sede, de onde, em ônibus
especial, segunio para o local (la
luta: Aspirantes: Nilton — Nè-
go — Napoleáo — March — Beto

Agostinho — Tino — Pai Ve-
lho — Gelson — Darci — Bibico

Nelson e Cambota. Amadores:
Belo — Rosai vo — Celestino —
Carlos — Jacaré — Pedrinho.—
Ftiinho — Lila — Sessenta —
Valquirio — Jlmbttlú e Hugo.
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jPRODUTO 

"COSTAPE 

NM A

NOVAMENTE DERRO-

TADO PELO MAGA/IN

SEGADAES CLUBE 0

GENERAL ELETRiC

F. CLUBE

Em renhido match-revan.!.
mediram forças, no último
bado, 12, no campo do B. n
F. C., os valorosos conjuntos :o
Magazin Segadaes Clube o
General Electric F. C. A pai" a.
que teve transcurso dos mais i-
teressantes e movimentados,
do o ardor combativo e o
clavel padrão técnico dos cor
dores, agradou, plenamem à
numerosa assistência que loi «
dspendencias do estádio do ' -
fica. Venceu o Magazin S "v

daes, pelo score de 5 a 4
Estava assim constituído o • -

dro vencedor: Polegar iRen-
Tavares (Valdiri e Dia. -
Danilo e Adáo. Foguinho
Augusto, Ari, Paraense e K.
Goals dos vencedores pc; 1

(2), Ligio 12) e Ari. Arbiti *

peleja o juiz Armandinho, w
esteve irreparavel.

Dr. Peiro

sF.viAh

(JRIN ARIAS

Mat Borarlo, 98 — De 1 ^ ®

^HM,

Viuauha e duiiiíuuu. vvaperau as it» liuru>

L

R

¦BBS

^ME

jTEJ

rDi



18-1-952 JORNAL DOS SPORTã 3

MMifltlifl ílP fiil ííín F llnifnriíipç Íiiiprftírpç 1 Rprrnia W fl Na rodada de sábado, como nas próximas rodadas, do VI Torneio de Voiieyball de Praia, as exisenclas regu lamentarei, quanto ao horário das par*idan e uniformes,
mmuiu Uli nilOOU L UlilIUIIEIoO Ulllü'nCO. UClIUia H¦ U.. deverão ser estritamente obedecidas, visto que será facultado a equipe que apontar Irregularidades no quadro adversario, fazer constar na súr.t>!la, antes do jogo,

seu protesto, que, confirmado pelo Delegado da direção presente, dará a vitoria ao denunciante, seja qual for o resultado do match. Isso aplica-se, no setor masculino, á cor dos calções, que deverá ser idêntica, na mesma equipe, e os nú-<1
meros, que deverão ostentar todos os jogadores
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Jtowt Exercício Como Encerramento

Dos Preparativos Parti O Match

Com O Ronsucesso — l tf ora Repouso

Desde ontem, está o Olaria com os

preparativos encerrado» para a pel>

¦ YSTH03" E "ESTRELAS" DO COOPERADA O E. C — l.ssas sao as duas equipes da

uupatica íeile, que estarão em ação ama nhã, disputando os jogos da nona rodada do

 volley de praia 

NZE GOALS NO TREINO 00 BONSUCESSO

aiitagcm Para Os Titulares Por 9x2 — Modificado

> Ataque — 
Quadro Para Domingo — Ferias 2a-Foira

1'roparmclo-ae para o encontro u
ningo com o Olaria, que será rea.
.do no Estádio do Maracanã, como

j.*eliminar do Jcgo Bonv j x Flumi-
nse, os rubro-anls estiveram em

iMvidade na tarde de ontem, levan- !
a efeito ri u rcio treino de con- |

junto, no campo d . Avenl i. T?lx<~l-|
i.\ de Castro. A prAti.a tcv. a du-
r.'>j de noventa minut: c. ^ern d--
c.".v,:o. O on>?c titular movlin.-nt.- >

¦ bani, a.úndo su.us diversas llnhn?
i boa harmcnl. .

MOU1FK M) \ A LIMI \
Gentil Cardota e3;> nva pockr Cv.t.-

' r ccm Luzitano para o coMivo ;l
ciiLÍ-m, mas tal não fei pc.?oivrl, pi -

manecendo Soca na asa média
querda. Em compensação o ataqiu!
sofreu quatro .-iteraçõ s. A prlmeln 

'

ívi o deslocamento de Hello par., a
ponta direita, entrando Valter n t
esquerda, sendo esta a segunda m< -
dlficaçio. Tendo em vista que Si-
m6c* nfto apareceu para treinar, s i .
Duro foi deslocado para o coman .-j

O Grêmio Esportivo

C.R.I.F.A. Irá A Guara-

tiba, Enfrentar O Pedra

F. Clube
A nova diretoria do C.R.I.F.

A. iniciando sua atuação a fren-
te do clube da rua Aquidabã, or-
ganizou, para domingo próximo,
dia 20. um passeio L Pedra d^
Guaratiba, onde o seu quadro de
football dará combate ao valoroso
esquadrão do Pedra F C

A Caravana, que irá em dois
ônibus especiais, partirá da rua
Aquidabã. às 7 horas da manhã.

A direção técnica solicita o
comparecimento dos seguintes
atletas, às 7 horas da manhã de
domingo, na sede:

Ramiro — Arnaldo - Moisés
Armando — Mariano — Sa-

muel — Osvaldo — Pacheco —
Moacir — Sarará — José — Cabo

Lelé — Niliio — Tião — Pi-
cole — Januario — Paulinho —
China — Áureo — Baiano —,
Banga e Briola.

da ofensiva, u finalmente Wassli
ocupou o ponta direito. Rendeu bem i

a linha avançada, e o Jogador em- i

prestado pelo Botafogo — Valter — I
será o titular da ponta esquerda no
encontro de domingo.

V\NTAC.E?.I PARA OS TITULARES
A prática foi encerrada com a van

r n dos titulares por 9x2, tentos 1

d- VV». :'•!! (21, Sala Duro (2i. Nani- ;
i.lio 13». Valter e Hello. ;> tra cs ven-
ifdores, e Lupercio f"/ os deis t?n«
t s dos vencidos. Os quadros fnr.
inaram as !m:

TITULARES: — Ari. Flavlo . Vai-
d'.1, Urubatão, Oüberto e So-i; Hé-
Ho, VV-s^il, SaU Duro, Nanlnho e
\ a!'. r.

SUPLENTES: — Marujo. Avllson e
Airton: Joffre. I.-;:nael e C^.vunco:
H. Branca, Lupercio, Ari, Cola t
Orlando.

()l ADRO PARA DOMINGO
Gentil Já tem es-alado o quadro

que enfrentará o Oiari.,.. Formará
t-ie cí;ui Ari. Flavlo e Vildlr; Uruba.

Pro^de Gentil:

JOGARIAM

tào, Gilberto e Luzitano; Hélio. Was-
«11. Sala Duro. Nanlnho e Valter.
Caso Simões volte ao clube, será
aproveitado no comando do ataque,

passando Sala Duro para a mela, e
saindo Wassli.

F/M FÉRIAS
Os profissionais do Bonsucesso Ja |

deviam ter entrado um férias. Mas,
tendo em vista os ,1o:as com o Oia-
ria. tal não foi possível. Podemos
Informar a:;ora que o prrlodo d<» d«*c-
canso des rubro-r.nls s>rá Iniciado
na próxima segunda-fair..i.

Ja com o Bonsucesso. Houve, coníor-

me cstav.i estabelecido, o ensaio di-

conjunto, em que o quadro que dará

combate ao adversário leopoldlnens,',
movimentou-se com extraordinário
desembaraço e acerto. O onze ef~-

tlvo, após noventa minutos de mo-
vimentaçfto, estabeleceu a cont.• gem
de quatro a dois. Maxwell (2i e
Tlão II (2), foram os construtores da

vantagem dos efetivos, enquanto
Darci marcou cs dois gcals dos su-

plentes. Os dois quadros, sob a dl-

reçào de Jalr Boa ventura terinaram
asflêlm constituídos:

TITULARES: — Tlão, Olavo e Joo;
Jorge. Nllton e Ananlas; Barbos•», t
T14o II, Maxwell, J. Alves e E»quer- |
dlnha.

SUPlíENTES: — Lourlnho, Osvaldo
e Lamparina; Bené, Moacir e Alolsic;
Cordeiro, Manequinho, Darci, Vali í
e Paulinho.
DEPENDENDO DE ESQl ERDINIIV

A esnalaç&o do Olurla está depen-
dendo apenas de Esquerdinha. E' q.i^
o veterano ponteiro está na expecu.
tlva dj ser negociado com o Conv-r-
ciai., de Sfto Paulo. Se assim, acon-

tecer, o setor canhoto pertencerá fo

Jovem Paulinho. Os demais valores

serão cons rvades.

COM (tS OI.lios VOLTADOS PARA O TITULO -- Dessa lorma a valorosa rapaziada da

Kede Bebe Ilarreto, que aí vemos, Jogará a sensacional partida de amanhi, com o

Salim "A", semi-final da serie de "fortes" do Torneio

certame praiano, que entra, as-
sim, em sua etapa íinal.

Se, por um lado. o jogo entre
os dois semi-finalistas, em ação,

UflO dependa do
POSTO 

de SERVIÇO /i

O PEQUENO • EFICIENTE

<ARREGADOR DOMÉSTICO

TERRENOS EM MIGUEL PEREIRA

A ( rb- 20.H0 por mês sem enlrada e sem juroi.

lio \ :*.5) — C'r$ '-i.880.00

Inforu.acõe» e Vendas A(iF.\»'IA ttl» BRANC O

\v. Kiu hranco, !'!) IT.° and. — sala 1707 — Fone: "Í3

carga lenta.
Curante à noite.

' 
à sua bateria.

SECÇÀO DE BATERIAS

Rua J. Pablo Duarte, 20 1

peçam catálogos

PREÇOS A REVENDEDORES

(ANTIGA MARRECAS)

NAS PRELIMINARES DO R10-S. PAULO

OS CVJMÍMZ 

"PEQUEMOS 

C10BES"

segundo do setor masculino apre-
sentam-se com aspectos dos mais
sensacionais, visto que nenhuma
das r;'des, que deles participarão,
poderá perder, por já contarem
cem uma derrota, no certame
deste verão, todas.

OS JOGOS
i Teremos, assim, em ação na

rodada de amanhá, alem das se-
mi-finalistas, Bebê Barreto e Sa-
lim. as equipes do Cooperação
E. C., do Sallm "B" e os qua-
dros femininos do Wiktng, Saci,

! Marabá e Cooperação. Inegável-
mente ótimos conjuntos integra-' 
dos por figuras expressivas do
voiieyball nacional, e até, mes-
mo, campeões sul-americanos do
interessante esporte. Estes últl-
mos serão matches sensacionais,
espetaculares, e até mesmo dra-
máticos, pelo fato de qu3 somen-
te os seus vencedores continua-
r&o classificados no Torneio.

O primeiro, a ser disputado en-
tre as redes Bebê Barre :o e Ea-
lim "A", cresce ainda mais ein
importância e sensação, uma vez
que, ao vencedor do mesmo ca-
berá disputar com o r Neves-
Cazuza, já finalista, o título dc
campeão da serie de "fortes" do
setor masculino do VI Torneio
de Volley de Praia. Na arbitra-
sem deste encontro funcionara o
juiz internacional Willinra Bar-
bosa, o que vem a .cr uma ga-
rantia antecipada do bom de-
senrolar técnico e disciplinar da
partida.

1) PKOGRAM \
E' a seguinte a programação

da nona rodada do VI Torneio
de Volley de Praia, que ;erá rea-
lizada amanhã:

CAMPO DA REDÍl BEBE
BARRETO — 1.° jogo - às 16.45
horas — Bebê Barreto x Salim
"A": 2.° jogo — às 17 4£» horas
— Wikinr x Saci (feminino); iui-
zes: Willian Barbosa * Edson Pe-
tersen; apontadora: Elz:' F/tmk-e
Soeiro: delegado: Atila Martins.

2." jogo — às 17 45 horas — Mu
raba x Cooperação (feminino);

juizes: Idacir Pereira e Omar P.
de Melo; apontador: Mario Mi*
randa; delegado: Roberto Rego. I

"BAGUNÇA" 
PARU 0 BO

TAF060

Um Hmissario Do 1'

togo No Treino ! >

Radium
S. PAtLO, 17 (De Toniá, i

— pelo telefone) — Afirma- •
um rmlMario do Botafogo. » n »,
esteve hoje assistindo o < no
letivo do Eadlum, a fim d < b ervaf
o desempenho do atanate ' Ba*un-
ça", cujo concurso é pretendido pelo
alvl-ncgro carioca.

A RODADA DE /

DOMINGO

E' a seguinte a programação
da rodada de domingo próxi-
mo, do VI Torneio de Volley-
bali de Praia:

CAMPO no COOPEÍIAÇAO
ESPORTE CLUBE

(Posto 2, em frente ao Bar O K)

Jogo único, às 9 horas e 13
minutos — Guaiba Júnior *
Cooperação (Novos).

CAMPO DA REDE IOAKITE'
PRAIA CLUBE

(Em frente k rua Santm Cl*»)

Jogo único, às 9 horas e 15
minutos — Igarlté "A" contra
o perdedor do jogo de amanhã,
entre Bebê Barreto x SaSIm MA"

— (Chaves dos Fortes).

Está já praticamente resolvido
que cinco clubes do 15io e eineo
de S:ío Paulo serão os pai liei-
pautes do Torneio Interestadual.
Falando à reportagem do JOH-
NAL DOS SPOIMS. na noite de

< ntem. o técnico Gentil Carrlf^o
lembrou que o Kio-São Paulo ^e-
ria uma i>oa oportunidade paia
que os chamados "çruvlos" co-
operem com os "peq.iruina**. E
lembrou que as preliminares po-
deriani ser feitas por cinco elu-

Lembra O Técnico bit Bousucosso Que Os 
"(íraitiles"

Cooperar Com Os 
"Pequenos" — \ Fórmula

lies desta c daquela <-»pltal que
disputariam lima taça. cuja rle-
nrminacão poderia ser a de "Ta-

ça Prefeituras do I) Feieral e
de São Paulo" Seria asvim uma
oportunidade para |ue os **pc-

quenos" não fica.-sem inativos
enquanto os "grandes" aprovei-
tariam a oportunidade para «b-
servar jogadores que lhes pudes-
sem interessar.

A FORMULA FINANCKIft\

Qu;nto à fórmula finameir.
pfra a realinçâo de>s:is nie'it\i -
n.ires, flrntll avenieu que aos
clubes caberia rma eota de 40.000
cru/.eíros. sfndo 25 009 para •»
clube que ve locomoves'*-, o 15 000
nara o que fica-se em sua sede.
Nos Jogos em que a «endi fosse

superior a quinhentos mil
rc.v. e*sa cota passai ia a
50.000 cruzeiros, cabendo

mil ao clube que viajaw vinte
mil ao local I! >a a .ngeslão do

preparador do Ronsuc^sso. deven-
do ser ilito ainda <iUp is despe-

i ru/.i i- | sas dc locomoção e ••stadia se-
ser de riam pagas nelos clubes com suas
irir.la I próprias cotas.

VEt$C£$J CM fàtÁGt* 
Central De HiFówo*is

O Bel-iffar Derrotou O Alcino fíun>

nabaru Pela Contagem f>e ."3 .v 3'J

No cotejo amistoso realizado entre as equipes do Bel Mar,
e do Alcintlo Guanabara, este último, da cidade fluminense
de Maçé, apresentou o 

"placard" 
de 33x32, favoravel aos san-

cristovenses. Como demonstra o srore. a peleja foi equilibra-
dissima, tendo-se deiidido apenas no final, p ia diferença
mínima, de um ponto a favor da agremiaçào de São Cris-
tovão.

A partida preliminar esteve a cargo dos segundos quadros
'"os mesmos clubes, apresentando a vitoria do clube local, pe.»
contagem de 32x2G.

Jogaram pelo Be) Mar, i as duas pugnas realizadas, os
suintes bnsketballers:

1.° QUADHO — Landa — Jagnonhara — Adail — Al-
<lo — Joaquim e Anibal.

2." QUADRO — Pedro — Coutinho — Melo — Dauri —

ibal e Nelson.

ELEITA A NOVA DIRETORIA PARA 1952 — DE PARA-

BENS 0 
"MAIS 

QUERIDO", COM A VOLTA DE ALGUNS

"ABNEGADOS" — V. BITTENCOURT NA PRESIDENCIA

Realizou-se segunda-feira, cm sua
sede provisória, a anunciada assem-
bléia exlraordinaria do E. C. Cen-
trai de Nilópolis para a eleição da
nova diretoria que dirigirá o clube
no corrente ano. em virtude da
anulação do recente pleito passado,
por irregularidades.

Os trabalhos, qu*- foram presidi-
dos por Cunha Filho e secretariados

' 
por Carlos Alves de Oliveira Filho
c tiveram corno escrutinadores os

i Srs. Nillon Pereira da Costa e Dr.
' Jorge David. correram na melhor
j ordem e revelaram os seguintes re-

sultados:

esquerdinha Para 0 Comercial

Hoje O Enleii«liiiie!t(o decisivo Com O Olaria C.

Segundo apurou a reportagem de JOR-
NAL DOS SPORTS, o ponteiro Lsquerdinha.
do Olaria, esta nas cogitações do Comercial,
de São Paulo Os entendimentos já foram
entabolados r para hoje é esperado o final das
conversações entre os dois tradicionais gre-

Sahe-se oue o (liaria estabeleceu o pre-

eo do "passe* tm vinte mil cruzeiros, obfeti-

vando assim, não criar emharavos aos dese-

jos ilo proprio jogador, no sentido de mudar de
clube Se Esquerdinha for negociado, Faull-
nho será o ponteiro esquerdo contra o Bon-

sucesso I m caso contrario, será mantido o
veterano ponteiro

Presidente: Valter Jose
! court — vice-presidente: Manoel

i Joaquim da Cruz — 1." secretario:
Newton Freire da Costa — 2." ' e-
cretario: Evandro Caldas — l • te-
soureiro: Walace Paes Leme 2 -

; tesoureiro: Ivan Salerno de Moura
— 1.' diretor de esportes: Victorio
Berkovitz — 2." diretor de esportes:

! Jacob A. Abdala. Conselheiros:
Walfrido Betencourt, Álvaro de
Souza Fernandes, Carlos Alves ,ie
Oliveira Filho Cunha Filho e Achi-
les Palmierl.

Após o pleito foram felicitados os

; eleitos e notou-se satisfação entre
os centralinos com a volta de Vic-
torio Berkovitz e Walace Paes l.c-
me. assim como a vitoria de \V:d-
ter José Betencourt para o osto
máximo do clube, desde que é tini
grande desportista e figura de bri-
lhante prestigio no município. Tam-
bem foi grata á familia centralina a

| eleição do c". Manoel Joaquim da
i Cruz. reconhecido desportista e pro-

fundo conhecedor do assunto
Tanto a esses desportistas, como

aos demais, também conhecidos c
competentes rapazes. os melho-vs
votos de uma feliz gestão, paia que
o mais querido clube do município

j de Nilópolis continue em seu cami-

, nho de glorias, 
"fabricando1* cracks,

atletas e crescendo sempre.

f l l TI I ^ K\SE FOOTB A El,

CLC1Í

CONSKLHO DELIBERATIVO

SESSÃO ORDINARIA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

De acordo com o Art." 91. item I, letra "c". chi Estatuto,
convoco para se reunir, ordinariamente, o Conselho Deli-
beratlvo do Fluminense Football Clube, no dia 19 de janeiro
de 1952. sábado, às 16.00 (dezesseis) horas, na sede do Clube,

otodrcendo a reunião a seguinte Ordem do Dia:

a) _ Eleição do Presidente e Vlce-Presldente <lo Conse-
lho Deliberativo para o bieni ode 1952 1953.

b> — Homologação ou não do nome de Diretor para car-

go vago na Diretoria,

c i — Concessão de títulos de uenemerencia.

d» — Assuntai de interesse geral.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1952

FÁBIO CARNEIRO DE MENDONÇA
Presidente.

NOTA: Não havendo número para esta reunião o

Conselho Deliberativo reunir-se-á em segunda e última con-
vocação, às 21 horas do dia 22 de Janeiro de 1952, terça-feira.

A tinta

que não só escreve...

TAMBÉM PROTEGE A

«TA 
CANETA

*

TERÇA-FEIRA. TREINO DO FLAMENGO

DEPORTIVO 19E C \U. O COM-

PROniSSO AfiOR 1 EU VISTA >

Esta semana o Flamengo jo-
gou em Santa Catarina, obten-
do por sinal dua boas vitorias.
Retornando ao Rio. os io"adores
foram submetidos a revisão mé-
dica e depois dlspen ados. Não
tendo de pronto nenhum com-

promisso. Flavio dispensou os jo-
gadores até a próxima t^ea-fei-
ra. quando Mitáo se«£ ^tefc^vlo

o treinamento normal, já que es-
tá o clube na expectativa do joeo
com o Dcsmirtivo de Cali. assen-
tado para o dia 30 ta-^o seja i»s-
sivel o uso dos refletores do Es-
tadio Municipal do Maracanã, ou !
então a 27, caso não joguem i
Fluminense e Banpu a terceira j
partida da serie decisiva do Cam-

peonato Carioca.

Ouink - a única tinta com ioIi-t evita a eorrosSo,
acaba com os sedimentos Komosos. limpa realuien'*
a sua caneta enquanto você escreve, \dquirn hwe
esta tinta fluente: 4 còres permanente®, 2 laváveis

Preços: 2 onça» Cr* 1*2,00; 32 siçu cri ho.íh».

REPRESENTAMfcS t \C'H SIVOS PA' A 10l>0 O I HAs| :
COSTA, POHTU A ± CIA.

AV. PhKSlDENTE VAKGAS, 435 • AM1. HIO I i 'tM K«

Empatou O Eivar? Ka Italia

MILÃO, 17 (A. F. F.) — Km partida interu; . <»nal de foot-

bali entre o quadro argentino Ki\ei Plate e um combinado for-

mado por jogadores do Internacional e do Milão registou—e

um empate de 3x3 O primeiro tempo terminara empatado

por 2x2.

Sensação Em lori Io Embate Dos Semí-Fínalistas

As Emoções Ra Rodada Re Amanhã Ro VI Torneio Re Volley Re Praia — Bebê Rarreto

E Salim 
"A" 

Ytnu Match Re Granties Proporções — Confrontos Ras 
"Estrelas99 — Yotas

Com duns redrs seml-finalbtfls , "estrelas", a nona rod:idi do VJ para as próprias equipes pa.ti- i surge cercado dc grande interpor i CAMPO DA RI5DE MAM BA

da serie de "fortes ' do i.eíor j Torneio de Vollev rie Praia, sur i cipantes. A grande jornada de e expectativa, por outro, os dois — 1.° jogo — às 16.4o horas —

masculino, « com outros tantos | ge com uma significado impar amanhft, será decisiva para o I matches do setor {cniínír.» «• o 
' 

Coootraçfto E. C. x aaHni "B";

«mpolRantcs embates programa- para os adeptos do esporte ir | .
dos, neste setor, c no certame rins I rede praticado ntssos locais, |

E' com certa alegria — e por que não dizer? — com mvita -mo.

çáo que estamos recebendo noticias da Ef.rnpa sobre a brilhnite

campanha de nossa equipe dc basketball. Assim, enquanto cqui .se

briga a ponta pH com a distribuição dr -notas oficiais" desde-

gaiites e inoportunas — o nosso Flamev 10 rai honrando as tradi•

ções aloriosas do esporte brasileiro 11 o Vr'ho Mundo. O uno pcs.
sado foi a nossa representação de football me empolgou as platéia.,
da Europa, cumprindo uma serie invicta dc dez jogos. Ag-.ra é a

turma de bqsketball que repete em raris aquele "show" com que
nos do football brindamos o povo esportivo da gloriosa Franca. A

técnica apurada, a disciplina perfeita r o cavalheirismo dos nossos

atletas estão se fazendo sentir a ponto dc encher de orgulho c en¦

tusiasmo o embaixador Ouro Preto, que ontem ofereceu um almoço

à delegação rubro-negra na Caso do Brasil, na Avenue dex Champs

Elysées. Aliás, a mesma recepção comovcdora tiremos quando dc

vosso combate com o Racing de Paris, em junho de 195t. Que
noite memorável para a historia do Flamengo'... Choramos de cwo-

çào ao sentir o calor dos aplausos do povo francês que lotava o
• Pare des Princes". Aplausos cujo ico envolvia nossos corações ufa-

nos com aquela ovação em ritmo: "Flamenao!... Brasil!... Flamengo!...

Brasil!... Brasil!... Brasil!... £" assim que se trabalha para a grande-

íp esportiva de nossa terra... Está de parabéns o presidente Gilberto

Cardoso, cuja administração vem correspondendo aos anseios dos

bons rubro-negros. Projetando o nosso clube pelos cantos do mundo,

n Dr. Gilberto lavrou um tento que merece o reconhecimento de

todos nós. Football, basketball, voiieyball, esgrima e atletismo fo- \

ram esportes que brilharam em BI, dando alegrias á nossa grande

torcida. Apenas o remo. há oito anos não encontra o seu verdairi.

ro rumo. embora os esforços e a dedicação do Arnaldo Costa este. 1

¦jam presentes nas madrugadas da Gavea. Mas 52, tenho certeza, c I

football ajudará o remo, porque o segredo da vitalidade rubro-negra |
está na união de todos em torno do seu presidente, cujos sacrifícios

precisam ser melhor compreendidos, pelos que amam o Flamengo 
j

acima de todas as coisas.

Tudo Pronto Em Olaria

0 MEU COMENTÁRIO

Florita Costa

mem

MM

r'a

 ! /
jr 

Jftk PAR K * JL

TERMS EM MIGUEL PEREIRA

A ( rV 20.00 por otes seni entrada e sem jurOf

m'2 llo x 35) — Cr$ 2.8X0.00

Itiforu u' oes e Vendas AtiF.M'lA KIO BRA.NCO

\v. Itio Hranco, .'!) and. — sala 1707 — Pone: "J.t .1168

111 HI \ EmE FOOTS A El

CLUB

CONSELHO DELIBERATIVO

SESSAO ORDINARIA PRIMEIRA CONVOCACAC

De acaxdo com o Art.0 91, item I, letra "c", do Estatuto,
convoco para se reunir, ordinariamente. o Consslho Deli-
berativu d,> Fluminense Football Clubc. no dia 19 do Janeiro
dc 1B52. sAbado, as 16.00 (dezesseis I horas, na sede do Clube,

obsd'X-'endo a reuniao a seguinte Ordem do Dia:

a) _ Eleicao do Presidente e Vice-Presidente do Conse-
lho Delib?rativo para o bleni ode 195"J 1953.

bi — Homologapao ou nao do nome de Dirctor para car¬

go vago na Diretoria.

ci — Conccv-uo de titulos dc oenemerencia.

d i — Assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro. 15 de janeiro de 1952

FABIO CARNEIRO DE MENDONQA
Presidente.

NOTA: Nio harendo numero para esta reuniao n

Cunselho Deliberativo reunir-se-a em segunda e ultima con-
vocagao, a.s 21 boras do dia 22 de Janeiro de 1952, ter?a-feira.
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JUKNAL DOS SKUKfv

AUTOMOBILISTA

ATENÇÃO!!MUITA ATENÇAO!
f t t~ • m

A AUTO CAPA reabriu, estando novamente à disposição de seus clien-

tes e amigos, com novo e variado estoque e preços mais baratos ainda
AUTO CAPA

18-1-952

RUA WASHING-

TOM LUÍS, 125

Antiga Paulo de Frontin,

esq. de Riachuelo

«2MIÍ&

I^UAWTAJ^IBA^ÇPS^OOQ.OOO QQ I

GIMSIO CWDIIIO

ifllll

w

Al UíEVIIA DE ( 0\1EK< Ui 1>«
RIO DE JANEIRO

FI NDADA I.M 2 DF JUNHO DE 100?
(1?J52 — Ano .jtibiiar)

jflriJla/aila pela I rl Fedcril n. 1 '«19, rl»> 9-1-1905.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO. 101

( I KSO ilR FfcKIAS

Continuam a* Inscrições no (UKSO DE FERIAS rií> preparo
Intensivo ao EXAME DE ADMISSÃO — secunda época em fins «le
fevereiro — pira inçresso ao PRIMEIRO ANO OINASIAL (Inicio
rlon cursos Clássico, ( tentífieo e Técnico rle Contabilidade)

\s aulas df> Português, Aritmética, <;e«í:r^fia e Historia do
firasil — matérias do exame de admlssílo — estão sendo minl.il radas,
diariamente, das 9 às 11 e dai 19 às 21 horas.

>1 \ TH (CI L AS

Estarão abertas, em fevereiro, as MATRICUI-AS para os cursos
de ADMlSf.AO e GINASIAL (1°. 2.° e 3." anos) Para ingresso
no curso de ADMISSAo é preciso que o requerente tenha preparo
equivalente ao 4 ° ano da Escola Primaria: e para o GINAS1AI. é
necessário que o candidato faça EXAME DE ADMISSÃO, corres-
pondente às matérias do curso de ferias acima, na segunda quin-
rena de feierciro

PRAÇA 13 DE NOVEMBRO. 101 — TEL 42-2399

ESPORTES EM NITERÓI

CRISE NO DNF — O Depar-
tamento Niteroiense de Football
entrou em crise com o afasta-
mento de Manoel Martins, do
cargo de Diretor Geral. E o seu
afastamento foi em consequencia
do fato da Federação ter requi-
.silado vários players juvenis pa-
ra o selecionado que vai dlspu-
tar a taça 

"Paulo Goulart", me-
dlda que ele n&o está de acordo

porque vê-se na obrigação de sus-

pender o certame niteroiense da-

quela classe. A queimaçftn' do
Mmpótico desportista que dirige
o DNF nSo .se Justifica porque u
FFD. de acordo com seus rega-
lamentos, pode requisitar em

qualquer época todos os elemen-
tos necessários a formação de
seus quadros, como pode suspen-
der qualquer certame das filia-
da >. Acreditamos que o Martins
bem cedo cairA na realidade, re-
cuando de sua decisão de afas-
tar-se do DNF, e voltando assim
a bem servir o esporte da vizinha j
cidade

O MANUFATURA E O PRO- i
FISSIONALISMO — O Manufa-
tura é um dos clubes da vizinha
cidade mais animado para ado-

i concorrer ao primeiro certame da
classe promovido pela Federação.

O PRIMEIRO CASO SURGI-
DO PEI.A KA7.AO DO PROFIS-
SIONALISMO — Domingo últi-
mo, por ocasifco da disputa do
prelio Manufatura x Esperança,
um player deste foi agredido pelo
proprlo' irmão, torcedor do clu-
be. Só mais tarde é que se apu-
rou a razão da agressão. O agre-
dido que aliás, é um dos melho-
res elementos do Esperança, ha-
via sp comprometido com dirigen-
tes do Manufatura para ingressar
no clube onde se fará profissio-
nal. O seu irmão, sabedor do fato
e julgando que no referido match
aquele jogador estava "amoleccn-

do" o jogo. resolveu agredi-lo. E
tivemos assim o primeiro caso do
football profissional do Estado do
Rio e caso talvez inédito.

OENTRO-MÉDIO DE CANTA-
GALO — A Federação Fluminen- 1
se vai convocar para os treinos
da seleção juvenil, o centro-me-
dio Antonio Lontra, da Liga Can-
tagalense de Desportos.

O PRÓXIMO CAMPEONATO
FLUMINENSE DE TENNIS — A
Liga Petropolitana de Desportos

OON3EI.HO DE BENFMÍJKITOS —
O Ocn.*elho de Benemérito* do V«s-
í;j d»i Qa;iiw rcunlr-se-H iivinda-fei-
ra 21 do cor.: nte. .'ws 17 30 horas, r.a
*<»dc administrativa do clube, Aveni-
da Rio Branca lhl - 9 ° an;: \r. O pr
«l:!ente do clubr- entnroce o compa-
reclmcnto dog S.v> Gran:i"& B?netnó-
ritos e Benemérito», que compõem
aqueie Cens olho : - fornv. do
tato paru resolver assunto de sua
competência.

WATBIIPOIjO - Rea!izan<io-£e
amanhã i 3egunda parrida da "me-

Ihor de trê*' com o C, R Ouana-
Wh. para decisão do Campet>n«*o
oe Waterpoio. a direção convoca o«
aniariors do reíoectlvo quadro, soli-
citando o st,u pontm. comperrct-
mento. O Jogo está marcado peia
Federação convoca os amadores do
respectivo quadro solicitando o seu
pontuai ^omparecimentc o iogo
esta marcado pe)a Fttderaçáo ;.->ir . as
19 horas, mi piscina do Flurain w.e.

rj-RAN"DE S^HOW — No próximo d:a
23 no ginásio do
será realizado um grande snow
com os mftlhort,® artlsMs dfc Radio
Nacional, promovido por Oliv.nha de
Carvalho, cnndiri.1t d>« vns^ainns .»
"Rainha do Radio".

Essm grande festa, ccm fundo •»*-
senclolmente filantrópico, dr.:n .
a angariar fundos v-a o Hospital ;io

I Chocolate Murlon. Blsck-out, Jorse
Veiga, Vocajlstas Tropicais, Afranio
Rodrigues. Risadinhn, Germano. R^-
glonal Dnnte S-ntoro, E.^ter de Abreu.
Munoe' Monteiro. Joaquim Piment*!, '

Joré A '< vetío e Orquestra de Oult^r. |
ms '-cndu?,lda por Antonio Fr rreir.^ f

A i>s'.t dcstlna-se, exclusivamente j
ao» assoclidos do Var.co do. Gama <• J
náo há ingressos pagos. j

PRATICA DO REMO ~ Todos oe. 
]associados rstào convidados a exer-

i !tar-se na pratica do remo. pod.cn- '

do pana asse fim procurar a ivspec*
tlva seçfto na aara^e de Santa Luz'n. i
dis- tmente, exceto ms segundas-fel- j
vas. .esde as 5 horas da manhft Os I
exercícios sôo orientados pelo técni- '
eo de remo, Dr. Herbert Buhtz.

DIVISÃO DE CULTURA — NàO j
tendo realizado ftnte-ontem a reu-
nlfto dos element-rs de teatro, dr-vido
ao mau tempo, o diretor da Divisfta j
de Cultnr.i do Departamento Socln?
solicita o comparecimento hoje no
Estádio, as 20 hom$, dueí senhores

Vítsco d« Ótima, J tuwociadoe qu« nsuvam convoo;idf>8
para aquela reunifto

DEPART A M 'TNTO T NF ANTO- JT7V FI -
N1L — Este Departamento tem ho-
rarlos: :<m diversos diis rV- semana,
pera praticas desportivas, Jogos úa,
salfto e leitura na sua Biblioteca. !
Vascainos, conheçam o Departimen*
to Infonto-Juvenil e «costumam seus

tar o profissionalismo. Talvez se- que vai organizar o próximo Cani-
ia o único dos componentes da

i novel Divisão Profissionalista da

| FFD que já tenha organizado um

programa para o seu football re-
munerado Clube que é formado

por elementos pertencentes a um
dos maiores estabelecimentos tex-
teis do Estado do Rio, o Manu-
fatura tem o integral apoio dos
dirigentes do mesmo Assim, po-
de o Manufatura organizar um

peonato Estadual de Tennis, iá
enviou a FFD as bases para rea-
ligação do certame

TREINO DOS JUVENIS FLU-
MINENSES — A seleção de ju-
venls para a taça "Paulo 

Gou-
lart" Iniciará amanhã os seus
preparativos O primeiro ensaio
dos tluminneses será à tarde, no
estádio Calo Martins e será diri-
gido pelo sargento Oliveira Fi-

vasto programa c!e açào que vai I lho, técnico de Educação Física.
desde » construção de um esta- l Os elementos do interior convo-

DEFBARICA

CIMAS

Precisa-se de oficiais

lanterneiros-chapeadores

PAGA-SE BEM

Apresentar-se à CIA. AUTOCAEEO-

CERIAS CERMAVA

à RUA CORONEL ALMEIDA, 53

PIEDADE

às 9 horas, munidos dos documentos

indispensáveis

Co&uia da

ml

' ho*

f'rf

)1

NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO

RIACHIJELO

EM FOCO

dio no Barreto até a formação de
uma grande equipe de profissio-
nais, sendo que esta se anieci-

pará ao estádio para que possa

Consulta CrS 30,00

OLHOS • OUVIDOS
NARIZ • GARGANTA

DR FORTUNATQ-Ias 6 HS
ÍÍ36SS-H0M MARCADA Cri 60 00

RUA DA CARIOCA,6-4» ANO

Rncllallsta, ria A-^soclaçâo B-:.5.!"!ra j fílíioa a frerjuentA-lo
de Rádio, obra que mrreoe t> i, ^
simpatia do* vasoilnos e (If 'odos os
<l*<porti£t/is do Brasil

Pflrtlclp^.râo do grandp «hotv ,
além de Ollvtnha de Carv.tiho. - se.
gulntes artistas D;:vn de Ollvenv,
Ne.son Oonçe.lves. Marlcnc. Frano»--
co Carlos Q.iatro Ases n um Corl

AMERICA

flVCOENTA ANOS DK OIXMITAS I
— O livro qnc Álvaro do Nascimen»
to fscrrven a«ora em segunda edi-
çfto. em papel couché com rerca de
500 gravuras, com tudo que o V;tsco
possu!. é o melhor presente pnr»
um vascalno. Edição de luxo CrS'
100.00. Edição popular CrS 50.00. Pe- '

dldos ti Alvar o do Nascimento, red.i-
ção de JORNAL LK>S S POR TF, tel?< \
fone 42-9299.

DISTINTIVO DE PRATA - Na Se- |
cretarla continuam a ser entregues j
o« distintivos de prata, aos socins j
q-.ie tenham completado 25 anos ou '
n.ius a<> efetividade até o méa d»!
aniversário do clube. •

MATRICILAS

ABERTAS

( V R S O S

DIIRNOS r NOTURNOS

lUiniAKIO

(>I\ASI VI.

CIENTÍFICO

ri. \ssicn

Comerrial Básico
Técnico em contabilidade

KDirWIlAIIIO

Kl\ RARHOSA

Ku;i <íiro ( outinho. 25

Tel fone: 25-6931 — 25-260S
LARíiO DO MACHADO

cados para a seleçfio, chegarfto
hoje a vizinha cidade, devendo
ficar hospedados no Hotel Im-
perial.

NOS CENTROS !

DANSANTES !

REUNIÃO SOCIAI. Tira 1 '.r
hoje A noite, com Inicio às 21 horas
Uma azradavel reunião so.: anima-
da com o interessante divertimento
*• Bingo No decorrer d: s ,; 4, sj-.s • ;-*r.
I>o serão d.sf,rlbuido8 v\illcv.-s pr--
rnlo>\ dos quais ae dest-.ira ;ima mag-
Difira ;cladeir;» de H pés.

BATAI.HA DE CONPETT1 \m .-
r.hã serã rcaílzada no Oin:i-a^ r.o
Clube um.» batalha de con/ctti, que
Inaugurará '-«te ano a sorl* rios
tejois pré-rcrniivahscos Serã
bat.ilha nnimada por im.. orq
de renome de nossa ra; ;tal Pr.-v. .
s-» que Pse-3 fr^liclona; f-.sta aicau-
ce ;*rande iuf^sso, «ntc os prej-w.ri-
tivos e o lnU»re»se que vêrr descer-
tando entre o/» adeptos cio Amé-ic-t

BASKETBAU, - H i rá lug,.-.
na quadra da rua Campos an\- poií;
ltilcio às 20 horos um tr,mo no qual
participar*© os «tletu d- tcc.n
categorias de b^krtbaJl.

SOCIAIS — Arn.'-iea eu; R?vis*a
felicita na da:a qu. transcorre uor
motivo d» aniversário o»
sOCios: Josp Hcnem d.i ( • sta, Lu *
P-.ulo Avieis Horta de Araújo, Aldo ; 

estnrÀ
P beiro da Cc.stA'vc,r d-1 OUv- -
Matos Filho, Ciro Ferreira F
Zucarira» Mario Orl..ndo
S»ant06. Valter Alves, Clemente R
ch«, Fiavio Cc.»ta Sá. H.n-.lltou Rh-

Esportes Em Müópolls

A UM PASSO Df) TITULO
DE CAMPEAO DE 51 - Vencen-
do o seu adversario de domingo,
q'*o será o Oriente, em seu últi-
mo compromisso no certame de
Nilópolis. o Frigorífico Icuaçu
conquistara pela secunda vey a

>s-j Taça Dr Gonçalves de Sá", le-
sta i vuntando o título de campeão ni-

lopolltar.do de football de 51, na
cateL-ori-i de amadores, façanha
essa obtida pelos seus aspirantes,
cumprindo tunn cnmpanha das
mais convincentes.

PREOCUPADOS OS CIRCU-
LOS V \SCAINOS COM AS EI EI-
ÇÕES DOS CARI.IÓS PFTRO-
POLITANOS -- Comenta-se que
os círciln esportivos e sociais do
Vasco da Gama Nilopolitano
aguardam com intere-. e as reso-
luções do Conselho Deliberativo
do Intern; ¦ onal de Petrópoiis,
que. como » d° domínio público.

reunido, hoje, à noite, a
li/n de resolver entre outros as-
. untos, a eleição do novo presi*

do dente para o prêmio líder invicto
daquela cidade serrana, pois
atual presidente do*

apuramos, é um dos desportistas
(ivie erâo indicados para dirigir
um dos departamentos da futura
fíub-Scde vascaina ern Petrópo-
lis.

A. A BANCO DO BílASIL — Sá-
Iwao próximo, abrem-ftü os arejudoa
salões do rx-Castno Atlântico, hoje,
a soberba sede da A. A Banco do
Brasil, pnr« H?HZ«lhar S M Rei
Momo. que serã o convidado de hon-
ra da 1 * festa de Carnaval de 19S2,
da A A BB

A procura ie ingrestou e rntcàs
para jss*í noitada esta despertando
desusado Interesse- e provocando
grande movimento.

Tocarão as fimoías orqueetr-u Ica-
-ai Serenaders

O traje será o próprio para a Io«
ll«a. isto é, fantasia, d-soortivo ou
passeio.

F. C. OORCOVADO - O E C. Cor.
cova do lá* Botafogo , fará realiza*
pm sua se.le. no próximo sAbado, o
seu aneritivo carnavalesco, a íonta-
p a dedicado aos socios e convidados

! Rcbe: to Vasconcelos, o populor 
"Ca-

re^a", objetivando uma noitada ale-
I pre e com ebsolutx> ^xito. não vera
poupando "sforyoc enm «acirlficlos.

j BANDA PORTUGAL — A popula*
soriadade dn Praça Ouk de Junho
estará domingo envolvida num am*
biente de Intens aalegrla <» muit»
anitn. çfto. pois reall7arã uma encan.
tadom no:t^ dansant? que ;»erft in«
crementada com a orq.i-stra dA Ca-
ravana.

A fim de animar as festa* do car-
naval que se aproxima, tem ccntrl-
buldo para o maior Êxito do ivlna-
do de Momo

Damos « seguir a letre. de um*
Interessante musica, que vem a.can-
çando sucesso nos Dailes onde tem
sido 'tintada

i
REUNIÃO DE DIRETORIA — Co-

nitinleamo# aos senhores diretor c-s,
que hoje á noite haverá reunião, «"•-
tando o inicio previsto para as 20.30
horas.

M1BÔA — MARLI NUNEfa — Cul-
tuaudo a memória de »ua granas
stieta Marli Nunes, a Diretor!*, do
Riachuelo. mandará rezar amanhã,
dia 19, na igreja da Candelaria, m's-
bi de sétimo dui, em intenç&o da ai-
ma da sua amadora falecida no sa*
bado, dia 12 e espera o compareci-
n>ento dos associados para *»te ato
cristão

SEM CARTEIKA 30CIAJ NAO
TERA LNORES60 — A Diretor^ do
nosso clube avisa aos distintos asso-
c<ado* que quem não estiver de pos.
ae da > arteüa social quando for m-
:^ressar oo ciubs. n&o poderá fanA-:o.
Frisando mais que não adianta oe-
dlr para entrar A presente med:da

A 24 A ELEIÇÃO DO DIRETO*
GERAI.

O Conselho de Representantes to-
n.ou conhecimento da renuncia do
Dr. João Machado, do cargo de dire-
tor geral, fixando a data de 24 do
corrente para nova reunião na qual
deverá ser eleito o novo diretor ijersl
FILIADOS O CANADA E O GALITOS

O Conselho de Representantes con-
cadfU filiação ad-referendum da a-*
sembléia da P.M.F. aos clube*» Co-
nadá E C. e F. C. Oalitos.

O COCOTA RECEBERA A VISITA
DO S. CRISTOVAO

O quadro do S. Cristovão irá ao-
mlngo * Ilha do Oo-vernador a fim
de realizar um amistoso com o Co-

Baile Dos Securitarios

Amanhã No Salão Do

Clube Militar
O Sindicato dos Empregador an

Empresas de Seguro» Privados e C*
pitaiízarSo realizará amanhã, no na

tentlvn M. So^o, c.rnpôe», que 
do c':lbt M1I:t4T K A"n.aa Rio

m m.1. rinirt^ ! Dr"nr"' 241 "3.° tndar o Baile Sos
Securitanos cujo transcurso prome-
te ser brilhantismo atendehdo aos
intenso* preparativos que vem aendo
levado a efeito. As da naus serão pro-
porcionadas peio íame-so conjunto
oficial do clube Maciel e sua orqut~s
tru exCcpacubana.

cotá, campeão da âerle Urbana. AdI-
tará o encontro o Sr. OfvaWo Seixas
C*C»ít;E x OPOSIÇÃO NO CAMPO

DO SAMPAIO
A diretoria do Cacique F. C., vem

de convidar o Opoeiçio F C.. que se
sagrou «uiípcíão da zona suburbana, I
l>ars. urna partida amlitoíw, que terá i
luíar, domingo prAulmo, na canch»
do Sampaio A. C.

A peleja 4m apreço promete agra- 
'

dar. pois ambas as equipes possuem
elemento» de reconhecido vnior nn;
football amador da cidade. i

Para o Jogo de domingo, du 20 e
tlcltet" dos portadores d* ,
Cativas. Perpétuas e Camarote» ^(rg
o de n° 14 (quatorze» de dea-eu ,;C
de 1931.

Os portóes do Estádio M ,
serão abertos no dominge a»,
• treze e trinta hornsi, e h
Ingresses terá inicio às 13 itr.
ras

—(—
A preliminar será iniciada .

horas e o Jogo principal a» r

Eatacionamento de autor;
Sáo os seguintes os portór^

rào abcrtc-K no domingo oar.
trada de automovels par^
mento no Estádio, ao prrço
10,00 dez rrvizelros1

Porrão n ° 15 irva Mata \f,
para os autos da Zona Sul.

Portão ii° í^rua Mata V , i
para os autos oficiais;

PortAo n.' 17 (»t, Ra'.,.
fronteiriça k Estrada de F»r-o
os autos da Zona Sul,

Portão n.° 19 ''rua Prof. S. ;r t.
beio. antigo Derbl Clube' pr- t
:unoa da Zona Norte.

A salda será pelos mesmos • i
dc fntrada.

Escala do pessoal do "Quai • -.v.
vel" pnri domingo, dlfc J0-!

Chamada ás 13 ítreze horas
Inspetores n °s 1 26 -- ?7 -)j

(Reservas 3 — fl — lfli
Fiscais n.°s- 8 — 10 — ll

14 — 16 — 17 — J0 — 21 ... .
34 — 25 — 21—29 — 10 !

34 — 35 — 36 — 37 — Ji r _
41 - 44 - 45 — 47 — 46 4t .
132 — 153 (Reservas ' De n 0 50 » -»
128-.

Indicadores n.° 1 a n 0 37.
Chamad* >s u.30 idozt e

horas:
Bllhetelroe n.°s 1 — 2 —

5 g — 7 — 8—9 — 10 — 1 -
12 — 13 — 14 — 16 — l« -
i6 — io — io — ai — 22 - a,! _
24 — 26 — 27 — 28 — 29
31 — 32 — 34 — 35 — 36 — 37 I

| 
— 39 — 40 — 41 — 42 — 43 - 44 •

! 45 — 47 — 46 - 49 -- 51 — S2 J
54 — 55 — 56 — 57 — 56 0
80 — 61 — 72 — 74 — 75 • -

76 — si _ 62 _ 8.1 84 - 85
R«erv«is 92 — 62 — 64 — flò - S(

67 — «6 — 69 — 70 — 71) .

mo. do. Anjos e Pedro Por,,! Fr...., ' Fr^n^co 
''rt7"

VHITf

a

tòMa&i

Carioca

Alt CNtOMIRACA'

AMÍiUOílt 
"PKISA

ELA BOI l ANDO UM VASTO
PPOGHAMA PARA A FESTA
DA VITORIA Ent.rr as mui-
tas homenagens que vêm sendo
elaborada» peia presidência do
Fiiijoii'ico Iguaçu, em virtude das
magníficas campanhas de seus
defensores de lootbail, amadores
e aspirantes constará a de im
churrasco a ser oferecido, em sua
praça de esportes, isto e. 110 Ks-
tadio Dr. Gonçalves dr Sa

MULTADO POK TER f'HE-
GADO TARDE' A Liga Nilo-
politana vem de aplicar uma mtil-
ta ao Brasil, estimado grêmio de
Olinda, por ter chegado atrasado
p:n campo para c prelio dos as-
pirantes com o Flamentfuinho.

NAO PRETENDEM DISPUTAR
O PRÓXIMO CAMPEONATO DE
FOOTBALI. Tanto o Nova Ci-
d;ide como o Vasco da Gama Ni-
lopolitano não estão muito inte-
ressados. em disputar o certame
do corrente ano. Isto foi n ron-
clusáo a que chegamos após uma
ligeira palestra com vários diri-
gent<*> rubros e vascainos

A NOVA DIRETORIA Do HU-
RACAN - Ficou assim consti-
tuida a nova diretoria do A A.
Huracan. para o biênio 52-53 um
dos mais conceituadas atíremia-
ções de Nilópolis: Presidente
Abi lio F. Vale. Vice-presidente
José P da Silva; Secrefario Ro-
berto Melo: Tesoureiro Geraldo
Maneia; Procurador Edson San-
tana.

ALBI M DO RADIO

, | Como faz tod ^s os anos. a Rf-
vista do Radio" acaba de aor

i ^m circulação mais uma ed ção
do "Álbum do Radio onde li- I

iKuratn as fotografias dos princi-I
pai*- artistas do microfone O "Al- 

f
bum do Radio" deste ano. o n.p j'J. 

traz, alem de perto de 20fl f'o-.afas novas dos arti ta . tr.?n-
btm h r 'enh;, das ativid->o s 1

1 dos mestres dur« nte o ano que
findou. E. independente disso, o
novo ""Álbum 

do Radio" instiv
em sua» página? a duas cores.

I artistas que ainda não tinham
saído nos Álbuns dos outros ano*.

"El-A FOI LOUCAr
S AMBA

!)?• Francisvo Canivete
i

I Ela foi Ioucp

j Em treoar

J O íiipu amor
Agora

' P"»sa mal
D«? boca
E vivp at^

' De favor
Nào adlant»
Implorar
Porçue
Eu nâo sou Deu«
Piara llie perdoar,

II
El* agora
A chorar
Com a nov* vida
Que acolheu
Pena... n do
Q'«e eu la
Me !a*t?mar
Mas
Quem dft
Oanralhada sou eu.

nECPEIO DE SANTA LUZIA — A
Capfla -bnrA hoje, sábado e domlo-

( *o h» áUHS 'rorta# ;»ara recepcionai
, oí »eus devotos Destarte a turm»»
, lé estará presiaaao c- f fervoroso

j culto ac» D?us tle T.rspalccr?
i TIJÜCA rFJNNlS TUB* — O Ti-

j 
]uc» Tfl-.nu Cl-ibe levará i fotelM

I domingo às 17 homi um grandi
? »hr,w carnavalesco dedicado à pei'.-

wda tijucana. a noite das 21 as 24
horas, magnífica tiatilha de confe*l

GINA lOPEM OAVDIDATA AO TI.
TUIX) DF. BAINHA DO CARNAVAL
— Glnn I.opes é a nov» candidata
cetro de ouro de Ra»nha do Carna-
vai. no concurso instituído yrl* As.
soci.cio lie Croriiít.a» C*rn*«aJwcna
Cartola rêtna n. s?tdâ no 'raoi-
etonal bairro <la Tljuia a tourlssim*
Olni Lopes desde c«do r?velou fortn
vocação pari o '.-atro. ingtvivando
quase mcnir. • no Tlp; Balleta Cor.
reu o Braali. trabalhando em Fort*
Alegre PnlptM. s»o Pnulo Ba!.'».
Be!o Hcriwnte, como principal figu-
ra do elenco daquele corpo dc bslle
lntcrprrt.indo stont^»antes n*mer",a'ie mac.sn ^s, njmh. afvr».
br«síl-ira§

ORITO D:
E Ll*2 A. C. ¦— Iniciando as sui-
atividades carn*va!e«caj de 1!>J2. «
Força e Luz A. C. fará reilizar no
próximo sái>i<lo. dia 19. uma *rand«
batalha de confeti. no Oinaslo In-
dependência, a pertir asa 22 horaa.

devem o malj? rápido poeaivei provi-
donclar a C.^rteira, para ter ingresso
naa depenüenciaa do clube

BASKET E VOLLEYBALI. — Os
atletas pertencentes ás <Uvi3õe*< de j
oasKetbeli e volleyball do clube. es«
ráo convldcdca para a reunl&o q-iej
.vrá reali4adE hoje dia l* onde o|
Diretor Oera! de Sport6 Sr. Ari de
Oliveira, apresentara os amAdores i»o
novo j»res:cioute. Sr. Cciwo Miranda '
Heis e ao meamo tempo uma ex.
posição sobrt- as prôxlrru.s atividades.

BAILE DE ANIVER6AJRIO — A Dl-
retoria avisa aos dUt:ntoa aaaocladoa -
que o baile <te aniversário que seria [realizado no sábndo pa3sado foi
ransferido pi.ra amanhã, diA 1S, de-

vido o falecimento da nessa quer;da 
'

atleta Marli Nunes.
H.E3SHHV.AM MESAS - O Reparta- i

tr.ento di; tesouraria comunica que j
ainda restam algumaa mesar a sertin I
alugadas e o associado que t»nda i
pretender alugá-las deve procurar o j
cobrador do Clube Sr Valter e que |
o preço estipulado por unidade é :
Cr$ 50.00.

NAO HAVERA BINGO !
torla comunica aos aasociaaos
resolveu suspender
tav

OR. ROUlvHTO CA.

T4I.I1I

Cl.INICA MEDICA
DOENÇAS PULMONARES

PNEITMOTORAX

Cons : Rua llranos, W7
Tel,; :)<M061

AVISO

O MELHOft

CALÇADO

ÕO 
MUHOü

ALÔ, CIM-R VIUO-IW

ADOLFO CRUZ
Apresenta

"CINE REPORTAGENS

Diariamente, ài 14 tu
RADIO CLUBE DO BRASIL

•ANHt UMA COLOCAÇÃO «ÁPlDA COM OHOCHAOO
MÍNIMO D* cn$ 6.000.00-*stuci «ADIO NO 8.
S F.IOHOAl.IZ AOO) C Sf JA UM TBCNICO f M MONTA»
0f»tc0Nsíarof»3MÍsts.«.m m r.3a ji oiA.ÒM» VAtIOO CM TOOO O PAÍS. AULAS c INPO«MA

Dire- j Cõfs somknti a noits as 2í «; e tt»F6ir}As.woai
que ! B:o ws T^*5- <e*5 ao*9os'f.3ftia« 22 *0

Blnn> n 1» ». ***• "««'O»* «b»timo»iiihh»«i>(imo•V ft ra- auAANTOMIO OO CAflMO.IÇA-tSTfiADA BPAZ oamarcado para ainanhá dia 19, ^ina ppò«»moá ppaca 00 camu-o-jp*nhaj
em virtude de nesta rüitu ser reall- ¦¦¦¦mmmhmeB
ssado o baile de anivcraarlo. •

S/fi/is ? tome LUEPAN

Esportes Em Petrópolis

CONSELJ^EIHOS^DO' GRKMIOS S!'b-Sede 
d° Vasc°

DOS CARIJÔS DE PETROPO-
I.IS — Conforme tem sido divul-
eado lartamente estar&n reuni-
dos hoje, à noite às 20,30 horas,
em sua s?de social, em sessão ex-
iraordinaria, os membros do Con-
selho Deliberativo do Internado-
nal, para tratar de assuntos de
írande significação para os des-
tinos do lider invicto do atual
certame de football, tais como:
a' conhecer e discutir o relato-
rio do Sr Presidente do Clube,
bem como as informações dos Se-
nhores Diretores, e o parecer da
Comissão Fiscal; b» uilgar as
contas apresentadas pela Direto-
ria. c> Eleição do novo presiden-
te: d' Submeter u apreciacâo e
a indicaç&o dos novos diretores;
e> tomar conhecimento da Dlvi-
sáo de profissionais criada pela
Federação Fluminense de Despor-
tos

REABILITAÇAO Ê A PALA-
VRA DE ORDEM DO PALMEI-
RAS — Desejando fazer uma óti-
ma exibição frente ao líder invic-
to. o Palmeiras vem por inter-
médio de seu Departamento de
Football. cuidando com esmerado
carinho os seus jogadores, espp-
rando desta vez. surpreender o
quadro do Internacional reabili-
tando-se de seu insucesso no tur-
110. pois estava vencendo por 3 a
0. fora surpreendida pela soberba
atuação dos "carijôs" 

que numa
viravolta sensacional, obrigou
a deixar o gramado com um
amargor de uma derrota de 4 a 3
qmndo tudo Indicava que <jeria
antes um dos triuníos nrús cate-

CARN 'V AL no FCRC * 
' 

: -ricos, d os nulmerT.se:-
UM JORNALISTA DF ftKNO-

Ml DIRIGINDO UM DF.PARTA-
MENTO SOCIAI - Alem do Sr
Paulo Ouerra Pelxt que aecundo
Informações que recebemos será o
chefe do Departamento de Se-

A nota oficial do Fluminense, sobre o acordo B^nicio
vcninha, é muito mais venenosa do que picada de escorpi ¦

A nota oficial, alem de venenosa e infeliz.
Para que os desportistas brasileiros conheçam o ven- 9

que transborda das entrelinhas da nota oficial, vou remer • r
os latos.

Ber.icio Filiio. diretor de football do Fluminense e G.-
Ihcrire da Silveira Filho, este patrono do Bungu num »r
tro na redução de JORNAL DOS SPORTS entraram num er-
tendimento em relação às partidas que vêm sendo disou' *
pura a decisão do campeonato. O entendimento era humat .
.acionai e lugjco, em face de comentários pouco ai roso* as »
partidas c.isputadas ultimamente pelos dois grêmios em np.'1

o Sr a necessário. Tanto era necessário . j ®
Fábio Carneiro de Mendonça, presidente do Flumir.•¦¦¦>¦¦.

com receio ou por sensacionalismo, declarou a um vespe '' '
conceituado que iria pedir garantias a policia para os se > •
.adores ameaçados de morte pelo telefone

Se vivêssemos numa cidade de "sangsters" 
e «

-osse metralhadora, ainda se justificaria o receio do Sr

Gama Nilopolitano. coulta a dire-
ção do grêmio cruanaltino de Ni-
lrtixilis por mtermedio de seu re-
presentante em Petrópolis. corivi-
dar o nosso confrnde Ed«arrto
Fausto Silva para dirigir o De-
partamento Social daquela rami-
ficaçáo vascaina de Nilópolú..

FATO INÉDITO NA HISTO-
RIA DO DESPORTO FLUMI-
NENSE — Reunidos na sede da
Federação Fluminense cie Des- , ,  uu oi
portos, em Niterói, sob a presi- questão é que telefone não é metialhadora e os n < J
dencia do professor Ramos de ! «""«sters só sabem assaltar galinheiros nos suburbi >í
rreitas, teve mlcio, na noite de, Feio* entendimentos havidos entre o Benicio e o Si --

Assem- nnha, nao se falaria mais nos incidentes e acidentes pa«s. .
O jogo de domingo seria disputado num oceano de ro..

Como se pode verificar, o entendimento visava ao -e
esporte t uma garantia ao público rie que não iria - - - »
mais uma tourada.

O destaque dado ao acontecimento
Beoicio e do Silveirinha
*1endonça.

Ai deu-se a 'melodia"..

A nota oficial do Flimunense. assinada pelo S; Fab:
nS*' e um oxtiavasamenlo de vaid.ide e

pf 
aP°ntar a porta da rua ao Sr Benicio Filh.Para contrariar totalmente o entendimento o 

~

••¦eRunda-feira última,
bléia Geral da mentora ílumi-
nense, convocada para escolher
os membros do Conselho Superior,
estando presente o numero mini-
mo de representantes permitido
Pelos estatutos que re«em aquela
entidade maxima do Estado do
Rio. Ate ai. nada de anormal.
Els, porem, que pouco antof de
aprovação da ata da sessào an-
terior, o delegado petropolilano
solicitou permissão para retirar-
se. alegando o adiantado da hora,
com relação à condução que o le-

yaria 
dc volta a cidade serrana.'3este 
modo nem mesmo um dos

primeiros atos daquele conclave.
qual seja a aprovação da ata a
da sessão precedente pode efeti-
var-se poLs deixou de haver"quorum" 

para ter efeito qual-
quer decisão, criando assim, um
fato inédito nos anais do des-
portos fluminense

com as fotografias
nos jornais, irritaram o Sr Fp"J'

EM BUSCA DE MEI HOR
CLASS1FICAÇAO . O prelio
Petropolitano x Correas pro^ra-
rnado paru o próximo domingo,
vem despertando grande intfres-
se aos desportistas de Cidade Ser-
rHnu. pois os grêmios contendo-
res pretendem brindar n publico
esportivo de Petrópolis com um
espetáculo de gala.

'na*"™!? 
dt V°ltar a° f)assad0- reiwbroTwisas ve^asnas coisas e termina por perguntar:- Que rei sou eu. sem reinado e sem coroa":

aSriríf.a«SiK 
qUe -ia tomou atitude anaiogs 

¦

silei^TJ UUma 
Cas" entre ertudante, 

t'
•' 

Sr kh 2?T 
°s melhí,"'s resultados A.-, nte • : •

l-ontri^^J 
Sr Fahl° '°Sr Benicio. e o Sr. Be-

ô o°m Ã 
a.ota oficial do Fluminense, aparece"!¦ declar..toes do St Guilherme da Silveira n.tr„n,. í. >».- !

as
u Declarações elevadas

garantindo
nii !'i F
entendeu tudo

E cr1; o ,i Silveirinha
dito O Benicio, nãc i^si

lherme da Silveira, patrono do Bar-
serenas, profundamente esportiva*,indo ao público que manterá a palavra

.1 . ~ entendimentos
empenhade

O Silv
, Be-

no. jã disse que não disse
íTuem disse o que disse
não disse .

Umaconfusão
com um d;

entenueu tudo, fico
o que disse O F

it que disse ao Bcn
acabou tudo di

terrível de "disse-me -disse em na
sse que nao disse o disse de seurento* diabo»

l

»

i

^KR^2WA!CB?2SOO!MO^
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Comrrrial Hasico
Tecnico em contabilidade
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Tel fone: 25-6931 — 25-260«
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MAMO FILHO:

*UMA FARINA DO NEGRO NO F00TBAIL BRASILEIRO *

O Pó De Arroz

ii BILL E M E m E1 MM

Battava ver
ioking. cm brr

¦ jí r* o 1

uio veio í
, f,1cC OTC*

Í te. f? Ti O

C(,

iogado "es dc
1;:?/«?.'f" JO -

: Iai üuv:
1! :os vc uo

-io. O > lu»
•c? tmi oan-

<••• • :-'tc -jtava:

Pois náo dei'
rr,i 11 m jogador
¦ nrm. um do
Todos irrepre-
c!c imoltin £•¦.

"mouse de !o:c grac cn çeUe''.
F também do Conde cir ' " •

a-embureo ríc Fron: L,? : . . O
"poulai-de roti" ficava mais

gostoso ao som de valsa.^.
Drea.ming, de Joyce. Os gcr-
fntij serviam vinho» /ranço-^
ses, a orquestra tocava um
" r a Q . Switchbak, de
Auracher. E a salada parecia
pedir um tango, uma valsa.
Tccava-sc um tango. Apoio,
de Bevillacqua. uma valsa, a
Princesa dos Dollar". dc Frans
hehar. O banquete apro.r'-
mara-se d" fim. 

"Poire Me!-
ba'\ Pou- Rou\ Row, um "one

step", bem alegre, mais ale*

gre ainda um tango brasilei-
ro: Cacique, dc Nazareth•

Caie, licores, charutos, o Veu-

dedor dc Pássaros, de Zeller.
.4 orquestra parava. Era hora

dos brindes. Um jogador le-

vantava-se, taça de rhampcg-
ne na ivão, jazia um ligeiro
"speech". Levantai'a-se um

hin. hip, hurrah, coisa do Ftu-

minense, uri aleyuá, coisa do
Palmeiras. E a o r q u c stra»

que parecia só aguardar es»

se momento dos hips-hurrahs

e doe aicouás, encerrava o

banquete com a Marcha do

Barão do Rio Branco, de

Francisco Braga.

, uma obra de arte tipográfi-

•\ palavra menu, em baixo relevo, dentro de um escudo
¦ =ado O escudo prateado, no alto, de lado, prendando as

fitinhas com as cores des clubes, o preto e o branco do

Ti. o verde, branco e vermelho do Fluminense, cht-
• lembrar um brasão de armas. Sobrara espaço bas-

• n¦ p f?rs nuc- todos os convidados escrevessem, a lápis, os
¦- ron» nos cartões do menu Os cartões com os nomes

cariocis ficavam com os paulistas, os cartões coin os

nonos dos paulista» com os cariocas. Quem ia a um d«S»*S

ía?iam questão de guardar no bolso o seu cartao,

: i.tdsrafado. 
"Com 

o carinho de uma moça pelo seu

de b?ile. O torcedor de fitinha no chapéu podia

dos jogadores que vestiam a camisa das três

Quskuer torcedor, mesmo sem fitinha, meiroo da

Tal'"f o pé rapado sentisse até nisis orgulho dos jo-
. : do Fluminense. O torcedor de fitinha r.ão achando

r]f- extraordinário no smoking. O pé rapado achando

¦ ¦ --.loking de uma importância capital. De um certo modo

- : Fluminense por isso, escolhera o clube mais fino pa-
•• .-"¦•r por ele. Para» brigar também por ele. A elegância'

Marcos dç Mendonça fascinando-o. Marcos de camisa de

m.M.Biin.». brilhando como seda. de fsixa roxa, de shootei-

tode amarrada. Cantava-se pelas ruas o Marcos de Men-

nc? fitinha roxa. O football inspirando canções que to-
o: 

garotot -abiam de cor.

O iefa «pifa.
.4 linha avança,
O Fluminense não dc. confiança,

tj torcedor sem colarinho © gra- suste ninguém reparou nu? ela

ita, branco, nobre, mulato, pre-» ©!• er*. mulato. Também Carlos

v~S3 DFZ MAWAMNTOS DO DIABO. ..

»

AS RECTAj SÃO BOAS, MAS OS PIOF^SSOKES SÃO RliiN." - MEDO FAZ VALENTES E COVARDES — ASSIM, JAIR QUEBROU A PERNA DE SALOMON

VALIDO E CARDEAL; TIM E SPINA — ÇS"AFs|HOL FO! MAIS CULpADO DO OUE KOHUT — PAU LA', PAU CA'. .. — QUüM PAGOU F01 AGOSTINHO

Di Geraldo Romualdo da SILVA s

iii dc ir
i.o Palme:
I ' vminensf
rvjivelmeni
!'•iquanto os garçons dc cal-
rn preta, jaqtietn branca, iam

<• riy.ham, visando macio, tra-
rndo, levando os pratos, a

orquestra, um piano, doij vio-

/¦••os um contrabaixo, /oca-
•v. músicas esco1.hida.\ Vrt-

r0 0 Hino do Palmeiras,
r •* Caniu. Depois o Hino cio

fluminense, de Cardoso dc
Menezes Filho. Durante o
"ors Coeuvre", a Proriiena-
ç de Englemav.. F n f r e o

: o rs d'oeurre" c o "consom-

^ ox taiW uma valsa. A mor
- zingaro, de Franz Lehar,

\ prjuir, o ouc sc chamava
•i tango característico: B" •

'•jque, de K. Wcsquita. Vi-

i-r; c 
"file' dc sole frite". Sc.

Tartar. Ouvia-se um 
"one-

-p". H';ntpeirofc. de Ler-
•-auge. E também um. tajigo

•ccvtino' L a Sejerino., de

.'.n-iga Chegava a vez da

v h£,-ia o cartão do menu.

Alberto, r.o América. n£o quis pas-
sar per branco. No Fluminense fo!

para o primeiro team, ficou logo

em eirposiçáo. Tinha de entrar

em campo, correr para o lugar

mais cheio de moç* na arquibar-
cada parar um instante, levantar
n braro, abrir a boca. num hip,

hip, hurrah. Era o momento que
Carlos Alberto mais temia. Pre-

parava-se para ele, por isso mos-

mo, cuidadosamente, enchendo a
cara de pó dt arroz, ficando qua-
se cinrento. Nio podia enjana'r

nínfuem, chamava até mais aten-

çio. O cabelo de escadinha ficava
mais escadinha, emoldurando o
rosto, cimento de tanto pó de ar-
roz Quando o Fluminense la jo-

jar com o Amésgca, a torcida de
Campos Sales cala em cima de

de'Carlos Alberto 4 Pó de Arroz! Pó
de Arroz"

to. preferindo o Fluminense, o Bo-

tafoço, o Flamengo, ao Banjú, «to
"lanjueira, ao Andara!. Sendo mais
•io clube de gente fina do que do

rlube d* operários. O Flumir.cs-

36, o Bottfogo, o Fluaesgo. tur.-

bea Injar pars ele. Na

jçesaJ. Da fera! ele olhava a ar-

Itübtaetâa. Usa belesa Assim

âs moças, com os seus xeftldo»
•hsroe, os seus chapéus fleridor:.
Itsdo como devia ser. ??ad& de
mistura. Valia a pena ser Fluml-
nense, Botafogo, Flamengo, clube

dt brancos. Se aparecia um mula*

to, som deles, mesmo disfarçado,

o branco pobre, o mulato, o preto
d» gelll aram o» primeiros i re-

ptíw. O caso d* Cario, Alberto,

do Fluminense. Tinha \indo do

Imérica, com os Mendonças, Mar-
r,Oê ê Lnlz. Enquanto esteve no

América, jogando no segundo team,

A torcida do Fluminense procurava esquecer-se que

Carlos Alberto era mulato. Um bom. rapa:, muito fino. O

cai tinha alguma coisa, arranjada, batendo fotografias de for-
maturas. As turmas que sz formavam, todos os anos, prefe-
riam as fotografias de' Carlos Alberto, pai. Asíim o filho en-
•'ara nas boas rodas. Sabia cativar, com aquela macieza de

rtulato, aquela delicadeza quase de moça, não precisara encher

o rosto dê po de arroz, tra só ele entrar em campo, da geral

partiam os gritos de pó de arroz. Carlos Alberto sem se dar

oor achado, como se náo fosse com ele, como se fosse com o

fluminense. E o 
"Pó de Arroz" acabou, passando dele para o

Fluminense. Uma vez Carlos Alberto não jogou. O team. do

Fluminense entrou em campo, os gritos de 
"Pó 

de Arroz" par-
tiram da geral, do mesmo jeito. O fluminense era 

"Pó 
de Ar-

roz", muito cheio de coisa querendo ser mais do que os ou-
tros. mais chique, mais elegante, mais aristocrático. O 

"Pó

de Arroz" pegou feito visgo. Quando um. rubro-negro queria
ofev,der um. tricolor vinha logo com 

"Pó de Arroz". E o tri-
colo. ficava sem, poder responder. Tendo de bancar o supe-
rior, de ser 

"Pó de Arroz. 
'Pó 

de Arroz" era coisa fina, cheiro-
"C. O Fluminense não se envergonhava de ser fino, de cheirar
bem*. Tratando, porem, de ter mais cuidado, de não botar mais
um mulato no team Principalmente um mulato oui qtii2es:e
vessar por branco. Como Carlos Alberto, como Friedenreich,
Friedenreich, de olhos verdes um leve tom de azeitona no rosto

moreno, podia passar ce não fosse o cabelo. O cabelo farto,
r"as duro, rebelde. Friedenreich levava, pelo menos, meia ho-
"i emansando o ccbeto. Primeiro untava o cabelo de bn-
Ihanüna. Depois, corr. o p«.nte, puxava o cabelo para trás.
O cabelo não cedendo ao pente, não se deitando na. cabeça,
merendo se levantar. Friedenreich tinha de puxar o pente
com força, para. trás, com a mão livre segurar o cabelo. Sp
vão ele não ficava colado na cabeça, como uma carapuça O
rente, a mão, não bastavam. Era preciso amarrar a cabera com
-:ma toalha, fazer da toalha um turbante e enterrá-lo na cabeça.
E ficar esperando que o cabelo assentasse. Levava tempo.
Fmbora principiasse quando se estava jogando o segundo team,
:c terminava quase na hora da saída do jogo do primeiro team.
O juiz impaciente, ameaçando começar c partida sem Frieden-
reick, e Friedenreich lá dentro, no vestiário, c toalha amarrada
na cabeça esperando, ainda desconfiado de que não chegara a
hora de tirar o turbante. Era sempre o último c entrar em
campo. Quando aparecia, finalmente, a multidão batia palmas
mais fortes para ele. Era sempre o jogador mais aplaudido. A¦•antagem dc entrar por último.

Mais tarde muito jogador Ele podia meter a cabeça na

(I 
Duas »>ern?s ouebradas: ± dc Zizinho c a »lc C^rde?!. Nem as primeiras nem Li ultimai 

J
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regras sâo clarus e boo ... Ad-
mitem a disputa leal, o corpo-a-
corpo, sem intenção maldosa e

permite o choque, e accita o tran-
co combro contra ombro i, e não

essas 
"marradas" 

que a gente vé

por ai.
No fim, nós é qur, interpretamos

as coisas a modo grosseiro ao nos-
so modo. Os juizes, de sua par'.e,
com visível receio de "papai 

grau-
de", confundindo 

"estouro" com
foul. ninguém pode normalmente
levantar a perna para puxar a

pelota, que lá vem apito e dedo

AS REGRAS SAO BOAS, MAS O S PROFESSORES SAO RUINS

O outro caso típico de nu.;a w«
terpretação. no Brasil, é * cio as*
sedio ao arqueiro. Vale a pe^a
chamar a atenção dos que 

"òo*

na cara, embora — isso é comu-
nissimo — se alguém chega d.
agarrar outro alguém pela cami-
se, náo fica valendo nada, culpa e
falta nenhuma. A partida prós-
segue normalmente, placldameute
no melhor dor, mundos, como Fe
não houvesse passado coisa algu-
ma. Mormente se o atingido le-
va nítida vantagem no lance.

Sem embargo, existe uma pio-
funda diferença entr° levantar a
perna para h defesa do lance e a
"sola" 

propriamente ditu, qus é
nitidamente rude e perigosa.

irem" e dos que apitam: setnprt
eflie o keeper estiver com os péi
fora do chio (saltando, natural»
mente, pura apanhar o balão),
náo poderá, absolutamente, sef
chargeado. E, apossando-se dele,

já apoiado no solo, so poderá set
trancado ombro-a-ombro. Peita-
da. marrada, barrigada ou umbi*
gada, ficará reservada para oca*
¦iões diferentes.

MEDO FAZ COISAS (VI DE JAIR X SALWMON.. \

Via dc regra certos jogadores tipicamente
'"limpos", reconhecidamente 

"finos", verdadei-

ras moças, incapazes de fazer mal a uma mos-

ca, se tornam, da noite para o dia, alvo dc

contusões seguidas, algumas incuráveis, vira. o

mexe estão no campo se contorcendo, dando

um trabalho dos diabos ao seu técnico e ao seu

médico.

Que e, que nào é, vai-se ver, procura-se
saber a causa, a espantosa causa, porque so

lastimam tanto, c a razão, a explicação, está

na "tara", entrando pelos olhos. Oculta no

proprio medo oue tem o rrack de perseguir o

adrersario. Tal o excesso dc zelo em não se

magoar, que termina magoando o adversário..

E como persegue mal o adversario, com#

lança mão de recursos poucos aceitaveis, pois
ataca-o pelas costas, todo torto, todo 

"ruim ',

resulta que acaba levando a pior. São os 'ais

valentes porque não tem reinedio .
Assim mesmo, um dia, derrubam um ti-

gante S^bem? estou me lembrando de Jair

ESPANfjOL E CARDEAL,

Rosa Pintu, náo que pretenda colocar Jair to-
talmente nesse quadro pouco lisongeiro. Re-
rordo Jair, pelo tipo de Jair. .Alais talento do

que músculos. Parece que estou vendo a cena
da quebra da perna de Salomon. Salomon, um
bruto homem, canelas assim de grandes, con-
trp.íite absoluto com Jair. Todo um contraste
com as canelas de Jair, finas conio varas de
marmelo. Mas não é que a fina pôde mais do

que a grossa. E não e que o "tico-tico" brasi-
leiro liquidou o "elefante" 

portenho! l'm gol»
pe à toa, à toa A bola espirrou em direção a.
Salomon, mas fi?ou nara Jair Salomon partiu
embalado p:'.ra a rebatida, disposto a shootar
quem viesse, quem rolasse a sua frente Ai,
Ja'r, nada de malandragem, nada de per ver»
sida-le, • irou o corpo, fechou o olho, arrebitoii
o ré. só i??o, r foi anuele estalo; uni estalo se-
to Fitava Jair, feiío assassino, r Salomon

transformado e:u herói naejimal argentino
roi, ou não foi .issím, Cordeiro? Foi, ou

n^o foi asslnt, Serran?

O ponto quatro dos dez manda-
tnentos do esclarecimento a ver-
dade. proposto pela nota oficial
co fluminense, afirma que aci-
dentes idênticos ao aue sofreu
Mendonça, têm ocorrido nos cavi-
pos de football (Espanhol. Tim,
Zitinho, Cardeal, Aqostínlw. etc.'\

Com licença: preliminarmente,
não se traia de acusar Didi. Kào
houve mesmo um só jornal do Rio
de Janeiro que o acusasse fria-
mente, seriamente, sobretudo se-

carrinho

escorregadio

Em campos âe football, em qualquer campo úz

çualcuer queírante da terra um jogador, por mais

Ademir ou Biüy Wright que seja, pode perfeita*
mente to-nar-sc vitime de acidente, que r.So há

nada mais vaturai vem mais humano Inclusive,

até, vítima de acidente grave. Menos, escla-eja-se,

ra Ame-ica do Sul. í muito ne.ios no Brar.l. Sc

Brasil, etído, reparem bem, t sempre muito dr'-

cil a aceitação do doloroso fato consvmado. Expi -

ca-se. Em primeiro luga* porque, infelizmente ain-

da não aprendemos a distinguir exatamente cio-

lencia, de virilidade. Separando, assim, jogo. essen-

cialmente bruto, da disputa essencialmente er.ér-

gica, que são, v.o r:aio e em verdade, ates inteire-

mente opostos. A principiar — sublinhe-se — pelo:

que recebem, pc-c iulgc ¦ e ensinar. Mais: pelos que

têm o dever precipuo de explicar e exigir, de ei-

ternar e aplicar a teoria aparentemente eomplera

aos regimentos. í depois, se acaso quiserem, pelos

que 
"torcem ' 

c :s inflamam, via de regra, tomados

de paixão c ya, tamanho paixão çus fica sem co-

r.hecer o limite do incentivo. Tanto que não co-

vhecem outra linguagem çue não :eja a linguagem

do "quebra' este':', "mata, 
que já vai tarde!"

Mas os. dez mandamentos citam ainda o.
acidentes Tim, Zizlnho e Agostinho. Vamos pe-
la ordem. Quando Tim caiu. atingido por Spl-
na, houve tamanha re',oita, na cidade, que
Spina ficou marcado para o resto da vicia
Não lhe deram trégua, não lhe perdoaram na-
ú? O encontro ríspido, tíiga-se de passagem,
inclusive, foi encarado como de encomendo
R^ultado: náo houve advogado que aceita.:'

a, ingrata causa do center-haií e o cenú:-

half, teve, pouco a pouco, de arranjar novo

meio ds subsistência para manter a família,
mulher e dois filhos, tão arrimo deles co:..o

oue dependem de Didi e de Mendonça

ASSUNTO difere:, te

riamente, pela fatalidade ccoí:i-
dc. domingo, no Ma ncará. üiVs,
por favor, não ramo.- confunC'
e,'de 'caso' Mendonça com ar
Ic "ctiso' Cardeal-Volido (tai;ri
o signatario não se lembre : ;
co agente indneto. E iruito r."-
nos com aquele "caso" Ezpanhil-
Kohut (meia do Ferenciaro:-: >.

No acidente Valido-Cordeal, -

rificado em Álvaro Chaves, o
hou>te foi uma disputa frente-c -

frente, quase perna com perna.

TIM, ZIZINHO E AGOSTINHO

Já, Zizinho, entre pancada que ia e piii-
cada quc, vinha (naquele jogo de triste i;io-
morte çsta**a valendo tudo, e o juiz era ur.i
completo imbecil, e ioi, não tenham duvida,
o principal responsável pelas lamentaveis ocor*
rencia^i entrou h trocar pontapés com Age.-
t.jnho D?' - e recebia. Alias, poucos foram cs

que r.íto deram r receberam de uma feita deu
ce mais ou deu de menos e lá se foi o pobra
Agostinho

Vvi joelho estourou contra o rr>
o, a bola bem no meio de ain»

co ¦. rã po acidente Espanhol*
KohiJ. a culpa inteira coube a
Espanhol, pela bravura, pela tu»
lentia, e*a um jogador de sangue,

pe- 'bendo qie Kohut tinha o
arco livre para arrematar aplicou

a pelote, num

de maneira que ¦>ê

v?nficou o choque. O estádio

te-ro ouviu o estalo trágico,

Como coruequencia sucedeu o que ninguom

ígr.ora: guerra enfre São Paulo e Rio Guerra

longa ir.gloria felizmente sanada

O JOGO r NO CAMPO OS AEBITROS OLE RESPONDAM

Palavras, sao palavras. Nio
adianta mandamentos, que
mais «abem a destorço e de»-

forra, do que meio de pacifi-
rar ânimos. O jogo e no catn-

po. E' no campo que a bola

corre, que os atletas revelam

o grau dc civilização do espor-

te que praticam, que o venci-

do se mostra à altura do ven-

1,
A CRÔNICA INTERNACIONAL De Albert LAURCNf í

O PENAROLE

Vio PROVAVELMENTE IMITAR

O NACIONAL

O FLUMINENSE E O BAMÍÍ

DOMINGO, DECISÃO DO CAMPEONATO IfRUGÜAI O QUE VERA', QUASE COM CERTEZA. 05 DOIS CLA5-

SICOS RIVAIS TERMINAR O CERTAME EMPATADOS - O EXTRAORDINÁRIO RINALDO MARTINS — BOAS

'PERFORMANCES" 
DO Ri VER PLATE NA ! FALIA

Vste cirande meia ou cer.ter-foricard esta com ume cole-

çúo de títulos única no mundo: campeão argentino de 1946

com o San íorenzo; campeão italiano de 1950, (em maio), com

o Juventus: campeão uruguaio de ISSO também (em dezem-

liroí com o Kacional de Montevidéu; scratchman argentino

cedor e que, eniim, se pratita
o verdadeiro 

"f?ir-p!?>"

O que bobrar das "quatro li-

uhaí", da transcendência dos

gestos e atos que se revelam

perante um estádio repleto ou

não repleto, depende do ca-

rater de cada player e do rau

de autoridade d«s juizes.

Quando a educacão e primo-
rosa, o que a fatalidade dete^-

minar, por mais grave, não

t>?ssara de mero acidente
\tidenie que se lamenta, que

•se chora, mas que não se si-

tul muito alem de acidente
T/m jogador precisa, antes de

mais nada, saber o oue a lei

llin faculta. Com a bola e sem

bola De frente ou de costas

para o adversário. De t:rnfe

ou de costas rara o público.
Na presença e na ausência do

fiscal e auxiliares. Mas o í í

também precisa conhecer pro-
fundamente as lei'- que weí m

o football Se possível, tante

quanto o atleta, as leis que re-

gern o esporte. Discerni-las e
aplica-las Acima de tudo,
•jpücá-las. Pois, o que ficar de
íora, o que se dúser. blason^»*.

xingar, maldizer, prometer,
nada vale. Nada importa. Nn»
da obsta. Só serve para atra-

pilhar

N,»o e a toa que íamos ten-
do, em media anual, vinte fra«
turas em número idêntico de
feridas confusas, entorses de

joelhos, rutura de gemeos.
traumatismo, feridas Incisas í
ef*cor:irões ocipitais

E' por isso que nos vestiário»

e no>. terrenos de togo, não de-
vem caber mais do que os at!e«
tis, os "referees" e os técnicos
Porque, o mie exceder dai é

demais. E faz mal. Porque di-

íiculta, trunca e deturpa o es-

petãeulo

trataria de fazej o mesmo.
Por outro motivo, natural-
mente. Friedenreich bem que
desejava entrar com os uu-
?roD Chamar menos atenção.
No meio dos outros tateei
ninguém percebesse nada.
Principalmente por causa do

pai. o v elho Friedenreich, um
bom alemão, de barbicha ra-
ls. O velho Friedenreich não
t»erdia um 

"match'* do filho,
•5 fazia questão de dizer a to-
do mundo que era o pai. O
oai do Artur, o pézinho de ou-
ro. Daquele ali. De perna
fma. coberta pelas meias de
lã pelos calções abaixo dos
'"clhos Quem estava junto
do velho Friedenreich não
demorava muito o olhar
remas finas do Ar*.ur. Olha-
"a as pernas, ia subindo, pa-
rava ra rabeca O cabelo do
\rtur, bem preto, bem espi-

'•hado, brilhava ao sol Não
>~*0cia cabelo dele. Parecia
mais cabelo postiço, colado

cabeça com goma arábica.

bola. A cabeleira não caia, fi-
cava onde estava, como esta-
va. Sem um fio de cabelo
desmanchado. Não era cabe-
lo postiço, era cabelo "não

neg= Denunciando o mula-
to Friedenreich, como o po
de arroz denunciava o mula-
to Carlos Alberto. Outros
mulstos tinha jogado foot-
bali. Mulatos e pretos Ti-
nham jogado, jogavam, mai?
do que antes. Antes ninguém
se preocupara com a cor. A
cor não importava. O que
importava era o meio. Frie-
denreich não era do meio do
Ipiranga? Carlos Alberto não
era do meio do Fluminense?
O Fluminense 

'nem 
prestara

atenção na cor do Carlos Al-
berto. moreno carregado, no
cabelo escadinha que ele ti-
nha. Carlos Alberto, porem,
entrando para o Fluminense.
_entiu-se mais mulato. O
único mulato num clube de
brancos. O América era um

fConclue rui pagina t)

ímboru, a C.B.D., muito respeitosa dos interesses doi seu :

clubes, ainda não tenha dado seu acordo à. Federação Uru¦

guaia no Que diz respeito às datas da Copa Rio Brinco, comi-

dero que talvez seja de atualidade dar uma olhadela por civw

da fronteira e examinar como está passando o football de

Montevidéu
Assim tomo sublirhamo» cm crônicac ur.ieriwes, parcce

que o campeonato nacional uruguaio vai terminaf com um em.-

pate entre os dois clássicos rivais de sempre' Pénarol e .Vacio-

nal.
Depois da última roaada oficial, a.sputuda domingo pró-

ximo passado, o Penarol, que acabou com seus compromissos,

está com efeito primeiro colocado dois oontos a frente do Na-

cional; mas este ainda está com um logo atrasado aue será
disputado depois de amanhã e tem. portanto uma seria poss'-
bilidade de alcançar também o primeiro lugar em. igualdade

ce pontos ganhos com o clube de Obd.uliq Varela
O Nacional jogará sua último pai tida contra o Cent ral, c

modesto quadro de Rodrigvez Andrade, o famoso r-edio 
"co

lored" da. Copa do Mundo, e não parece aue o ioao possa
terminar com outro resultado a não ser r. vitoria do 

"onr.z'

de Jv.les Perez.

Quem sera campeão? £' difícil dizé-lo, pois o 
' .cional dr-

rotou o Penarol no dia 6 deste mer, por 3 a 2, mar. o match joi
muito igual e, num desempate, os 

"auri-negros" 
terão sua

"chance" de triunfar, ianto quanto os seus rivais.
O Penarol está sempre com o mesmo plante!, mais ou

menos, que vimos no Rio há meses. O zagueiro central titular
e. contudo, o argentino Utul, ex-defensor do Huracan de Bue-

os Aires, que não chegou a jogar no Maracanã. Ao seu lado,
sempre os mesmos Maspoli, J. C. Gon.-aler., Obdulto Varela,
Ghiggta,, Schiaffino. Hohberg, Vidal e as novos Abadie, F'-
chegoyen. Yankovietz que vimos contra o Vasco.

O astro número um do Nacional e novamente o atacarJe
argentino Rinaldo Martino, um grande crack de verdade, <iuc
marcou os três goals do seu quadro no dia da recente vitorie,
por 3 a 2 sobre o Penarol. I multot confrades escreveram que
aquele jogo foi um duelo do Penarol contra... Martino só!.

varias vey.es; scratchman italiano contra a Inglaterra em 1949

( talvez será outra vez campeão uruguaio daqui a poucas se-

manas.

O PIOR 
QUE 

PODE

ACONTECER...

Muitos argentinos continuam jo-
finco, aliír, IWs fileiras dos qua-
ciros ri» Montevidéu, cheios de no-
mês íamesos: Martino, Fizel r-. Pe-
nalva no Nacional tmais o celebre

Turho" Mendez. emprestado pe-
lo Racing de Buenos Aires e
stualment» em mas condições físi-
ia» : Hohberg. Uzal, Romero, Mo-
rr?* no Penarol; Vacca. Mar ante

r.o Defensor; Campana no Cerre
Kicogni no Wanderer»; .Vilio
Garcia, Geronis no Liverpool, etc.,
etc.

Mas tahes Isso não seja ev .-
lente pelos progrreísos do footbnU
uruguaio cujos dirigentaates não
encaram tem receio os próximos
compromissos d li Copa Rio Bran-

(Conclue na págintl S)

U Jngo bruto, perverso, é a coisi
inüs repudiavcl que existe no foot-
b."!> Infelizmente, srmpr« existiram
t-m episodios tristes, apesar de oi
Jogadores desde que surgiu o prefis-

sionalistno, serem doutrinados no
mentido de qnn atirai» o .idversario

é vilania profissional, antes ds
mais nada. Alas. pi-jfisáional ima-
dor. o footballlsta atingido vai mesmo

mmmm__
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RIVADAVIA CONTINUA

C

ONTINUA ttlradavii na C. B 1) O homem pet
leito no lufrar exato, o coração e a inteligência
no mesmo «emperamento de chefe, de organiza-

dor, de amigo. Mais uma vez, os esportes serão servi-
dos pelo descortinio de quem sabe comandar e sabt
serTi* O que ha de admiravel em Rivadavia e a sua
condirão humana de dirijtinle. aliada a -ua c?"acida-
de de «ervir. O bom rbefe e o que melhor serve, e o
da prandeva da servidão ç nào do orgulho do mandar
duro e inclemente

Rivadavia continua
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pari o hospital, pode t>er o fim d»

Lm carreira, enquanto que o 3eu ?d

\arsario n.ida sofre, mesmo porqu?
níní;utm o p-.)de acusar e punir, da»

do que quase na totalidade dos ra-

sos é impossível apurar a verdj

d» Mo sc pode nunça apontar e

lance como ter í.ido proposital.

O > íudoso Mano faleceu, após #

choque com Martins, no fatídico pre*
lio > Cristóvão x Fluminense Apc*

• r d*; o triste caso ter dado mar»

£.-rn 2 ii*n mundo df- discussões nun»
ca se chcgou a nenhuma conclusão
i'-. o Isnce foi casual ou não. Lembra-
mes de outro ciso bem triste. Joe!

goleiro que havia sido do Sào Bento
faria, sua estréia no Palestra Lo*<?
nas primeiras jogadas ^aiu para in-
tereeptar e Vicente, do Sirio. o atir»

giu. Durante 48 horas, Joe! estev»
entre a vida e a mort" S hou-se
mas apagou-se para o football

O caso do goleiro gestor, no pre?
lio 5. Pa;:!o x Palestra, de 1931, fo'
Idcntiro Atingido por O?ses, a car-
reira de Nestor encerrou-se dftsde es<
:-e momento. No proprio campeonatc
de 1931 o Sào Paulo foi atingido po»
outro grav acidente que foi a ir*-
tura da perna de Siriri. Também »
carreira de Tinoco, do Vascp, t*rm"
nou quando Imparato deu-lhe u»-,m
entrada tourina, no Parque An«
tartica. Igual ao "calco"' oue ano»
mais tarde Zizinho aplicava em Ago?»
tlnho. Proposital? Casual? Nunc«s *•

oub»1. O proprio Eiziniio, vitima
ntais tarde do meenjo l?nce, foi um
do? poucos e felires jogadores que
?- refi/er?»^ Cfnleri, que foi d«*
Vasco e do Palestra, também se re«
iíi completamente d«pois de ? n»»1
de hospital. Jogou até se aposentar,
apesar da frattjra »er «Ido seria, o
entro amante André, reserva de Len»
nidas. ao invés ficou inutilizada
num jefo do tricolor em Belo Hoti-
/onte. Sofreu varias intervenções cfc
rúrgicas, mas igual a Siriri, a cien»
cia não o restituiu ao football

As últimas grandes V!tiroa«> do»
ponta-pé? sáo Aquiles e Mendonça

palmeirefis'1 e?tã inativo
desde "i!*?o. Fara?nos votos para que
nada d!«s« suceda com o zagueiro do
Bargn e que o lance triste de do-
minpo nào volte a se registar tão
do em qualquer campo do nosso
sociatinfi", pc>t(|ijA e fç|o, ©bscurec#
* humilha » fo«*h*n

m
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EM ATIVIDADE

JARBAS

Selecionou 21 Elementos
Para A Seleção Mato-

grossense

REPRESENTARA O IN-

TERNACIONAL O

FOOTBALL GAÚCHO

Disputará O Campeona-

to Brasileiro — Pedirá

Três Reforços Aos Co-

Irmão^
PORTO ALEGRE, 17 (Asapress! —

O E. C. Internacional desta capital,

que há poucos dias adjudicou o ti-

I tulo de bl-campeio eitadual de foot-

, bali, foi Ceulguado com a dlncil,

ni is altamente honrosa mlss&o de re-

presentar o Rio Orande do Sul, no

Campeonato Brasileiro de Footbüll.

A dlreçfio técnica do clube colorado,

entretanto, pedirá três reforços rte

clubes co-lrmâos, entre os qual*, o

goleiro SerKio, do Grêmio Portoale-

grense. Quinta-feira, vindoura, o Iu-

ternacional enfrentará o Estudlantes

de trfi Pl«ta, da Argentina, que che-

gará domingo a esta canltal.

CHEGA DOMINGO O
ESTUDIANTES

Estreará Em Porto
Alegre

PORTO ALEGRE, 16 (Asa-
press, — A delegação do Estu-
dlantes de La Plata, da Argenti-
na, que vem realizar uma tempo-
rada nesta capital, está sendo
esperada no próximo domingo,
para estrear segunda-feira à
noite, contra o Grêmio.

EM JULGAMENTO AS FOTOGRAFIAS
Reune-Se Hoje A Comissão Julgadora I, Amanhã, Será Conhecido 0 Retulttj^

Para o concurso instituído pelo patrono

do Bangú, referente às fotografias dos jogos

entre Fluminense e Bangú da serie de 
"melhor

de três", recebemos elevado número de foto-

grafias, de diversos concorrentes. A Comissão

Julgadora estará reunida, na tarde de hoje,

para o exame do material existenta •* 
já

amanhã será conhecido o resultado desse pri-

Cabe relembrar que para o prelio r

I domingo está instituido novo concurso, nt

! bases do anterior. Os que desejarem co

1 correr ao mesmo deverão enviar as suas U

tografias para a sede de JORNAL DC

SPORTS, à Avenida Rio Branco, 1M. 5.° .,.

¦ dar (Edifício Pernambuco), até quaita-feiin

I noite. Os prêmios serão os mesmos, ou sele

1.° lugar - Cr$ 3.000,00; 2.° lugur - O

I 2.000,00 e 3." lugar - Cr$ 1.000,0*0.

CRITICAS SERIAS ÀS ARBITRAGENS
(Conclusão da página 1)

Flamengo fez severa critica às
últimas arbitragens e prometeu
que o Flamengo enviará um rela-
torio à presidência da Federaçáo
especificando detalhadamente to-
das as coisas erradas que se tem
observado. E exempllfieadamente
criticou a falta de energia de Ma-
rio Viana no primeiro Jogo da me-
lhor de três, Fluminense x Ban-
gu. Pediu depois o Sr. Alves de
Morais esclarecimentos ao Sr. Luiz
Murgel sobre o Item n.° 1 da no-

Landi Tomou Conta Da Pista
Da Gávea

ONTEM* NAS LARANJEIRAS:

QUINCAS E ROBSON REVEZARAM

NA PONTA ESQUERDA TRICOLOR
Lino Tambem Esteve tm Tempo Na Extrema Direii»

»« QuafSro Titular — Grande Assistência Ao Ensaio

(Conclusão da página 1)

pois fazia o teste do carro depois
dos reparos feitos no sistema de
alimentação do motor que tanta
dor de cabeça lhe deu em Inter-
lagos. Chico Landi fez três vol-
tas, a primeira largando do Ho-
tel Leblon, 7m 49s3, a segunda,
lançando 7m 45s7 e a terceira,
parando no bex, 7m 49s,3.

num dos caminhões que trás a
frota da Escuderla Bandeirante.

Ao que parece surgiu alguma
dificuldade que Tefíé nao quis
revelar e que ainda poder* ser
sanada e neste caso teremos o co-
nhectdo volante na pista domin-
go próximo.

HOJE NOVO TREINO

ta oficial do Fluminense. Já que para informar que Já Unha tttu
lhe carecia que o tricolor nào po- vocado para hoje. ás 16,30 h n\

deria ter excluído o Juiz Molina uma reunião de Mario Vlan»,

do quadro, porque esse árbitro só [ Monteiro e Malcher, JuntanienH

saiu do quadro por ter terminado com o diretor do D, A. para .„.

o seu contrato. O Sr. Murgel cs- zer-lhes uma preleçãò sobre ¦ nt.

clareceu que realmente havia um I cesslcjade de .serem coibida., g
equivoco na nota, pois o certo era ( excessos dos Jogadores e de «f

que o Fluminense de comum
acordo com o Bangu havia exclui-
do o Juiz Molina das arbitragens
da melhor de três. E depois come-

çou o representante tricolor a cri-
ticar tambem as arbitragens, prin-
cipalmente pela falta de unifor-
midade. Entrou depois no caso
concreto Dldl x Mendonça, que
classificou de questão exaustiva-
mente explorada. Criticou depois
as noticias sobre o entendimento
Fluminense X Bangu para um ril-
ma de paz, acentuando que o Flu-

dada ás pelejas um clima de
rança e disciplina. Usou depoU
da palavra o Sr. Abrahim Tebet
do Bangu, para criticar tanaíwm
as arbitragens e estender ai iuu
criticas aos delegados que não rta
nada, nem quando os Jog-.ifli.rei
agridem os juizes por trás a pon.
ta-pés... Falou depois sobre o
triste espetáculo de domingo no
Maracanã e explicou o Intuir, 4*.
Sr. Guilherme da Silveira Filho,
quando, num encontro casual ijui
teve com o Sr. Benlclo Ferreira

Hoje será realizado novo trei-
no. Desta vez, espera-se o com-
parecimento de todos os volantes,

Assistindo ao treino encontra- 
' 

*•*¦ "*¦•¦ que serão tomados os me-
va-se o ministro Secadas Viana, lhores tempos para efeito de cias-
da pasta do Trabalho. Alvo das sificação na organização dos pe-

contratado pela _>.!,>,„.„o I atenções gerais, o ministro do lotões para a largada da sensa-

ornanizar a scieçHo mato.ma- [Trabalho que, conforme tlven.os cional prova de domingo.

' " '¦'" ATENÇÃO, 
VOLANTES!

CUIABÁ' 17 (Asapress) — Regres-
rou de sua via sem de observação ao
Ni do Estado, o técnico Jurba,
tlsta,

Foi bastante movimentada
nhft de ontem nas Laranjeiras. Co-
mo vem sucedendo ha bastante tem-
po, um grande número de associa-

do Qulncas eateve presente. Maa ape-
sar disso, o andamento do quadro
leva a crer que Robson venha mes-

ir o lugar
da.s e dirigentes do Fluminense es- I LINO REVEZOU-SE COM TELft
teve presente às manobras de cnm- Tambem a ponta direita foi obje-
pa> dos IWaiinllllIlM de 7a-í<- Moreira. I to de estudos por parte do técnico
E todos os detalhes do treino toram a ja. que Telê encontra-se Indiciado e
seguidos atentamente, nao havendo, poderá vir a ficar tora de Jogo. Tor
nenhum descuido, nem um lanço Isto, Lino, o ex-defensor do S. Crls-
perdido, ouvlndo-se a todos momen- tovío, e que vem de sagrur-se cam-
toi os mails variados comen .urios j pelo de aspirantes treinou um tem-
acerca das possibilidades da equipe. I po ao lado de Oriando. AlIAs, LI-

! no apareceu bem, sendo, Inclusive,PRESENTE O MINISTRO LUIZ
OAt.LOI

Dentre os parceiros tricolores prt- I
«ente» ao treino, destacava-se o mi- }
nlatro Luiz Qaillottl. que 14 estava !
acompanhado do presidente Fablo i
Carneiro de Mendonça. Oast&o Sou-
rea de Moura Filho, Benlclo Ferrei-
ra Filho e outros.

utor de um goal.

4X1 PARA OE EFETIVOS
O.s efetivos levaram a melhor na

prática, assinalando nada menos de
quatro goals. contra apenas um dos
.suplentes. Orlando, dols, Carlyle e
Llno, forani os Rutores dos tentos

DIDI E RORSON, ALA ESQUERDA j 
doB titulares e Marinho marcou pa-

EM PEKí., _CTIVA j ra os suplentes.

No treino. Zezé Moreira fez duas J 
As equipes formaram com a se-

experiências com a ponta esquerda, a WlaUl constltulçío:

tendo em vista que Joel nto Josparíi. i EFETIVOS — Veludo (Caatllhol —

Primeiro foi «uincns quem apareceu ; 
plndaro e Pinheiro — VltAr — Edson

como o extrema canhoto, depois cou- j 
<l Lafalete — Telô (Llno) — Orlan-

be a Robson o posto. Dldl e Robson ! d0 — Carlyle — Dldl e Qulncas
entenderam-se _.. mil maravilhas, fa- j lRobson).

lendo um Jogo babll, combinado, po- j 
SUPLENTES — Castilho l Veludo)

rem, aem a rapidez e agressividade | 
— Duarte a Getulio) e Nestor — Ba-

que apresentou u mesmo setor, quan- 
tatala — Emllson e Nino tRubens,

participara ,1o Campeo- ' oportunidade de noticiar JA tra-

nato Brasileiro do Football. Faaiancio I balhou em palpitantes reportagens

a nossa reportagem. Informou Jar- ' da Onvea. a todos atendia com

bas ter contratado 21 elementos que toda solicitude. Disse que pre'
vlr&o para esta capital, participar uma Gávea das mais emocionun
dos treinos preparatórios do nreso ¦ tes, atendendo à categoria dos

M
¦
iai o

mlnense nunca esteve em guerra Fill?o, diretor do Fluminen.

com o Bangu e não precisaria | ^,ntou,co~ ? 
mesmo um

agora de entendimentos de paz "" 
""*""

Negou assim com as suas palavras
enérgicas, qualquer força ao en
tendimento que o Sr. Benlclo Fer
relra Filho, diretor de football d,
Fluminense teve com o Sr. Qui
lherme da Silveira Filho, patro-
no do Bangu. Doutrinou sobre a
impossibilidade, de Didi atingir
propositadamente Mendonça pa-
ra romper-lhe os ligamentos do
joelho, coisa que nem um cirur
gião seria capaz de fazer cnm uma
pancada. E terminou por dizer que
naturalmente, sem necessidade de
entendimentos ou pactos, o Flu-
minense saberá jogar com o Ban-
ru uma partida de harmonia por-

ue esse é o interesse de ambos e

CLUBE MUNICIPAL-

CONVITES PARA O CARNAVAL -
Aproximando-se o reinado de Mo.
mo, é utll lembrar aos Srs. Associa-
dos que, este este ano, ndo haverá,
em absoluto, expedição de convites
para aquelas festividades.

A sede social de Haddock Lobo. no
ano passado. íol auperlotadu por uma
média dlarla de cerca de 5.500 pes-
soas, durante os quatro dias. Des:,e
modo, embora dispostos t..l.lados pa-
ra dansas ao ar livre, ainda assim o
eapaço é exíguo para os que frequen-
tam. E a admissão de convidados vi-
ria roubar bob Srs. Associados o con-
forto a que tém direilo.

FEIJOADA -

ELEIÇÕES NA FEDE-
RAÇÃO GAÚCHA

Será Reconduzido O
Atual Presidente, Sr.

Aneron Correia De
Oliveira

diretor de pista. Pedro Sar,
talucla. convocou todos os volan- do football.
tes para as 13,30 horas, a Um

lantes. _t força e velocidade dos de que o treino seja iniciado às OS JUIZES SERÃO "PRELECIO-

modernos carros e ainda ao esta- 14 horas, impreterjvelmente, evi- NADOS" HOJE
do da pista, bastante melhorado tando-se, por esta forma, maltn-
desde os tempos em que fez as | tendidos ou incidentes desagra- O Sr. lnocencio Leal aprovei-

reportagens. davels. tou-se da "deixa" sobre os Juizes

lante ficou sem carro para a Ga
•vea. Francisco Landi, demons-1 
trando seu espírito esportivo, es-
tá vivamente empenhado em con-
seguir um carro para Gino e es-

pera que chegue às primeiras ho-
ras da manha a Maserati mais

| 
to por mais três anos, o presidente indicada para ser pilotada pelo
Dr. Aneron Correia de oliveira, cuja valoroso volante que assim hoje,

passa- I 
atuaç»o, 'rente ao. destinos da nossa' deverá estar na pista experimen-

PORTO ALEQRE. 17 (Asapress) —
A 29 do corrente, terá, lugar a ns-
_,cmtleia da Federação Rlograndcnsc
de Football, quando, por lnlclillva
cias entidades e clubes, prlnclpalmen-
to do Interior rio Estado, será reelrl-

CRACKS EM JULGAMENTO
O desarranjo verificado no car-1 O Tribunal de Justiça da F.M.F. voltará a se reunir hoje, tendo

ro de Olno Blanco em Interlagos, I em pauta para Julgamento apenas casos de Jogadores do Bangú
náo poderá ser reparado com fa- (umi e do Fluminense (quatro). Estão indiciados, eomo temos di-
itliahtile «• assim, o conhecido \o- vulgado, oi seguintes profissionais: Mirim, do Bangú, por agressão

a adversário; Telê, do Fluminense, por agressão cm revide; Orlando,
do Fluminense, por reclamaç&o; Carlyle, do Fluminense, por ati-
tude inconveniente; e Nino, do Fluminense, por ofensa moral e
grave ao árbitro Molina. Este processo foi adiado da semani pas-
sada a pedido da defesa.

Athiê Ao Diretor De "Jornal

Dos Sports": Não Houve Im-
posição Do Santos

srntante no Kio de Janeiro, devi-
damente credenciado pela direto-
ria do "campeão da técnica

(Conclusão da página 1)

de iodos os clubes que estáo pre
parados para Intervir no Torneai
Rio-São Paulo. F.' preciso não es- disciplina", comunica aos clubes Loba

quecer — prosseguiu Athlé — que do Rio de Janeiro e de São Paulo, j 
o Santos dispõe de um quadro so- que lntcrviráo no próximo certa-
ciai estimado em doze mil. Esse me "Rio -São Paulo", que o San-
número bem elevado, não reprr- tos F. C. disputará os seus jogos
»enlaria os prelios com o simples no referido campeonato, no Ma-
recibo e a carteira social. Nio. j racaná e no Pacaembu, acatando
Como o regulamento estabelece' sem qualquer contestação o que
campo neutro, todos os associados determinar o Regulamento do Já
contribuiriam com o seu Ingresso. ¦ referido certame.
E nessas condições, todos os pre- j Aproveita a ocasião, o Santos F.
lios em Santos, teriam a vanta- C, de levar a sua mensagem dc
gem de oferecer, vamos dizer, uma I simpatia ao mundo esportivo ra-
base certa de arrecadação que rloca que sempre apoiou o .'orlo-
seria multo interessante. No Pa- I so cluhc de Vila Belmiro nas suas
caembu, já são menores as pos-! legítimas reivindicações."  a.)
slbilidades finanrelras do Santos.j Jorge 

'"

A nossa torcida é local e, em São
Paulo, somos en, número Inferior
Foi por isso, tio

pleltlrl alguns Jogos em Santos,
mas sem fazer Imposição

gulamento manda que se jogue
no Pacaembu e Maracanã
Santos va

alguma,
caso — concluiu o conhecido des-

portista.

ensejo da, passa- a "'"«cio, frente aos destina

gem do l.o aniversário da atual Dlra.- ! ma*'«aa entidade footbulistlca e ti
torla, um grupo de associados pro- I 

zerttIn credor da admiração e apreça
move a realização de uma feijoada 

' dl" toctos o* brasileiros esportista
às 12 horas do próximo dia 20 do- -:nurhos' P°" R Federaçio desfruto,
mlngn. Inacriçfles na Secretaria' de tal PrestlKl° como atualmente

VESPERAL INFANTIL _ Domina ' 
' ******* 'm sólltl»s condições finan

dia 20. às 15 horas, sera realizada 
'¦ celra6f 8em »">rtle. '«• com que a Fe

uma vcsperal Infantil rom diversões
no Parque do Clube.

TAÇA "Dn. 
EDGAR SOÜTELO- -

O Departamento Esportivo do Clube
homenageará o Dr. Eduar üoutelo'
diKnissimn Diretor do Departamento
de Limpeza Urbana e soclo do Clube
Municipal, instituindo uma taça pa-ra ser oferecido ao vencedor do toco
de volleyball feminino que será
disputado pela.s equipes do Clube e os
da Associação Atl.tlca Ciba no próxt-

Ratificado Pelo Bangú O
(Conclusão da pápina 1) .cercado pelos representantes da

novo carro com o qual 0 movimento nas Laranjeiras, por | Imprensa ali presentes,

cercado pelos representantes da

misso formal para que o Bangu •
o Fluminense oferecessem domin»
go ao público carioca a peleja !..•:-..
pa e bonita que nâo fora potai' «1
no domingo anterior. Achou a' a >
tada a decisão da preslden. i-. ,.
fazer uma preleçio aos árbitros
mas lembrou que o Tribun,.! rt.
Justiça deveria tambem fazer unu
preleçfto aos seus delegados a \*.
rem mais, a nfto fecharem os olh i
quando acontecem os Incide?-»!
em campo ou â margem do oampe.

APELO DOS CLUBES PAR t \
INCLUSÃO DO BOTAFOOO NO

RIO-S. PAULO

deraç&o possuísse a sua sede própria,
o que repreeenta uUo de multo Un-
portante par» a sua existência.

AO PRESIDENTE VARGAS
Diretores Do A. C. B. E

Volantes Irão Convidar

O Chefe Da Nação Para

A Gávea
Automóvel

APARECE FANC.IO

Cajmo Francisco Landi decla-
rara que estava satisfeito e não
iria treinar mais ontem, os co-
missarios de pista e de policia-
mento, resolveram abrir a pl.^ta
pSIk. Santalucia opinou pela
abertura parcial da pista, até 15
minutos antes da hora prevista
para o termino do treino, -.orque

poderia comparecer algum volon-
te retardatarlo. Nào sabemos co-
mo sui-i-iu uma nova ordem, pela
qual não só foi aberta a pista,

ocasião do treino de ontem. Pode. ocasião aproximou-se o Sr. Fablo
a ser dito mesmo que o movimento \ Carneiro de Mendonça. Colocan-
i da pista, onde ficam os paredros, do a mio 'sobre o ombro de seu

foi igual ou superior ao que se viu auxiliar, o dirigente máximo do
1 em campo. Presentes ao ensaio i clube da rua Álvaro Thaves soll.
estavam quase todos os dirigentes; citou a todos que prestassem mui-
do Fluminense, Inclusive o presi-1 ta atenção ao que la diier. pois
dente Fablo de Mendonça, e o j era da máxima importância. Co-
diretor de football Benicio Augus- ; meçou a sua explicação dizendo
to Ferreira Filho. ; que B Nota Oficial não fora bem
MEDIADOR O MINISTRO LUIZ interpretada. Ela não era, em ab-

GAI.OTI soluto, um desprestigio ao Sr. Be-

Por volta de nove horas che- 
nlfl° Ferrelr» FI,ho- ** **•**¦**'

os V(.hn>T-;i

DANÇAI
^¦r^lW* IÜl,de °U -**
APRENDA en, 21» lieões na

ACADEMIat Moitxis.
das 14 is ii horas

Ri'A oo MMM 3S,
2" and - rei az-6604
Av. Passos i3-:i." and.

Tel . «-56H

Os dirigentes t

Clube do Brasil
inscritos para a disputa üo
Crande Prvmio Cidade du Rio

*de Janeiro, dominyo próxi'no,
va Gavca, irão hoje, às 17 hora.;,
à presença do Presidente da
República, no Palácio do Cate-
te, a jim de convidar o Sr. Ge-
túlio Vargas para assistir, M

próximo domingo, à imporUmte

prova automobilística.

Nessa oportunidade serão
apresentados os volantes a 3.
E.xcia., que aí um ,1o.. IHildsl
admiradores das competições
automobilísticas. notodamirnto
da Gávea.

vou ao estádio dos tricolores o Sr.
Lall (ialoti. ministro do Supremo V"'"",""' 

"° *""J?.?"'

Tribunal Federal, e figura de des- SS S 1 ^ í 2
taque e grande prestljio no clube 

•¦imfn*°* "«vidos, delx

mo, precipitadamente, dispensado das Laranjeiras. Imediatamente
o policiamento Mn às 1530 horas enti_u em conferência com o dl-
Precisamente às 15,35 chegava rlgente máximo dos tricolores, e
Fanpio pilotando a Alfa Ron,eo a palestra entre os dois paredros,
3 800 cc, para treinar, encon- feita a sós num dos cantos do es-
trando a pista uberta. O volante tádio, durou algum tempo, notan-
arirentino estranhou, mas nada do-se que as duas partes argu-
reclamou, resolvendo fazer duas mentavam com ardor. Nada foi
voltas em marcha reduzida, para revelado sobre essa palestra, mas 

'.'"'

f:,m ¦ _>ati..i>u»Hi A*, inouit w\r*u *ri***

u famoso trampolim

i DIFÍCIL

reportagem de JORNAL DOS
SPORTS conseguiu apurar que o
ministro Luiz Galotl fez ver ao Sr

pelo mesmo tomada. Multo pelo
contrario, no seu modo de enten-

r os enten-
deixando ainda

uma porta aberta para que em
novo encontro entre o patrono do
Bangu e o presidente do Flumi-
nense medidas mals positivas fos-
sem tomadas. Tanto era assim,
qu» Iria procurar entrar em con-
tacto com o Sr. Guilherme da Sil-
veira Filho, para ao mesmo dar
elencia de tal. Abordou ainda ou-

outros aspectos da

Fablo de Mendonça a necessidade | 
*&",1* 

,Ü,a" 
"P"?SÔeS d°- pTnl

de ser prestigiada .a ação do dire- 
********J** !¦»»
nlcio Ferreira Filho se continua-
ria ou nio no cargo que vinha
ocupando, ao que o diretor demeiros a comparecer à pista. Em cabível, representando Inclusive a \i3Sn» « 

"l6 ° dlr,t0r de
trajes esportivos o prestigioso -,o- 

ponto de vista e a tradição do!,00tba" **° Fluminense respondeu
lan» foi assistir ao treino. Fa- próprio Fluminense. Depois de nue ,lm-

próprio Fluminense. Depois
lando à nossa reportagem mos- eonferenciar com o presidente a
trou-se entusiasmado, dizendo que ministro Luiz Galotl passou a paesperava certos esclarecimento lestrar com o Sr. Benlclo Ferrei-
para correr no próximo domingo, ra Filho, ainda desta feita à par-

RATIFICA O BANGU

DECISÃO

Na parte da tarde
5 I l-iííNítl IIV t\iS Oh InilS lllliilu (lllllll f IN M- • f * ,.z,uzzzzzzuzzz'mr^ i:;;z!roZzyuT"m m,cmw'
gue " 

m ***** iI" ¦ ****** . *¦'**»» ¦¦ m*llW*.M- reportagem que achava exíguo na pista Muita atenção prestava e 
comunicação eom o Sr.

ambu e a-waraeanã e o | o sucesso alcançado pela pro- t __ _. - . ___ *-m mtm -„__,-,_ . í 
tc„mp? d-e trfc dias "ara a devida » diretor de football. e ouando o 

"S-1-11?- da 
J,liv/;lrí 

Filh0- ">"
"J?'£vP* """X"" va automobilística em Wligoi ; OuilltU Da ItOU \ -Slil A 27 E llltOHj.- 

' ada.PtaÇa°, " ' " ""

."-_?-_?. 
•Í^Iíi.í" 

: Z°ZZ™*»Jt» e^ 'K'-spertan- 
* 

— »„ ' «S- o a»„ ___. í 
ca2?._£J

do nesta capital a presençai de
renomados "ases" 

Jo automobi-
lismo internacional, sugeriram
aos dirigentes do Automóvel Clu-
be do Brasi] o projeto para rea-
hzação de mals duas competições

Com respeito ainda ao Torneio ; internacionais com os famosos
Rio-São Taul». podemos antecl- j 

"ases".

par que está vndo organizada a a W verdade que a concretização
tabela, que estabelece Jogos até o desses projetos está na dependên-
dia 9 de abril. De acordo eom o cia das condições que os erros
esauems, haverá um Jogo aos sã- l venham a apresentar depois <la
bados. no Rio e outro era SSo disputa da Oavea, corrida que
Paulo, o mesmo »uredrndo sos rio- "s'1,?a sobremodo as màt,ulnns.
mingos. Prevê ainda a tabela, lM *-tO_0 AO PREFEITO DA
partidas às quartas-feiras, mas | . CIDADE
alternadamente. Melhor explicado 

' A "Püi"taeem apurou uue, se
na quarta-feira que houver jogo !_s ?******. ' stnmgeiros concor-
no Maracanã náo haverá em São ÍrlZZ'Z 

'™ 
Z" ^l0. ?°

Paulo. Portanto, vai caminhando Ereielt0.... da Cidade, Sr. Joào
satisfatoriamente or„n ac' o 

C"À°, V,tal- no senUdo de r''d«"'"'S » Quinta da Boa Vis'a para apor Mario ,.ealização de uma corrida inFer-

NOTA OFICIAL DO SANTOS OSVALDO E 0 PALMEIRAS

Vila Belmiro. pelo seu represen-
tante no Rio de Janeiro, distrl-
bola a seguinte nota oficial:

"O Santos f, C. pelo seu repre-

OOMÇUI ROUPA r

Entendimentos

SAO PAULO, 17 — (De Tomaz
Mazzoni — Pelo telefonei —
Confirma-se, a noticia de que o
Palmeiras mantim cnlend men-

-_.. - I 'os Para conseguir o MM urso do

AiüífA rT vZ Z 
""'"«il' -oleiro Osvaldo, presentemente

flSlíVrS, um mi" deíend™d° o Ban,u Adiantam
Ihareí de costumes calças e pa 

°* *M—*" P«lmelretisei que as
leMe de'caslm.r,-i nu Unho com | 

™nverí,içoes estão muito btm en-
pouco uso que lhe vende quase caminhadas e com possibilidades
de graça. de êxito.

quando
Sr. Luiz Galotl deu por encerra-

a conversação os dols paredros
gOS NO PrOXilUO Dia 3 D« Fevereiro \ 

Sabemos <>ue • carro destlnatlo trocaram um íbraçô e voníílm" sa""*ou 5 1' "'¦'" Io Klumi

nacional no próximo dia "7. Essa com simpatia e teria como uma í
prova seria realizada eom a de-
nomlnaçáo de "Prêmio Prefei-
tura Municipal".

PAGAMENTO DE UMA
DtVIDA

Conforme e do conhecimento
público, Chico flandi não foi bem
sucedido em Interlagos. Aaalm,
o duelo que o público esperav.i
entre Fanglo e Landi ficou paru
outra oportunidade. Com o adi.-
mento da inauguração do auto-
dromo Presidente Peron, em
Buenos Aires, de 17 .arr 24 de
fevereiro, surge a possibilidade ca
realização de uma nova provu
automobilística internacional, a 3
de fevereiro, no auródromr de
Interlagos. A idéia fal acolhida

de suas grandes atrações a

Chico Landi-Fanglo.

a Tefíé tambem deve ter cheg
do t-sta madrugada ou chegara as
primeiras horas da manha, por-
que saiu ontem de S&o Paulo,

parte fronteira à __n,all_._,e^a í l*\S*VJZJS^jS!h!íí-*to_do
aocial, ainda na pista.

EXPLICAÇÃO DO PRESIDENTE
Foi o Sr. Benlclo Ferreira Filho

ENTROU NA MODA
O VELEZ

CrS 1.500.000,00 Pelo
Seu Centro-Medio, Ve-
diu O Clube Platino —

Interessado O Palmeiras

8. PAULO. 17 (Asapress) — Sabe-
¦e aniora que o S. E. Ptalmelra..
dtita capita!, propôs ao Velez 8«n*
fleltt. * compra tie seu extraordinária,
centro medlo Ruis. oferecendo ,i,a.
milhão de cruzeiros pelo seu pasít
E aegundo fomos Informado», o riu-
be argentino concordaria em ceder
o passe de Rui», mas pela «om., a_e
Cr» 1.500.000,00.

AMBULATÓRIO DE PENICIIINA

DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM
MOLÉSTIAS DE SENHORAS

^lenorragia — Cistites — Prostatitts Tratamento rápido e positivo da
IMPOTÊNCIA SEXO Al. l casos indicados)

lrati_._--i.iiU) da SlFILIS em 10 dias por processos adotados nas maiores clinicas aos
.' ST.VDOS UNIDOS com exame de laboratório para comprovação da cura Trata-
mento da BRONQIJITE - AMIDAI.ITF - I ARING1TE - ROUQUIDÃO - CATARRO
CRÔNICO - SINrSITE - TOSSI - a\SMA - COQUELUCHE por INJEÇÕES -
PULVERIZAÇÕES - INHALAÇOES a NEBOL1/ACOKS de PENICILINA, ou ESTREITO

MICTNA ou AURFOWCNA ou CLPBOMH"—'NU ou TFWR*MICIV_ ou
BACITRACINA

Foram instalados moüerni.s.simos aparelho.- ri, ULTRA-SOM, de OZONO e LÂMPADA
U.KO-KKOMEYEK para tratamento rápid.a e radical de: MOLÉSTIAS DA PELE -
V.CERAS - REUMATISMO — NEVRALG1AS - CIATICAS a cargo de médicos

especializados

DK. MUNIZ Com viagem de estudos à EUROPA, ESTADOS UNIDOS,

ARGENTINA e URUGUAI.
'Diretor)

CONSULTAS CHS 50.00
Das 9 ãs 11 e das 14 ãs 17.30 horas laos sábados só até ãs 11 horas)

Rua do Carmo. 6 (esquina São José — Salas M)8 a K12 ¦ 8.» andar — Tel.: 32-76S8

entendimento havido entre o pa
trono do Banicu e o Sr. Benicio
Kearreir» Filho após ter dado a" Nota Ollcial à publicação, quando

•t do nâo mals era pawsivel qualquer
outr» medida. Esclareceu, entalo
que desejava.

A seguir o Sr. Serafim Diai P •
no, do Bonsuuessü, apresentou ...r
apelo assinado pelo mesmo e n. :.i
pelos clubes América. Sfto Cr:.-
tovão, Olaria, Madureira e Canto
do Rio. e dirigido aos clubes ::,-
teressados no torneio Rlo-s Ia
Paulo no sentido que o Botai' ít
seja Incluído tambem naquele r a-
tame. O Sr. Luiz Murgel, do Flua.
minense, foi o primeiro a falar ....
bre o assunto, manifestando-, e dt
acordo com a idéia, mesmo p >
que considerava um direito do Bo-
tafogo pretender participar do
torneio. Fez rasgados elogia,; •
campanha do Botafogo no cam.
peonato e declarou que o Fluiu!-
nense lutaria junto aos clube,
paulistas pela lnclusfto do alvf-ne-
gro carioca. Os três outros elubei
interessados — Bangu, Vasrn a
Flamengo _ acompanharam M
palavras do representante Mc»
Ior.

CHUVA NO MOLHADO

Não deixou de causar estranha •
za a proposta do Bonsucesso. piei-
teandn a Inclusão do Botafogo no
Torneio Rlo-Sfto Paulo. Trata-M
de um assunto já perfeitamente
r.íclarecldo e de conhecimento dos
torcedores. O Botafogo, a exem-
pio do Santos, participará do cer-
tame Interestadual, tendo sido 0*
entendimentos orientados por Ut*
rio Filho, por sinal o idealizada
desse certame, que hoje é uma das
maiores atr.içSes das atlvidarW
fixitbnlifliicas do pais. Seria multo
mnls lói.f.ro an clube leopoldlnen._
sugerir nfto a Inclusão do Botai; •
go. de há muito matéria venci-
da, mas sim um voto de reconl.a-
cimento ao esforço dos honv i
que consí-guiram solucionar t\:lo
i.erfeitamenie, no caso Mario F-
lho e o presidente da Federão.'..
Paulista de Football, Sr. Robar >
Pedrosa. Aliás, é natural que •
I3,.r.--iia-es',o tenha tomado tal en.-
preendimento. Tratando-se de um
clube que Jamais participou do
Rio-São Paulo, é possível que r.ãi
esteja no par dos assuntos q".«
se referem ao citado certame.

URGÊNCIA PARA A REUNI «.0
COM OS PAULISTAS

Estabelecida a unanimldada a*
idéias quanto á conclusão do 13.-
níoí-o — cujo representante. Hr,
Vive r\s de Castro, não deu um
'6 palavra — o Sr. Alves de !uY-
rais lembrou a necessidade M
apressar a reunião com os ¦¦'. -*

paulis-i. .ira ser tratado o .as*
sunto. E depois de vários palul-ei
BOM MMltMO que o Sr. Ino.er,-
cio Leal e o Sr. Francisco Abr-U
fario uma comunicação urfenll
com o presidente Rober-i, Pedrou
Btpondo o pensamento da aasem*
bléia da FMF e encarea-fi-.c. i
nee.-- idade de uma reunião m
iireaM: ia. Se os clubes paulistas
nfto puderam vir ao Rio. os

, mento pessoal, para que tudo fl
rasse definitivamente firmado.

Respondeu o Sr. Guilherme Via
Silveira Filho que para o seu clu-
he não havia necessidade de novo
entendimento. Ratificava tudo o
,iue ficara combinado, pois o fon
rom pessoa para ele bastante cre-
deneiada. como diretor ,-ue é do
Fluminense. F reafirmou que o
Banru cumprirá o compromisso

..«sumido, poi» deseja dar ao pú.
hllco esportivo da cidade um pre-
lio à altura que ele merece, ou
seja. o prelio que a seu ver o
Bangu ficara devendo. Insistiu o
.Sr. Fablo de Mendonça num en-
tendimento pessoal, para que fos-
*r tomada uma decido mais am-
pia, mais positiva. No.amcnte o
Sr Guilherme da Silveira Filho
reafirmou o »eu ponto de vista, de
nâo «er necess.rlo tal encontro
acabando por esclarecer que nada
tinha a oport a um encontro com
o dirigente máximo do cluhc das
Laranjeira!, e que não seria ca-
nivel já que náo havia motivo•aara uma atitude des»as. r. f„i
entáo encerrada a palestra com ¦
iflrmtiva do Sr. Fablo Carneiro
de Mendonça de que, Iria proru-
rar o patrono do Bangu no decor
rer do dia dr hoie.

iter um entendi- ras irão a Rão Paulo de fnrrr.

dia dr hoje

UM AMISTOSO DE MBO-tOt

Ao fim da sessão o pre.>n!a-• <

lnocencio Leal comunicou i •

clubes que tinha recebido un. i •'¦-*

vlte para uma festa em Be:,a li •

rij-onte, na qual o selecionaria tn *

neiro que irá dispuar o carr..-"-
nato brasileiro deverá disputar ia
amistoso rom um quadro de -

gadores mineiros das equipes **
rioens. Lembrados estavam M I
MM encontro os jogadores' I :;S
Borracha — Gerson e Weber -

Bigode — Edjson e Juvenn: ¦"

Telé — Genlnho — Carlyle - -' '•

e Nlvlo. Braguinha. Armiral. O**
nuiin. Nono. Cunha, Arizlo e-r.
O técnico sugerido para e^e **•
lecionado era Nilton Senra e •
médico o Sr. Amilcar Gifíni.i ea*
bendo I chefia da delegaçã- "'
Sr. lnocencio Leal e Indo mals -

mo convidados especiais os P"
Abrahim Tebbet. Luiz MUflei •
Fabricio C. Mendonça. Tud» ml-
neiro. Mas os cHibes não tot*****

ram ontem o assunto, deixar.a •

para estudí.-lo com M—M I 
'•'"

rem resposta na próxima IM- "'•

CASIMIRAS/^%R0PICAIS

^HUDDERSFIELD^CAS/Mf*9AS,
L/A/HOS £ TBOPtCAtS MAC/OMMS £ EXr#AN6£t*OS.
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MAIS DE TRINTA 
"RAQUETES" 

INTERVIRÃO
NO i: CAMPEONATO ABERTO DA CDADE DE PETROPÓLIS

QUASE CERTA A PRESENÇA DE ARMANDO VIEIRA
MÍRIAM FIGUEIREDO E ODALÉA FARIA NO QUADRAN-
GULAR — EUGÊNIO SALLER NAO PODERA PARTICIPAR

Segue ho> par* Frtrôpoll* o 3r. I aeres particular». Será portanto um

fernando dos Santue. secretario d* desfalque para i equipe paulista,
PM,T„ a fim de ultimar o« prepara- que deixará de contar com um do*

OP, li I

tlvot» dos Campeonatos Individual e

cjuadr-uisular de Quitandinha.
Como * do conhecimento do pu'*!-

M o sorteio para o torneio por equi-

pes, será efetuado domingo próximu,
com I presença dos ten lata» do Rio,

ttl IMulo, Minas | Estado do Rio.

O Qiiadmnguiar Mt inicio no dlí. 21

seus melhorei elementos. Mesmo as-

sim, ob bandeiran teu e«táo altfimen-
t? credenciados e Mearem de posse I
da Taçu Amaral Peixoto Estão re- j
nlmente fortíssimos, mutto emlxca ^

indi» ttla 23.

houver contratempo de chuvas, o l.1

Campeonato Aberto da Cidade de Pe-

ttéÇébÊ, terminará no dia 3» deste

Nada menos de trinta e dois i.enLs-

s |é confirmaram MM inscrições

i inaeMea certame- rie Qultunll-
ML r^pera-se. além IMM a re«pos-

definitiva de alguma* raquetas

i_.f.ai?rftdft6. a começar por Arman-
i VI«ím. O ntmpe&o brasileiro mos-
¦i-se has tante lncltnndo a partici-

nào êó do Q-iadringular, como
-em do Individual

elizmentr. Eugênio fialter n&o
odera comparecer devido a seus afa-

GUAMÁiâlÂE VASCO

Em Grandes Preparativos

se acham confirmadas
Sio Pnulo: — Manoel Fcrn/indes,

Alcides Procopio, Hublo Rangel. Ivo-
ne Core e Monlque Doure

j 
Rio: — Falkcnburg, Paulo ferraz,

I.urtano Machado, Pepito Aguero,
1 Herbi-rt Haupt Cândido Cerone, tt.
, cito Sllvclro, Pierre Wolko, Alexau-

| drt Brito Cunhu. Nelson Dias topei,

j lane junior, inah famat, eu-, Bor-
Krle«s-Ao.

ulo Henriquts, Jairo
srcio Lacerda, Eliza

si)a prematura antecipar a vitoria dt i 
°"'"Cii e Ins Mendonça,

3ào Paulo no QuatiKniflllàr Hd tl 
Estnd° io Rl0: ~ I,ab''1 *mmlt,

elemento feminino, por entmplo. ee U™" ?_________* 
Tavw- C*r,0,' Abr?-'-

qual o Bio leva Inegavelmente algu. | 
Ut'nl* vross « u*° Cro«-

ma vant_»K«m sobre 3áo Paulo. Mor-
mente aarom. depois de confirmaria
a p-irtlclpaçfco das raquetí* MjMfl*
nus, Mirlam Pltíueiicdo e OdalíSi Pft*
rie. Sfto pontos MMMMM ttttet
pelos cariocas.

Há bem pouco tempo Mirlam 1 —

vamou o Campeonato Internacional
do Flunitnease. vencendo na final a

paulista Ivone Core. Como ss sahe
Ivone será a principal tl?ura femi-
nina bandelPinte no certame de Qot-
Undlnha  -~-

A dupla formada por Mirlam ll O ()ITK() PRETO F C
omut M mmt attmimmatmt» famo. rUTPR mr ips» psra ser _x>menr.»d.i Náo se poeto] *<UJMV IUUAS
conceber que este duo perca para Ouro Preto F. (.'. avisa nos
ninguém, I seus cu-irmãos que em vista de

inscrições CONFIRMADAS reforma em seu calendário espor-
P«rticlp«r*o do Campeonato cie | tivo, aceita jogo para o seu Ifl

Quitandinha varias raquetes inter!- j quadro. Do campo do adversário
namente desronherldaa do nosso pú- 

j para á tarde. Qunlquar entendi-
bllro. Podemos pars exemplo citar! mento procurar o Sr. Carlos na
alguns tenistas de Jul?: de í'ora. Sfto : Traves,» doa Tnmoios. esquina da
eles: Paulo Henrlques. iri_< Mendon- 

j rim Senador Vergueiro, rins 19 as
ça. Elias Mendonça e o campeio Ju- 22 horas, ou telefonar para
venil de Minas. 25-4284: chamar Maurício.

Vsmot d«r a seguir a lista comple. | Antecipadamente agradece.

0 AVENTUREIRO F. C.
SEM COMPROMISSO

O Aventureiro F. C. estando
em compromisso nos dias 20 e 27

do corrente encontra-se a dispo-
siçáo de seus co-irm&os para a
realização de amistosos naqueles
dias. Os interessados poderão te-
lefonar para 29-6447 dns 18 ___¦ 19

__ iiqii.-mío i*s Gnanabarlnos Trt»iiiaiii Com O Flumi

ncaw, O.*» Vasealaofl Ensaiam Com Os Botafoguensos
— A GranaV l*ol<kj_ja Or Aiiiaiiiiil l*od«krá Oar Ao Gre-

mio Azul-Turqucsu O ISi-C ;iiu|ioonalo — Oulras \otas

:ívira o floresta jogar
contra 0 botafogo

mãMÊm®à£MmimçÁQ,§.â.
COMPANHIA NACIONAl PAIA

RIO DE JANEIRO

tr.I.O .SOIITUO lir

242 Títulos por Cr$ 5.680.000,00
COM AS SEGUINTES OOMBOUÇOCt

KQV ERF GLJ 0GH YE6 FGM
I TÍTULOS de Cr* 3il0.0UO,(K) . os NMM_I

li TÍTULOS de CrS ÍOO.IWO.M) . ( rj I 2llO.(l_IO,ll
IH TMTLOS de Crs 50.0Ot.0O - ( rt MO.OWi.O

5 TÍTULOS de Cr* 3(1.000,00 - CrS 1511 (HIO 0

.12 TITCIOS de crs IMMM - Ctf «00.Ooil.IM
20 TÍTULOS de CrS 20 (100,0(1 - tr* HMIMt

lis tiii:i.os de Cr$ ío.ooo.f.o - <ts utt4N,M
4 TlTI'I.OS de CrJ 5.0110,00 - Cr» iO.OíO.OO

um rtmcití
De acordo eom as informacõr* colhidas pelt Comnatihia, sujeltau a rrtlfieaçiia" 

i-nntcmplail.is na < auiUI lede ral t
os «cRuintcs:

CAriTAL FEDERAL

4 TIILXOS de ír$ 100.000.00 . O
2 TITUI.OS de CrJ 50 000,00 - ri
1 TÍTULOS de Cr$ 25 000.00 - Q

t. R. Aq'Uno ít. Cia. (3 títulos)
José Alve» dos Santo»
Joio Jose de Carvalho 12 títulos)
-íoaqulm Gonçalves, r.omprchmte
Noel FlLitclti, comerciante

1-: (i?.l(l«

- Ir*

ln. Júlio Pedroso de I.lma Netto, advogado
r.ullherme Perrelr» M.Un, (2 ttto.) industriai-lo
Luiz Peruandí-5 Gouus. MMMMa
Abílio Pereira de Barros. comerciante

Jait MM comerciante
Bernardo Victor Hclinezler, MM&1I
Deniel Augusto de Moraes, romer^lantf

Dnrcllla Monteiro Goulart

Ola. Metropolitana AMMHM Geral»
Kuy dos Anjos, ps.-l. Sueli. íunc.» públlo»
NttM nfto Identificado

Filie

Fluminense, aerít trava<la a ae^undi

haiaiha da serie 
"melhcr d? três" em

disputa .Io titulo máximo de water-

polo carioca.

tarfro a se defreu

ma* sc o vitorio

i'lll.l\IMl(l COM iFtNro

Noticiário Dc Hafação ~ 
;>rt*PftraTl

lá Imento d(

Irá A São Paulo 0 Water-Polo Tricolor;

lunto. O Vss-

i plSClllu hot*-

a equipe .iJ vi-negra,

¦ 
para o primeiro Jogo,

:„-.r..,-.j<-..-.i

Poitivelmente No Dia 3 De Fevereiro Próximo A Primeira

* Disputa Da Taça 
'"Artur 

Busin" Contra 0 lio.esta *

A •inimação 
qur vai no wator-polo tricolor ó contaglaute .

Mf.smo sem coiiipronil.sso nenhum no momento, a equipe con- |
finua m exercitando seguidamente, a fim de não perdei" a sua :

forma e a força do conjunto.
Agora, parece que está definitivamente assentada a rou- 

|
llzaçào de um intercâmbio com o Floresta, de São Paulo, clube |
a que pertenceu João Havelange nu Paullcéia

O Floresta oficiou ao Flumlnenae comunicando que ¦ üa-

Ia de 20 estava em suas cogitações para a primeira peleja, t-m 
j

São Paulo. IntretantO, a proximidade demasiada da data c aj

iisputa do troféu Mendes de Morais, quanrio oa jogadores rio |
irtcolor. na sua maioria nadadores, estarão competindo, não -

permitiram ao Flumlnenae concordar naquela data, reepon- '

dendo o.s dirigentes das Laranjeiras, que poderiam estar em 
'

Sáo Paulo no próximo riia 3 rie fevereiro, para iniciar então o I 

uteressante cotejo. rnintãtt x
TAÇA 

' \lilTU BUSIN" |Sr»nde Ul
O Floresta como homenagem no seu antigo técnico de sal- 

jamonh* 
portsto. a piacm» tneoi-.r

tos e natação. Artur Busin. lia pouco falecido, instituiu umu j 
foi devidamente prep.rsd» psr» re-

taça com o seu nome. para ser disputada nessas pelejas, com iCPB" '""a smnde .«__.mten.-i_i. »v>ds

regulamentação ainda a ser estudaria. , *„p„1*ln.c.1" 
.? J*"1.". 

""Ü10"*"'

Fica, assim dependendo ria confirmação rio antigo Esperia
i visita no dia 3 á capital bandeirante da equipe de water-

i Segundo tudo Indica, a* duas equl'

! prs nfto MdWfte alteraíôee. muiU

j e_iihi;ra venliom circulando boatos di

, suida, de Claudino para a iiii-Uisfto
1 

ae QMfJB uo Min tio otnque crue.

| 
maltlno.

O annnabar_i não a.tpra « Ml for-

ni.içáo habitua:, isto é, Mu#a. Leo •
! MM. Lua. Nelalniio, Lourenço «
' 
Peltào

O Vaaco. a nfto icr que aquele*
! rumOHl se confirmem s»* apreíen^-

ImA tambem com a MMM ¦x>nttl-

, fjiçfto d.i primeira peleja, ou e»Ji,

toai Mesquita, Marino e Obrocha,

btac Hilton. Cltudlno e FarU

PUPâaAM \ PISCINÍ TRICOLOR
l'\KA IM MUM PÚBLICO

O ttMVsM demonstt>»do pe-io pu-
blico neira peleja, mesmo nu:

neams hors do íoro Ra
Itang-u, faz prever um

fM do polo-i

polo do Fiuinine ii.se. Aliii
'istas estarão aqui riisput;
Botafogo e então os enten

K) na p»rT;!dn de domingo. «
¦emana Vindoura, OS pau- pm „>brart incressos, » r«_rao cle
aça Maurício Hekenn cum o cr» iooo por pessoa, n»o psKando M

M finais terão lugar. I sócios do Ramlnense, entretanto

1 'MfatinVi» llekenu** Compreen-\
dera Tambem Provas Ile Xataçãi»

Todos os anos. Botafogo a Floresta empenham-se na j
disputa da taça "Maurício 

Becken", compreendendo o pro-
grama provas de natação e uma peleja de watcr-polo A tt- i
tinia vez que se enfrentaram os prestigiosos grêmios foi ein |
janeiro de 51, na Paulicéia, saindo vencedor o alvi-negro,;
nessa oportunidade.

Agora, aproveitando a vinda dn equipe de natação para i
o troféu "Mendes 

de Morais", o Floresta entrou ein entendi-
mentos com o Botafogo, para realizarem no riia 24. quinta- |
feira, da próxima semana, a tarde, a competição de natação
pela referida taça 'Maurício 

Becken", ficando o match de
water-polo a ser marcado oportunamente

Ontem, entretanto, a F. M N. recebeu um telegrama do
antigo Esperia, pedindo que a entidade aquática carioca co-
munique ao Botafogo, que a equipe de watcr-polo virá dispu-
tar o jogo constante daquela taça. no dia 25. isto e. na sex*a-
feira vindoura, um dia após a competição de natação

Teremos, portanto, na semana que vem. uma interessante
disputa interestadual na piscina do Botafogo

Waldcnfr Arrul? de Alencar, industriaria
í-uridke Rocha Passos

MM Hauaner. Industrial
Nair da SilTa Sopres

DJHM MM comerciante

Antônio J Ferreira ás CU.
Maria Adelaide Cayalcantl Cruz 12 'mao«>

ESTADO DO KIO -

TÍTIXO de CrÇ SO.OOO.Ofl - CrJ 10 noo.flll
TÍTULOS (le CrJ 25 (100,0(1 . CrJ S0 000,110

Marli ne Guimarães Flaesfhen — Niterói
JuMM Rodrigues — Niterói
Moacyr IMMM OHMl — Nilópoiia —
E. do Kio
P.rmerla Moraes Porto - £. Oonçalo — E, Rio
José Antonlo loureiro Cid — Bellort Hoio —

Antonlo Moraes NeTes, P/»/í° — Niterói

Francisco Pereira Oarcia — Niterói

Antonlo Zarur — Mtraí — E. Rio

.00 
j 

6 IITUI.OS de CrJ
oo In titi-i.os de Ctf
,00 ! I TITULO de CrJ

j 
Antônio DoM&fliei Pereira

! St-c. Alimentação RIJoampa Iki.»,
Fausto Capanema (2 titulo*)

| 
Mario Rndilguei. ferreira

I Jos* Rledllnser
! Arlette Freira to

Jofto Oomes, p s/f Olivia, HnflMffttl
Amadeu CtMMt te Sllv», motorista
A. Nlklain Júnior

Maro Kltover
.iMijulni ds Oliveira Carvalho
HeKlo Freitas Marli-.lio. Iiuu-» rMfciie.
ItMM Antonlo Olffonl F.1'. farmacêi-iiíL*
(2 titulos)
Banco Almeida MiUlíllM, p.''e/3.»
Leopoldo Pereira de Sá, hanqueir,»
Frjnclseo Uoucslvrs Marques, marítlm»
Ovemant Etephan
Harrietta Francis Mc. Lauchlan
Hyglno da silva Silveira, industrial
Fabrica de PnMfttl Ltda.
Dr. Wilson viriato dc Msdsiroa. p.-S/f. Mar.s
Manoel Fernandes tlnnttlti, i-omernlanit
S. Sentira Sc Cia. Ltda.

ESriRITO SANTO
I TITl.l.OS de Cri 20.000.00 . CrS 40 OOO.m.

I u titcios de rrj ío.oiHi.oo - cr» nu ooj.oo

Jútlo da Silva Coucelro — Niterói
Jofto Teixeira Loprs OuMAliM — Ni ter n
Uonnldo D. Damas Moreira — Campo»
Maria Vera Carvalho Lima — Petrípolu
Zacarias Fernandes Moçn, ps/f» — Vitoria
Burla Davldovitch — Vitoria
Nurir» Kaad — Vitoria
Aecíulino dos Santos — Vitoria ,;

Mnnoel R. Sarmento — Sta. Leopcítlfis — k
Santo
Niif-tb Borges — Vitoria

Até dezembro de 1951 foram contemplado*

títulos no valor total de Crf .103.745.090.00

LíüR 
NOMINAL COMPLETA IIOS' roHTA»«"lKKS t()M í MPLAIIOS, \ DISPo"-

MCAO HO PIBLICO NA SEDE SOCIAL SI.(TliSAL <n 1 SCRITOBIO. OU COM
O AGENTE LOCAL

DESFILARÃO NA MENDES DE MORAIS
AS MAIORES FIGURAS DA NATAÇÃO

Agora você |ode exigir
O GENUÍNO

SAL d, CARLS BAO
SPRUDELSALt

A'<~V

.,.. ,., %m\
SAL SPRUDEL W^A
d€ CARLSBAO 

f^\

Não rf-oorrn mai- l imi^çõr-' on produto*
nrliliriais Kstá H> hom. do llm-i! t linioa

.-uiir-ntioo <¦ iiatunil Sal .In Carl--t-nii pi».
duto ricniíiito obtido fx-la ewpofçla da

miraculoH água de <!arlsb.id, sem qnal<

quer «It-menlo ettraabe. Kxija em «'ia lar-

mana o produto geniiino pira ter eip tm

l.ir o íamo-o tr.Harnrnto de CftríMSdt

4'*cc>e* do liqêd* 9 rf*« *.*» hil;*r*a,

m Drenç»» (ín eifÓrrdQr - da» íní«« . jí

¦¦ c àm «mm* trêmtmm,

Vi« urtmnmt.

Obrttdidr.

fM (ÔD»5 AS fAÜMÀCIAS » CKOG/vtlAS

t> encerramento uiu-onum iins

intn ri».oe» do» tlubrt que riispularact

o Troféu Ângelo Mendes de MMM*,
veto garantir o IMM da 4.» reah-

/üLãu dease verdadeiro CMMMf
Brasileiro MjKMM

Nada menos do que |] IffMMflM
eitarfto reunidas na esplíndida pis-

MM do Estádio raio Martins. Ml
todos os seui maiores astros | estre-

las, no mais t-ompleto desfile da

aquAtlí-3 narional. Acresre ainda

mais que servirá a disputa do Troféu
"Mendes de Morais" como uma das

eliminatórias para a lomiacàn (Ia

equipe nacional que romparecerA ao

Okamoto, Lara, ftrijó, João Gonçalves, M ilIm Jordan.
fio, Paluca, Paran, Aram, Edith Groba. Piedade, flu-
rilenu Vieira, Leda Carvalho E muitos Outros EmUtrêm
Em Ação Vo Sábado E Domingo Da Semana Vindoura
3 disputa* anteriores, entrara com Moraes Lobo, Orlanda Vergara. Io- nheiros, FlMMta, Tietê, da Capitul

sus equipe cumpleu. reaparecendo s landa Veríssimo, Oisela lassiner < 
'¦ 
Tumiarú de Santos. Ginásio Koelile

srande espaldisla Edith Groba Vere- ! Ho Fonseca, Flavio üerrlrln, Edi. de Riu rlaro e Iara (lube de Mari-
mo* então na parte masculina. Ha- i naido Ramalho, Nelson fasadei, Ker- Ila.
roldo I.ara. Ademar (írfjò, Dougtíti | 

nando Pinto Dias ete. o Pinheiros iMCftVMI ?i.'<is grandes
I.ima. Sérgio Rodritues, Kduardo Ali- l O Ttjucs contará com seus maiores nadadores Wllly Otto Jordan, Flauto
Jd, Marvio Kelv, Adalberto Telfs, Sil- ; valores, Aram Bathossian. Rirardo 

| 
OulmarAes. Paulo estunda. Wanda

Kely e na parte feminina, alem MMM Maurício Halpern, Hugo; Castro. MM Síhinidt. ln«c Wrl-
Sul Americano de I.ima,

os MMKM

Do Rio inscreveram-se F
Botafogo. Icarai, Tijuca.

e Gragoatá. o tricolor, vi-

em março d* Edith, Talita Rodrigues,

cia de Santa Rita, Ml Almeiria. CM*

dida 
Barroso, Vilma Luz, eu-.

O Botafogo, um doi» mais creden*
minense, ciados à vitoria nessa 1a disputa,
uanabar.i iiprrscntara Piedade Coutlnlio como
edor das milor atravao, alem de Ana Maria

l llt Nivaldo I Marta Antonieta,

ili-m de Imi,.--".. Rohcr* e muitoi
otitros valores novos de eapressAn«

rtaataacatt, • Iara rlube d« Marilia,
tatá desfilar em CtM Martins. S
manu ttmtm^Êm d.i competicio, o M«
i.impefto pan-amerteano Tetsuo OVa«
niiito. A simples presença do "peiie*

\.nrtnr" do Interior bandeirante ser«
vtrâ como prova concreta do mili
_H-ta\rt desriie da aquática nacional,

¦ OS MINF.IROS

MMl somente tenha mn club*
nvrrlto, Belo Horironte lar >_e-à re»

ftttttttêt condignamente. O Min.it
insc ivei- T,-niiis clube, .Ice-campeio d* 3»

I Hor. ,ta disputa, no ano paisido. vtrl diipos-
i mini. M-l t„ | itattf (lesla feita. Irar.ndo to.
I.ucil.t Kl- dos o« seus maiores valores. Frrnan.

, , .„ * 
nolave) Jo pavan. o nouvel espaldlsta, Ma.

e I.om»llno. enquanto o Guanabars Ledo Carvalho e a revelavio maseull. nirna Vidra. Wilson Pavan, Luclt
terá em Lia de Arevedo, iu malot na Wlllbtldo lell- o Tumlarfl apre. Marques l.isl.,_a. Helena Horta e.ta.
representante, em seu retorno kt sentar» uma estnltnha de irrande, rio defendendo o prestl*).. ds ntt..
competlíSes ns temporada, t o Gra qualidades. Irabel Ribeiro, que ain- i ca0 mlneirl vlrdo romo ,ncór„it. dâ
toata mjtmmt Levi lima Torre., da há pouco HWIItt laUtl par. rtel.-.a,-..,. !.,„„., M„n,".c« umsua «rande esperança. „s 1M metros livre, o G.nasi,, bom veloris.a e melo-fun.-.,.». qu.

___. „ , 
PAI LIMAS ¦ Koehlle, campeão St_uHstl «t nati insistentes tumor,-, d*o como e.t.n.

Sáo Paulo contrlbulrt para o èalto i çio, dispensa comentário. Possue em do fa/,,,,!,, imSfi. n. -dura" 
biwlntda competição com 6 equipes: Pl. | suas fileiras os IrniSos Gonçalve.. dn seu clube Seri verdsde I

Feii», Luií Carlos Marques: o Icarai,
apesar de ter Inscrito dois nadado-
res por prova, deverá ser delendl.
do apenas por Marlene Plmto, Paluc»

gei. Rolf Kesteiur,
comparecera com Sllv,
ton Busin. Idamiv »:,

beiro el» , O Tietê
Ledo farvfllhf» e | rr\

manoei. tvaatto
VAZ JÚNIOR — A an- |
ta de hoje asslnaiu k !
piivsHj/ein du aniversa- -
rio natallcio de Manoel
Augusto Vaz Júnior,
uma das flRuras mms
expressivas e muis pers-
tintueas do RuMIBi
ua i-ondlçio de dkui-

do tiosse clube, Ma
MMttaMi se r v i ços
prestador.

NOI1K PRt-CAK.NA-
— A .'ulKar pelo nrar-
de momo alcançado
sábado pa:t*&do, a nul
te pre-caruavhiesca (jue
o Departamento Bo*
cia! profrramou par.t a
noite de amanhã. ¦
partir d,vs 7-2 horas de-
verá constituir i.-i.a
grandiosa atração m
a:nlllentc rut_>ro-ue,,;w

I>etiKave! ldentiilinji' «n-

tm.
A TODOS OS CAM-

peões no lUKBf.
OO — Pnra cuncluir
um trabalho que HffA
'.ançano dentro em uro-

(•

MMI

EM MflV*

£MB«U6lM

- Oís*riíii tdot i*tluíivo *

cnflonni; 
¦¦"mmmmm •¦¦¦•¦• »

'..:. lettiw. Ml

i.-o:..,e

be lembramos aos Pf
Dro-negros a necetwidn-
le de prestigiarem, no
m&xlmo, a nossa repre-
isenTante no Concurso
Rainha do Verio, d.ta
Renate Baipnrtnei. ¦
quem os votos deverão

BATAI.HA DE CON-
FEH NO OLÍMPICO
Conforme o 

'Diário'

tem noticiado, o Fia-
menuo receberá, ame-
uhk. dia 19. expressiva
MMÍM1 

'

tando 'odon og cnm-
peões do presente e rio
passado pelo Flanun-

gO, bis MM de Ij éi
19 horas, no Dcpartr -

mento Técnico do Cu-
be Os que ImMM
nbter detalhes sobre ¦
assunto poderfto se vo-

¦ lllllttl com o re,U-
tor desta seçfio An-ir

IMM 25-3040
URNAS DA UTRE-

PKNTANTE DO FLA-
^ÍKNOO — A torcida
ruhro-ncKrn, que MA

ptflM0flSM a noisa
representante, senho-
rtfa Renate nau^ari-
ner. no Concurso Ml-
nha do Verfto. podcr.i
depositar votes nos se-

guintes locais: sede so-
dal. estádio da QflVM;
Superball. Hfltt BMI
Floriano e Avenida; Ca

H Miss Prusll. Mem de
Sa. 226: Caf* Dur Tu-
rá Jardim BotAnl«\
TT.s- Pndarla e MM*
Uri» Astoria e Koto 

'.

Aututr.a-lco. A rq um-
Cordeiro, 302 e 30:i. res-
-.ectlvaMPiite; e Cale e
llllliar Mimo. José (,c< .
Heis. 504 í Engenho de

AVENOR DE CARVA-
I.HO - Transcorre ho-
'e. s ptissAtrem natiúi- .
ris do distinto iMlfH
do Avenor de OHMÚhQ 

;

fe e.sruteiro Wilson üo
Espirito Sunto runau-
Rindo os escoteiros dfl
mar do Fluniengo, pfl-
ra | ürande acampa-
monto que anualm.-n-
te, <* NMM na PM
de Paquetá.

CCnSO DF AÇOR-
DEONS - Eatá em ;ile-
no luncionamento em
MM sede soc lni, o
eurico de ticordeons, di-
rUido pelo famoso pro- [ O I
fessor Vitorio Stefan:- j rada i

¦ - 
ine * destinado j rtn]...

FAVORITO 0 iCÂRAi
%n 10 Horas De Domingo. Em \ia-roi, O K.° Concurso
Roservado Aos Infanto-.]nvenis — Ouiros Detalhes

onclal d» tnnp

MH finnlilns

nfanto-Juvenls, terá suas
all^Adas nR manha de dom:

: go. As 10 horas, na piscina ollmp
i do EsTBdlo Cal.) Martlnt em Mltero:

SerA es«a competição uma autèntl-
i ra "nrant-prpml^re- 

do Camocona

: to CHrloe» da r,it»gorla. a sor dispu.

MOIWO stX'IAI_ - I ,Hdo 'f" r*",-..- vindouro, com o mes-

mamt anos hoie os 
' 
¦» programa ._ ser agora _hMMM_Ml

-.'uiiitrs associados <ln Aeredltava-re após as ellmlnatu

:ide i .ire

fl. 1

nos que um nume-

MM conti nuaii
abertas, das 13 às 19
horas, no Departamen-

¦omp. ir mm M ir- ,

penta -campeonato

mirim deveria ter conduzido o alvi- ¦

neiiro de Niterói a uma poslgfio ln- :
vejavel nt aquática nacional, mus
Isso nfto aconteceu. InftUntnt». E
es*a a rtnioa e lamentável r-strlçAo

q*;e ruperius u<: Trabalho defl diri*
lit-nten nlterolensee.. Caldar dou ia*
fanto-Juvenlt é uma excelente obrt,
n:as levando com-i ohjetlvo o fortslt»
cimento de natri-r&o adulta Somem»
Bf-slm * que se pode compreender m
aquática mlrtm. Como wmttê • nl#

Marie
iru gran.ii'

Serie Melhor Oe S Para Deci-
são Do Certame Alagoano

A.-lli.,lHl,i Elas ¦- H.--.U! tlniO!

Avelino Alves — Ro- | derid
r_,lfR"io C dn MfflM

Darei ltthelro de Al-
meida — Ene MM
dos Reis — Ismael
Pnlva - Jorce Carrn'
— JMl Ferrelri d.» 0

da derradeira p
npetiçào. com a vitoria I se que f

¦Ml apenas por S pontos, e Isto i portos,
s doi. gremio. haviam cias- 

'¦ 
p:'.^-,e:rslfctido

l.'.tas. 7

Oh». ¦;¦ 
i. feito.,,::. •

Opa:

Th ».& 2(i e o termino
pan, ac 23 horas Os
nofi-soe ttf^cimdm. deve-

I rto i

mento dc En-reni
do Moinho Inclís

F-SCOTISMO - Na
práulma MPMM-Mra,
rüa 21 às 7 horaa. ni-
ra d» ntmpa do ci,.t»e.
" na tio-escoteiro, do I
r. osso departamento ¦

- 
ido che- |

vedo Sltnzt
- ¦ Mlnuel Santos Jr.u-
rand Oscar dos s.m-
tos Cnuavarro — re-
dro M Pereira ti Al-
buquerque — Ricardo
Dias Oonc&ives — He-
raflm Igrejas Lopes —
Wallace Ferreira Ca-
lalnho — Carlos Oou-
çalT«t ~ Emldln Antu

Entretanto os eàlc

g"r,.jamrnte levando em conta

resultados tias pm\as d(
MH niustrar que o Icfll
tnvorlto do Concurso, que ter
troclnlo do Orupo de Henatai
¦MM O líder abMluto d. aquátlc» I kM
mirim lia ja íontut I am*. dever* I

fluminense

* Situaçào E Caso Idêntico Ao Do Campeonato Cariott *

Federá, Al.to.M de Des- .guardado o pron..,, 
-.»„«,«, 

i^Z
m sua reuniào. marque o banal de Feuas. t !lm de ttr ____3
;ogo da serie de melhor d, dM .« a.i-.u psr» M ____¦¦ (te m_tr*. entre a, equipe, ____, Oube de' lhor de Mt. Ciro .,- vi .„ Z3

gy.* 
ê_t.auta_1l^mmt O mutch idéatlco a_> do C»mr

Bauru | 
"|arc«do,

do recur«o do Bar-oso que o Tribi-
nal de Penas ainda nào decidiu. O

seieçào. vie- . recurso se prende ao r,so de perda
t I o franco 

j 
de p. nto« por aquele clube, no Jom.
<Mn o Auto-Esporte. A declsào M
tomada porque o iosador Beirai, per.

Borrnso. nio estava coni

disputa da melhor de tri» a •
*am eapsrsnclo o Jjipair.ensi
reem-ío no Super.or Trib

Desportiva. mg0* 
j

¦3

nes roimhr:i
Brldl -- Jonçe Eduarrio
Ha.toup — Oto de dou-

Marques - Concei

unia ampla diferem
nos 40 pontos A par i
tonas do Icarai. ima

le tolas aa vt.
restrlcfto que !

razer e o fazemos triste- ;

HCPMMt tM dtr.isentea nl- ;
çào Arlas Carquelri - 

; terolense» apds esse. 5 aroe conse-Bonifácio Coeci-.l-ti 1, , c,„lv_. _,, ÍVjlJ" ,_.". .
Silveira -- Jorge F-..,r- 

c"Uyo! a' 'ltoris« inianto-Juvenlt.

do de VMKM e José de : ond' w *chsm oe que atingiram à
Carvslho Sal;-ado. ^ clasw- adulta? O lctrtl tem otirtxt^

IrÁtilioiiMlmeiÉs
WVIPOS-NASIZ jMll
r»S? iAM303 BaflMMI
t_A»C0 CA^iOC. 5f___í í*«_» 101

*U. tt 070-1 t «í _>3i?

mtlTAPEÇARIA A N0!ti
F. CLUBE

Para o fncontro de
siibado. no ^rjmiidn do i  _
do lUreie em Kii.uos. contra tá
equipe d.i Tapcçarii Brasil. t*<?
convidados todo r>s araadored1
previamente escalados, a ftet né
seguirem para <¦> '-¦>~, *~ *—3
aroTr.panhadoi
vana.

Joai do enooctrs .



JORNAL DOS SPORT.

0 Bela Vista Perdeu Os Pontos Por Causa Do Genuíno .. - Em sua reunião de ontem, o Superior Tribunal de

.HH*—^

CONFUSÃO NA FEDE-

RAÇÃO PARAIBANAMO PODER/1 SER (II.101'UIO 0 (HSflJI
FALTA NÚMERO LEGAI, DE ASSINATURAS PARA A 

Nào Tomou Posse ° Pre"

REUNIÃO DO MAIS ALTO PODER CRUZMALTINO

te 2m***2ZE22' 
¦??!SPO»TS tcve oportunidade de antecipar> ha_la um moTÍmen.

te entre oa Taseainos. objetivando a convocação do Conselho Deliberativo, a fim üe vota---roderei 
qae possibilitassem a futura .idminis tração do Sr Ciro Aranha no tocante i«.

«.T:_in.e%t^„aeB'a,men?-a,inUia,r 
e,itrno p,ano da -"".e^ão^íw.: :

_PS__ST_! 
' P ' a° 

lf/_f__-__^,,° 
"'to I* De «eordo com os estatutos

fl_V_t._;tP_^__*M0nV0Ca,Ça0 ft 
<0nS:lh° De,ibe'-»ti™ *omi.-se necessário un. mínimo de

MS IIIllllllaa. Mm assim nao aconteceu con, o pedido encaminhado ontem à secretaria i
pmmmtmmmmks apenas cincoenla e quatro assinaturas, sendo as quatro restantes de

J«t»M 
qae n_oflfuravam, absolutamente, nas listas oficiais dos poderes recentemente elei-

to». Nessas condições, nao restara outro caminho ao Sr Artur Pires, presidente do Con-

sidente Eleito

JOÃO PESSOA, 17 l_aMirtll)— N&o 6e empossou o presidente
da Federação Paraibaiu de Fo .1 -
bali, Dr. Oiacomo Kanata. ha-
vendo grande confus-o durante a
A„:;embléta Superior ou entidad*.

3liando 
os diretores daran curso

lverso ao motivo da convocação
Aflrma-se aue a Federação Pn-
raibana está com p-andt-l dé.l-
tos, daí Giacomo _sq>ilvr.r-i*e de
assumir a rcspon.abilidririe rio
cargo.

OUTRA NOTÁVEL EXIBIÇÃO

DO FLAMENGO NA EUROPA
Como O "Five" 

Rubro-Nc^ro. Demonstrando (.ienri»
E Precisão. Venceu Em Lvon — Alfredo, Algodão. Go-
dinho E Ardelin. As Grandes Figuras Do Prelio Tra-
vado Com A A. S. Villeurbanne — Outros Informes

Mino, se nio a ae negar o pedido. ........,...,.„„, ,.,.
•»»-. I cargo.

d_tW Barkoaa. »ane-.a e _U, quarteto que hoje ter» Datoa dimentos com a uireçio de football de Sáo Januário junte !
 ao Sr. I.lírico Lisboa ¦

LYON. 17 (A.F.P.) — ,
equipe brasileira dc basket-

Flamengo eiinacg.1.,1

hoje à noite sen segiinil.i su-
rfyjo na França. Após ler

vencido em 1'aris 1 Racing
tiub de Frrnce. cam.),-_,. ri,-
ci' nal, os jogadores 'tcis-üpí-

ros triunfaram nobre a Aaaa»
clation Sportive de VIU. nr
banne por 46 pontos a tl,

Numerosa assistem. 1.1 esla-
va presente para esse cncuii-
tro, que permitiu aos espor-
tlstas lloneses admirarem a

efencia e a precisão dos b..s-
kcthtilista* brasileiros. Ts-
tes se empenharam .!¦ »de <•
Inicio da partida, e o score

pa; 011 rapidamente de 16

para 29 contra 10. 11 vu fa-
vor.

Os joga dons MMMM P-
tiravam excelente |ogu de
ftnsivo. mas seus oonl

quês, poi- muito rápidos que
fossem, terminavam
ros imiir**riv._ O mesmo não
acontecia com os brasileiro:

que. sob a cesta, mos:*,nam
se dc uma pontaria notável

Foi

primeiro tempo, a marcaçã-i

era de 29 a 17 em seu favor.

Ao reinicio do jogo. os bra-

sileiros. que até entáo tinham

freiado. todavia. í-eu jogo,

L o dei encadearam. Moi 1, Aze-

vedo, Pereira, QÉMttül •
Pinto dos Santos muiíiplic; -

ram ataques rápidos , pr..
ci.os contra ob <(ii-__s n*. in-
tenacionais franceses nada

puderam fazer. A» cesta-, 11-
cederam-se rapldam.n.e a
marra passou hriisc 1111, 1114
de 31*19 a 42.2K.

Os últimos minu! .s foram
marcados pela reação di 1
lioneses, mas, graças m tu»»
últimas cestas de Mota .

Flamengo venceu lin.ilm.-nt»

por .<!_.">.-..

i,^ DELIO E OS PLAYERS DO AMÉRICA
Homenageado Com Um Churrasco Pelos Antigos Pupilos

mOS ENTENDIMENTOS COM
OS CRACKS SEM CONTRATOS

Cancelada A Viagem A Juiz De Fora
A 27, 0 BOTAFOGO JOGARA EM BELO HORIZONTE

Havia ne-.. O .lU-neíro. .|i.Ba-
em I_elo Horizonte, en-
América Mineiro, de

o convite reeebido. Logo

_r«-i___ 

*a* EH' AI,pedo E Barbosa Av is.ar-Se-Ao, Hoje, Com O Sr. Enrico
-***011.— Trinta Mil Cruzeiros Para tm Compromisso De Emergência
mm Serão I. nvidos Os Beneméritos Do Vasco Da Gama — Outras Xota».

Botafogo asseniado unia: ainda M
I excursão a luii de Fora, onde cn- ri no dla

; 
.remaria um dos quadros local., na frentando
tarde de domingo. Ontem, porem, da acordo rn

I "Manchester Mineira" chegou uma após o regresso, viajará novamente,
comunicação propondo • cancela- desta feita para Santa Catarina, onde
mento do Joço, pois está chovendo jogará duas vezes.
fortemente e tais rondlções atmosfc-  -
ricas poderão Influir decisivamente
no lnteres e que o prelio despertaria

I entre o público.
EM BELO HORI/ovn-

Irá porem o Botafogo a Minas,

Delio Xeves recebeu uma demonstração nin-nilii

de simpatia dos craclc, do América. Por iniciativa il.

Maneco. 
"captain" 

do conjunto, o antigo preparadm
foi homenageado com um churrasco, que teve lugar

na churrascaria da rua do Uruguai. Estiveram pre-
sentes todos os players, exceção apenas para .Vali.li-
no, que pelo fato de estar em ferias, aproveitou o ensaio

para visitar a sua familia em Santos Duniont Deliu

Xeves ao usar da palavra agradeceu a manifestam.,

pedindo aos jogadores que continuassem defendendo

com entusiasmo e dedi.ação as cores do América.

€¦_ aeforço:, do Va.ico para a
-ritmos de ai-

.rofisslonal-, es-
m fasendo sentir de forma

Há, a preocupação do
Mo-S-o Paulo e conse-

preparo do qua-
dai porque o vlce-presiden-""  

Lisboa tem procurado
a questio e harmoni-
todas aa dificuldades

Segundo apurou a re-
Ci JORNAL DOS

eam Maneca. Eli, Barbosa e Al-
tteSa, houve nma proposta

**>*¦

ULTIMAS PAULISTAS
clube oc trinta mil mi,-,rir.

SEGUNDA-FEIRA 0 PRIMEIRO

ENSAIO DOS AMADORES

Adiado 0 Pentathlon Militar

E As Provas Hípicas
pM 18 A 23 D? io.i.i... 0 Segundo Pentathlon Militar

tm Tombem Naquela Data A 
"Prova 

Dot Trêt Diai", 
"Pro-

_M Dtt Nações" E 
"Eliminatórias 

Olímpicas Nacionais"

»Í*mé* pan oe dias is * 22 do cor- ' 
na„ ,.

m9 t»m Departamento dc Deipor- j da» ei
On a* Brírclto, Tem de ser adiado I manei.

mm dias do próximo m_». I duas c
partiu da entidade ml-
a de Ex.rrlto ao Minu- j

tara melhor preparo dot perna-1

haver, acordo. Por outro , nemeritos, a fim de e.-tudar com
os jogos do Rio-Sào Paulo. Seria . lado. soubemos que o presidente os componentes desse alto ói-Rão
Um contraio de emerge nda e pos- | Otávio Povoa vai convocar para a maneira mais viável de solucio-
ter oimeiüe anta discutido e de- j segunda-feira o Conselho dc Be- nar o problema dos contratos
finitivo. Soubemos, todavia, que!
nenhum dos citados elementos; 

g* * » ¦• 
aa. a_B-EHHZ'=riConvidados Landi !. Marques

Hoje. o Sr. Eurico Lisboa vol- .
tara a avistar-se com o.s players 

' 
T\ /"l \1 •derara Correr Na Argentina

Francisco Marquei e Francisco Landi foram oficialment. con-
vidados pelo volante argentino Juan Manuel Fangio, devidamente

autorizado para isso, a fim de participarem da corrida autono-

bilística internacional programada para a inauguração do auto-

dromo Presidente Perón, em Buenos Aires, o que deverá dar-r.e

no próximo dia 24 de fevereiro.

ACIDENTADO O JOGO, SOCIAIS

GRÊMIO X FERRO- Aniversários:

CARRIL

Varias Interrupções l*or

Invasão De Campo

SAO PAULO, 17 — De Toma:*
Mazzoni — pelo telefone — O
nome de Sr. Paulo Machado de
Carvalho surge romo o mais cre-
aenciado candidato ao cargo de
tesoureiro da Federação Paulista
de Football. vago com a renuncia eetonlooadi

Transferido Paira O Dia 21 O Inicio Dos Preparativo»
Do Kcli-eionaflo Carioca — W. De Melo. O Novo Local

lUti-na CD;n;>e.:çi_G, rfHUftél i que re_.nundc peia pre^nraçào i_al

i do Sr. Joâo Ramallio

! INFLUENCIA DOS VOTOS DOS
PEQUENOS

! Os dirigentes dos grande» clu-
bes pretendem acabar com a in-
fluencia dos votos dos chamados

pequenos clubes que formando um
único estão prejudicando os inte-
resses do football paulista. A for-
mula que está sendo estudada é
do estabelecimento do voto qua-
litativo.

PORTUGUESA F' PALMEIRAS

QUEREM REVANCHE
A Portuguesa de Desportos e o

Palmeira* estão pleiteando junto ; nI
ao Velez um novo encontro, em ,
caráter de revanche. Ao que tu- ; -.

do indira o Velez concordará em „,
jogar com a Portuguesa de Des

FederU, c-t&o Intervindo aluda npü- : feito an
ta competirão, os representativos de do os pr
São Paulo e Minas Glerals. Cou-ie ' técnico
à re. rcsentiiç-o carioca, a glorl» fl- 

' 
Cardoso,

o dp poucos dla* ten :nos .1
no do tnrnalO "Paulo tlouiurt. m» ...o ra-»saao. sem ouvida a ; equipes de Juvenil e asplranttb ¦

Como sl- _:be alérn rto ' F.M.P. esta en vi cia ndo Iodos o» «-; Bctalogo, foi quem orientou o nu
amadores do Distrlro I fo.-ços no sentido de re;)rlaar est. 

' "-cratcir* 
que levantou o titulo mi

IT. A-aslm sendo, lnlclan- | x.mo da última competição. Cor:.
ratlvos foi designado para se vé. está A frente do selecionado ,
-.leçSo carloci, Newto. j amadores do Distrito Pederol.

-llí_, o referido tocnl-o, técnico competente, consclo dos li

[Vm por certo, procur.:i
faser tudo, no M&tMo do corr." :.¦

pienr.nieute a confiança nele i-.
:_d-.i pelos BUOtOm da F JI F.

Hatmá-mai o inbaio
I Conforme tivemos ocasilo de no!!-

ESTA TARDE A ASSINATURA DO CONTRATO POR
UMA TEMPORADA

Dé Neves Acertou Com 0 Olaria3
DEZ MIL CRUZEIROS MENSAIS

•*.. parece agora 111.11.-
jiie nue a iniciativa

tava multo em rima

r»«r!r.__a7= i ^r- áL-ri»

encarno 4o. americanos ao din-
«f»Tte 4u cinco provas, que et-

•U «quiescencU e*
Unido* as

IAT1SMO

IA FRENTE 0 ALFARO
Depois De Sessenta Ho-

ras Da Regata Porto
Buceo — Florianópolis

MOMTEVIDKU, 17 (A.F.P.)

tm Âo completar-se sessenta ho-
está em primeiro

o Oremlo Porto-*...». ,'i_t
je o Ferro-Carril Oeste, da Ar-

O Major Rui Pinto Duarte, mel. : geiitina, que, conforme tt rive-
da equipe dos pentatletas a Europa 

j 
mos oportunidade de „i\ uig.ir, lei

t professor de duas das modalidades j vencido pelo clubo loc:»! pelo
do Pentatlo, vem ie esforçando no 

J 
score mínimo, decorreu chtlo (ie

sentido de que os -yankees" abn- 
' incidentes, hn vendo vana.» Inter-

lhantem as disputas. Nada foi defl- íupções, devido a llHaitll do
nldo até o momento, multo embora campo. prov. cada em parte, peir
«e saiba que t Idéia venha sendo .-er- jogo vloknío. prlncipi'.menlc por
cada de grande anlmacío e Inten-sie ; pari. dc • argentinos, o pela pc.-
por parte do» seus superiores de»- ¦'•¦mo atu.ição do irbitro inclv,

portlstas de farda. Quanto ao treina-i Harllés. que acompanliR a dele-

mento dns rapares, eles .êm sendo, K*-*.'110 visitante. A renda d ,,te

como tivemos oportunidade de notl- 
j 

tmttOtp someu Crt 79.170.»'"

riar, aubm-Ptidos a exenirios sema- ! *

ARMANDO DE _CUS4 IEL1..-»
Em melo ao Júbilo de seus amigos,

que s*o Inumeráveis e se encontram
em dlferento» ramos rte atlriun.c,
vê passar hoje aua data natallcla o
Sr. Armando de Souj-a Teles, con-
teituado despachante da PMtttlM
p veterano desportista vascaino. *_*_i-

do, Inclusive, ocupado a dlre(,-.o .le

football do grêmio rte suo Jam,.i
rio. restejando a firata efemer'_:. .
o distinto aniversariante oferecera à.:
19 liorss, um "d-lnlc" aos seus bii-.I-

kos. no restaurante do "CordAo da

quarta-feira da próxima PiirAdor do ^e^TtZ^et
ficou de estudar. Enquanto Isto, ne
versões assenuravam do Interesse do
BotafoRO sobre Aquele dinâmico pr. -

parador e nto faltaram, inclusive,
aqueles que consideravam o assun-
to liquidado quanto a presença de

Bola i*reti s Av M-

portos.

LIMA SOFREU RUPTORA DE
UM TENDAO

O veterano defensor do Palmei-
ras. Lima, está sob cuidados mé-
dicos. em virtude de ter sofrido
ruptura de um tend&o. no Jo-ro
contra o Velez. Acredlta-.se que
pelo menos 30 dias o referido jo-
;*;'dor fique inativo,

CAPETTI ENFERMO

O veterano treinador Qapali
oncontra-se enfermo, tendo sido
afastado das funções que vinha
desempenhando nn XV de No-
vembro, a fim de permitir um cu-1

¦idoso tratamento.
«1.000 CRUZK1ROS O PASSE

DE SARNO

O Palmeiras esta disposto a ne-
«ociar definitivamente o passe

mM de Sarno. com o Santos, tendo

pre-

Otlidn

í h JORNAI, DO. .fon 1 i, i Dcllo N
ar os primeiros entendlmei,- 

'' 
Mas a

re o técnico Delio Neves e o 
j mesmo 1

Como se 'abe. tudo nasceu ¦

convite feito pelo presidente !
Souza ao ex-pn

Oei.er.il Severíar.o.
a verdade, que Delio preferiu

BM o Ol.rta. Ontem, após a as-
blela «eral. o conhecido orienta-
entendeu-.e com o presidente dr,

cutr, era 1T",,;.i:f i-rv ¦ n- Se**-.t'>n ('¦¦»

doso. Iniciar na tarde de hoje, ,4

preparativas do selecionado oarloc.i,
com a realização do primeiro ensaio.

que teria como I0..M o eeiadlo rio
Boto.-ogo. M.js, a palavra flr.el eul->-t
a efetuação deste tttnlo, estava -t -

l».n'i.rdo do ntUltftiO mt 
'¦ '--.•ita 

qut
Iria t.i

-i.-ri-iv'.-.:..

HOJE A A..1NA1UUA DO COM'
TRATO

Recebera Delio Neves dez mil I
zelros men.-als. alem

tente Meai

na Regata Internacional
entre Porto Buceo e

6poll«, o iate argentino
O tempo se mantém cal-

> mar um pouco pica-
aumentado a intensi-

_ do verto suleste.

Oa participantes estào dividi-
dois grupos, um que já ciai

. meontra em águas brasileiras, do

mtro que marcha a conside- a -

_ 
distancia do primeiro. qu.-

Sagoem no primeiro grupo os il

lates: Majoy, brasileiro:

Buaan,

| a orientaçà-i de profes-
mais credenciados. Na es-

professor Kladio Junqueira
•.traado com grande entu-

MMM com ( a-himbau na
1 Major Rui Pinto lluarte.

io do "cross rountr>".

A1.IM.-.S AS PI((IV\.

ao.» club

vitoria manteve
I invencibilidade frente
» argentino*;.

Festas:
Homenageando o quadro Mela

do C. Ti. do Flamengo, a dire
toria do Olímpico Clube fará rea

UaM sábado, em seu departiinen
to social, das 19 Ia 22 horas

Ki-andio.-a batalha de coníet com fixado em 350 000 cruzeiro.
o concurso de orquestra de Vovó. ,-0 do pacat.
O ingresso dos associados das
duas agremiações será feito rom R.portaoens co:jpl_ías

a apresentação da Cartetra social todos os aaWTia

e do recibo do mè» o «nono sportivo

0 temtei m...m

F.M.-1. As..l:n aer
mvir tia noite _b

palavra de Newtcn eobr» i

MfiO do en..fllo. Falando à no.

gratifica- : ¦ reportagem, dtclarou-nos qu_'
--"Por motivo de ordem Wcní"t

reso:vl adiar o Inicio doa pre^arat'
vos do seleclcnado carioca. 99t*

próxima segunda-feira, asalm MfBC
modificar, d-> OtOVftl Severiano p-*i
Figueira de Melo, o local do en.a'-l
mantendo no entretanto o menu
horário, ou Mja àô 15 hor-t-s*'

Quer 0 Bonsucesso Continuar Com Simões'

«¦Mn
• ootn

Kou ao Depar

lorins Oiinii'ir;

das Nações, a

• ¦in-' as elii

com o Bonsucesso. E desde essa
epoca que vários clubes tini pro-
curado conseguir o concurso do

JM-seia O#VM-ÉMit tm I.iiivuckiuioiito. >las O loiía-
dor %'«>»a iiar<•'<•<-• ti — i r9mm*m9 R S. Duro Roforniaraii.
se não (liet;ou a acordo com nc-

jQÇmmmT, muitos deles com pleno nhuma da.s aswMUfoM intere._H*

í.ispi.io*. conneciniento e autorização dos
dia is dirisentes do rubro-nnil. Mas aM

lado na- 
' 
agora o ex-defensor do Flumlnen-

.li,!., tilt,.»
Uruguai. O segundo uru- 99m de grania do í urso Kspprial de

quitação, aromel-iido ser das mal--
iMi'<'l;..mt» s as di-putas cujas inseri-
ot-*» encerrar-se-ão dla 3 df fevereiro.

O PENAROL E O NACIONAL

t

NOTAS DA GOUFEDERAPiC
i.- M

(Conclusão da pá-.*:

lcano de tTi***Í*lti

BOAS PERFORMANCES DO RIVER PLATE NA EVRUPA

s,.*!.*I , O-l.-i.RVAnOR
tX) C. T. F.

O Comciho Tícnico dc Footba:' di
B.D. reunido para ;omar provlrle.i-
as em torno do Torneio Paulo Gou-
rt, decidiu de lgnar o veterano des-
.rtlr.t» Luln Vinhal» para fun.lo.

do Chile. Pois um titulo de cum- *¦"* *—a abMf-NMtai do Cons-ihn

peúo do mundo é sempre uma 
' r,us .|08°s do torneio viMndu a ror-

grande respeitabilidade... maç.o do eemtee çuc irá a MaraM
APOIO AO MtXICO

A Coi>foderav_o Sul-A:neric_iin de
, Pootbi.ll, solicitou da ConfederavÉo

#_ sm-Tmtm^ afRáST-lK ZJfT-tT"* * """W" i 
""»"---- 

^^
fS, *m Turim e em Milão, o River Plate obicve dom resultados Irullil. aa sentido .ie ser dada *

rtilío 
honrosos com dois empates pela mesma contayem de , mesmu pei» ..ifa. a permi_»o d..
St. ' or_»nlr*r o I Campeonato Muni!',.-.:

í"t Turim, o quadro de Labruna c Lostau joçiou contra o »* >*****>— Juvenil, marcado pett

forino 
da leio. Em Milão contiu um Combinado de jooadore. 

• ano ¦*aii"*an.

Oo 
"Milan", 

detentor do titulo nacional italiano e atualmente 
jui-*es de minas e do mo

lintUt colocado, e do 
¦¦Interna-.ioftilc- 

terceiro colocado. Ad- , , , , 
""SffS?

A tederaçâo Mineira Indicou p_:i,
o eeeemmm» brasileiro os senulntc-

jjul.es: 
FYanclsco Trindade, Oer.-ldc

Fernandes e Raimundo Sampaio. Po.
IVderaçào do Rio Brancu,

das no seu concurso,

o Sporting, de Portugal.

FICARIA NO BONSUCES-O

Está awra o Bonsucesso di

po.sto a ficar com Simões. Faru

uni grande esforço, mas acha Mr
o mesmo sen plenamente com-

pensado. Está a clube da Ave-

nida Teixeira de Ca:tro dispo.to

a igualar as melhores ofertas.

Para tantn o presidente do Bon-

¦aaaaaa e.»pera entrar em enten-

liiniento com o jogador, e ainda -nais se destacaram na têmpora-
-.ão o fez somente porque .Simões da passada, e no decorrer do dia
t-sapareceu do clube, não dando de ontem o íubro-anil, pelos seus
•tisfacão a quem quer que seja. dirigentes, ronsetuiu ver reform:

Vuere porem, o presidente José dos os compromissos de Urubi'rL»mi..i 
que o centro-avante tão e Salariuro. que ficarão no

•rocurr. e nessa ocasião espera clube da Avenida Teixeira de Cas-
'egar a um acordo com Simões, tro por mais um ano, segund.

informou á reporta-iem de JOR-
i-UBATÁO E SALADUHO RS- NAI, DOS SPORTS o presidente

FORMARAM José Crisman Quanto às bases
do novo conmri.inis.si.. os respon-

Procura o Bonsucesso manier saveis pelo Bonsuer sso proferem
ias suas fileiras os elementos que manter siiiilo.

çóes por vitoria e empate. A assina-
tura do contrato, veriflcar-ne-a hoje.
no eücrltorio do presidente Othon
da Silva • Souza, A avenida Rio
Branco, r.i. )« andar, sala 301. O
ato esta RndO paru aa 17 IMMM I ;
MMl oportunidade, a presidente dt>
Olarln distln uiíra i crônica espor-
ttvt. Deito KtVM terá como Mtte- Prrtento, no próximo dla 18. U"---
tente o jovem Jair Hoaventura, que . n:os a rwItMQto do primeiro treín-j
respondeu durante »lf.um tempo pe- 

' 
par.i a -üco.h.i ..o nosso "scn.itrh ",

lo preparo do conjunto, com resnl- I que tntc-rvlrá no torneio "Paulo Go *.

tados. nua.», mail rio que apre.-lf.. I lati cl? Ollvcln.-. estando -onvldí.;.»
veis. Trati.-,;- assi-r. da primeira I a comparec-r ao -rpamdo do -ie
trntm* conquista do Olaria pa-;* a \ Crlstovio. todos os atletaa ccnvoci-
temporada vindoura. j dos. ninii tOttl cie 44.

Gilmar Para A Suplencia De Garcia
Em Mtdintentos Poi-« A Contpru Dt»

x-T i tul ar tio C o r i nt i a n s
Esta a Flamengo interessado na aquisiç.o de um arqueiro uai a

uplencia de Oarcia. já que Cláudio e Antoninho náo poutinu.-.r .o
Oavea. O elemento que chamou a atano__ do rubro•aagr . foi

o arqueiro Gilmar, que atuou todo o ano paoada no arco liaeiiii t
titular do Cnrintians, ma.s que perdeu o po.»to de titular dapoli da
peleja com a Portuguesa de Desportos. Os eiittiidim.nlc-3 aluía
nào loiam nficialmcnte entalx-lados. porem nas aoadagen. feirr»,
veiificiiii-s,- a pox»ibl]Ulade de -**¦¦"" 

itff- de.ta *r.n--:f 
1 .ucm

Assim, dentro de poucos dias. o Sr. Fri.ncisco de Abreu jev.rú pro-
curar a preiidente do Corintians para tratar do assiuro

I RiaidVAõn o contrato de gerson
CONTINUAR,. 0 ZAGUEIRO MINEIRO NO BOTAFOGO

deiensi.o du alvi-ne-

Sem Quatro Titulares 0 Bangú
TREINARAM ONTEM À TARDE OS ALVI-RUBROS — DJALMA NO LUGAR Dt MEN» '

DONÇA — VANTAGEM PARA OS EFETIVOS - AINDA NÀO ESCALADO 0 QUADRO

«ro. (,o/a a defesa d» Butaln
fama, | dentre seus rompor
dupla de zagueiros neupa 1

full hark min-M.

mais dois an

;d« UfU*lru«i

oèçun
versai

iterna-.iovtile" terceiro colocado. Ad
sarios Ae qualidade, portanto.

O River conquistou então ate lioje. nu llulia. unia vitoria
sobre o Nápoles, e três empates sucestteoi com o Roma. o To-
ttno e o combinado de Milão. Na Espanha, tinha sofrido uma
SJerrota ante o Bilbáu. empatara com o Atlético de Madri e der-
totara o Real da mesma capital. Balanço oeral da 

"tournée"

Oté e»te dia: 2 vitorias,, 4 empates e 1 derrota em sete jogos
flào é tão ruim assim...

O Lanus chegou em Istambul (Turquia) onde vai estrear
tontra o fenerbahce, uma das vitimas da Portueusm de São
tfaulo em 1951.

Ito Bratil, é o Velez Sarsjield que faz sucesso. Derrotando
.ontem o Palmeiras em São Paulo por 1 a 0. o uuadro de

j AUSgri e Ruiz continuou invicto nesta terra, com 8 vi-
e 1 empate com nove jogos. O Ferro Carril menos je-

uma segunda derrota em tri* jogos em Porto
tendo para o Grêmio pela contayem mínima.

Agora anunciam a chegada do Estudiantcs de La Plata que
901 tombem exibir-se no Rio Grand- do Sul.

M estamos sempre esperando no Rio o Raciru. o San Lo-
Mimo, O River Plate fés volta da Eu,-opcn e o Deportivo de
CoU. Dstculpem se contamos com i's!e entre o.s qvadros ar-

o fato é que esse cliih» 
"colombiano" 

escala ni,
I amé ro de titulares nada menos de... onit louadores vin-
I dt amenos Aires!...

drama em três ou quatro atos 
"fluminense 

a
r, gostaremos talvez daquelas 

"novidades"...

*mmtgmmm os seguintes _Ul_;es: -nalo:

GerMdo Parente Soeren. Morto _..,-
mas e Reinaldo Pereira da Silva
AIOJAME-sTOU PARA OS N\*,DA.lv>

BES DRASIlflIHOS NO TERI
A Kf.i-r...ç*o Peruana de N_f..-tr:

Ofletou | C.B.D. agradecendo a •__*•
criçfto ão Brasil no. eampeom*to
_ul-ainerl...no« de natuçào. salto, t
wa ter-polo. e comunicou u.u_ re.-,-
TOU alojame.ito para os n.dndore
no Uma HoU* iróxlrao da cldr.de
e com boa allr. ••ntaç.o. Para as aa-
dador&s e.táo VMV-lttM aco»io.;i.-

çOe» na pen.i*o Belém, multo n-C»l-
mo ao rentro
CONVITE UA FSDERAÇAO AROKN-

TINA Dl" CICLISMO
A fedei.-c.oii CIclys** MVMIttag

fxin*.ic!ou a C.H.D. para rar icioar r\e
uma rompcaçio am_.*o.-a r. Be;-

Como estava previsto, o BaJigu

reatll/ou ontem ã tarde o seu treino

de ronjunto. mm o qua), aliás, deu
Inicio ao_ 5..u» preparai].oi desta
.«-mana. ji que anteiiormenU ne-
nhuma prática fora realizada, nem
momo iii-lh idu.il. (I eo>etl\o dn. m-
mandado, de Ondino Viera assumia

grand*- importância. e isso porque
de acordo eom as tnformacoei ei-is-
tentes talve. o (centro nào pudess*
.onl.r (¦»«. vsrl..» do« .Itulares.

OI \TKO AISCXTES

V. tt f.t.i Ul u-.atecen. iiuin i

p_sto de Mendonça. Gaperava-se que
::lol fosse o iiubgtltuto do jogador
ii_i.liui.nii.. e assim a presença de

•>_alma foi uma .urpresa. Para H
¦WNH dos demais contundidos, t>n-
.Uno l*ini>»u mão de Cualfer (lu-rar
de Raran-lli). Barbatana (lugar de
Hul), loel (lusar de Zlrlnho. .|u^

O Pó DE AFEOZ
Ma

na atin*;iu;i, ia mais dis|

,\a caacnn um

:aüe de branca

v;i fest, Ba
"it*nca entre um „luhe da
MM sul e uni clube da zona
mie Entr. o Fluminenac e

América as
•\m.-

e \e
...to

elk.

¦ i • nl- fora
¦Ma«am Raí»n-ll' ¦ um nntndo nn
iirlho __4|m_i h" ¦-".¦v». mai -ain-

da nio ir «.he se no>»-rJ loc.r i>«
nào: nui. eorn nequena d!.*"nsão na
roía. e mil nresenra nn encontro
de dominito vindouro pare.e a.sesu-
rada: Vermelho que l-ndo retira-
do ontem o i-ir-lhn de mo dn pé.
rol pouoaln * • r-iom.ndi.-M do

boa ttsmmmm uos *-*rroia-aa_
Multo embora se apresentasse ha

tante desfalcado, o on/e priinip
mresentoii bom rendimento, este

mor» temem» *o _ataaM_*a, d.
(iinantl . eomnletamente as aeòes e
ampo Su.u linhas ¦ MaMM'..m, mostnndn perfeito e**** *--*-t|-----pi

HNTAiitM PAR.% un ... ,,,n,is
Mercê de sua melhor atuação. .

.-.ellvo» lograram letar a melhor i,.

t.ut' na» estejam pren
os possíveis desfahiues,

-di- e que na,,
Irán a rampo disposto» a um

"nUam 
impo_si-

o antasonUia

oní-entrarS,» da Vil i

lod..

¦MBMMi de ser mulat,
minense Ha,ia lugar, i
ro pobre Ma* o hrun
Kl.imii

-.untua iam ver o jogo. retí-
ni;im-se unia vez por se. . -

nu na 'rquit.an-a.t-i. No F:-j-

minenaa viviam dentro .o

clube. 1o»!o. tinli.m de cr

Suais Até na cr. -. - M-do

C-rfcn Alb-rki
o. dama no rlnk de p^i.u. •• "S

\.\ll KS • l ll

prorura\am ser Flumlnen-*
lubes. caprichando no mo
i. Como ("hieo Cuannbjra

no e Zi-inlm. para os
(?>. Moacir Bue

enr.dores. *
>¦*>¦ Foi um re-

lin-

Kr

H a '"nli" ef-.

• p-

¦tutu 
tRKn - an,

* f-_i!> r — Barbata
Alaitte — >i, :Jrir n,,,

bros procuram..» v.ber rte Ondino se
Já havia e.cilado o uu.idro que lo-
ear» dominso. Ilndino ev-larccen que
n»o. pois nio sabia do estado real
rt- ...uns lltul.ires. (I medi.,, Hilton

n« sA *****a* » seu parecer w-

m;it*iri'lr.

l.retalh.o

dos losadore
^nha. I*: assim s*-nri*
iihem vo vera tit.nhri

nue depo.s „ ,o,„»r.a relebre com o »,.e o
« ier o Fluminense jorsr sem m.n.ar em-ra*.

*JZe \TmmZmT**?-** *""¦" **— — -

ante

-o campcoiint» pa|-amerlca
clUn-.o em Mo.,intd*u. A
com. eticio seria reallzsd*
12. 14, u e 17 üe íeTerrlro.

ii iu m mi ii < m i„

m» N.A
i'< i-il,-.- i_,.rres*-ante áa w»-i- .

• -.-l..,.»,!.!» 
dr I.UUo. ui

eneses — CalUto _ tll
Oneria* , Ciro.

<EPO.-.r«lkN8 COMPLE1AS 3l,.H_
TOIX* OS -3POH l'EB ,_,

O GLOBO -I ... I |> ., I

to7 . por exemplo

«ra o rimpo tinha
mm Imt . «o. de,,„i, rta l.arha.
diam a ocasião de mo»trar qu
ico '.¦.am.bara leva,, um vt .
la.alha (uldlo nionlslo dai,
ro clube ja „U.a d, „|hu ,.

l»i.in,-t!o.

t<urceil«)r ú*j _•«-
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( JORNAL DOS SPORTS

SEM 

"SORRISO", 

0"PAÔ" VAI COMER!

m

Segundo se no ti-
ciou, será realizado,
durante a temporada
de verto, um pareô
para jockeys amado-
res. Afirmava-se até
que Aldo Viana, lo-
cutor da televls&o, ji
teria se comprometi-
do com o 8r. Euval-
do Lodl a montar um
dos célebres e temi-
veis pensionistas do
"caixao". Ma* PIN-
OUELIM pode asse-
vurar que n&o é só o
Aldo Viana quem
está arranjando
montaria». Vários
outros turtlstas, de
estatura adequ a d a,
já estão agindo, se-
qulosos de recuperar
em plena raia, o rico
dlnhelrlnho que, há
tempos, de semana
em semana, vai es-
correndo para os co-
freg ambiciosos do
Jockey Club. Assim,
podemos enume r a r
os seguintes futuros
Joolccys: Oustavinho
de Carvalho, Macha-
dlnho, Teófilo de
Vasconcelos, Derme-

MEXERICOS

A Af

PÍNGUELIM

Aç4« R PtnMflMnlo Por Uma 
"Barbada" 

Malhai

vai. Kaut, Cônsul
Oatinho, O. Valeda,
Grande Otelo, Nilo
Sérgio, Nuno Roland,
Ademi 1 d e Fonseca,
Oscar Qrlffiths, etc.
Por motivos obvio*,
tiveram sua* preten-
sões barradas os se-
luinte*: Jorge Ja-
oour, Linda latlsta
• Antonio Maria. Bá
ainda uma forte cor-
rente que quer con-
siderar A. Vieira •
E. Cardoso, como
amadores, pode n d o
participar na pc
Vt..e

URUBUSERVANBO.

Ibirubá náo deve
perder, embora haja"fumaças" em torno
de >spinheiro...

Parece-nos que
a turma «tá convi-
nhavel para o tordl-
lho Oraci...

Será que o My
Lord vai conseguir
perder, novamente?...
Olhem que o Qrume-
te é de outra turma.:.

A turma embra-

9

Andam espalhando

que o A t o a r d a de
Faria vai contratar
o Didl para dar tom
de mu* famoso* pon-
tapé* nas canela* de
Panchito... Só as-
sim • Palmer ganha-
Ha...

CARTAZES

O FILME DO DIA
— "Vendaval Mara-
vithoso", com Papo
de Anjo.

veceu para o Panchi-
to, mas o bicho 4 d*
corrida e ainda náo
será desta vez que
ele vai puder...

Pelo Jeito que
venceu, Happy Boy
pode repetir, sem es-
tranhar a turma...

Don Carelli es-
tá na vu, ms: di-
asm nua Oaiillo as-
tá pteparadissimo...

Pai sempre tra-
bolha bem e quase
nunca confirma... O
que dá grándes espe-
ranças a Oxford e
Laius...

Pracinha é sem*
pre um osso duro de
roer em 1.500 e em
1.M0 metros...

Quando reapa-
receu, Hivon atrope-
lava eom multo vi-

gor... Deve estar na
eonta, agora...

AVISO

AOS

NAVEGANTES

Na sua última
atuaçáo, MariUsa
(aiu mal, levou uns
fecha* e chego* em
quinto, perto do De-
¦ierto... Marilina tra-
balhou satisfatoria-
mente na segunda-
feira e, na quinta-
feira, a proa toa me-
lbor. Marilina é do
Stad Jeáe Onlina-
rães, H* está de to-
Ia branca... Olho,
portento.

I A diferença entre
I o* movimento* totais
I de anosta* daqui e
I da Üo Panlo é sim-
I pleemente humilhan-
I te e constrangedora
I para o Jockey Club
I Brasileiro. Apesar do
I comentadis* I m o to-
I talluder e apoiar de
I ser O centro do turf
I brasileiro, e* movi-
I mento* de apoita* da
I Oavea náo atingem
I sequer á metade do*
I groraoe totais de Cl-
I dade Jardim. Haverá

mais dinheiro em
I Sáo Paulo do que
I aqal no Rio? Haverá
I um maior número de
I turflstas em Sáo
I Paulo? Nada disso.

Entre outras rastes
I da menor importan-

cia, d a as se desta-
oam: as aposta* de

I placé o o* bookma-
kers". Se o* dirigen-
te* do nono turf,
ataoarom decidida-
aseote pelo mono*
um deeee* problema*,
a diferença, agora
táa eemagadora, irá

encartar. Xm Sáo

Paulo, o* plaeto Ma*

ivio joguem eift mm

Sé mesmo o Clnsteln pode explicar porque
¦ arras d'agua o Ala*andr*_ resolveu me ins-

¦ crever entre o* macho*... Sè náo dei no eou-

Ira entre a* minha* colegas de eexo, como é

Iqur ele me pfe entre es barbados?... Logo
Lejs|ue sempre fui táa tímida *tah», eu a Hi-

¦¦Finha da mamie .. I, Imaginem, se no
Fmeio da corrida, oa oavaioa resolvem trocar

palavrAe*?!... Vou ficar táo envergonhada
nue até o culote do Jockey vai ficar verme-

lho... Náo joguem na HIMia! Guardem o

dinheiro e esperam par um pareô na minha

turminha, *6 d* éguas, com uma pista ma-

da... Esperem lentadea...

ff CBTthimmI

Is.™ • *ai»t]

eu.
... para Cândido

Moreno que náo res-

peita oaraa nem C.
C . .. Está brilhando
Intensamente em Cl-
dade Jardim. Dá-lhe
duro, "Cara de Ma-

CUIDADO COM ELE!

tiruraete Já correu em tvrma superior com
kastante sucesso. Os 1.M0 metros estáo den-
tro de soas aptidõe* que, infellsmente, n&o
sáo muito certas, variando de ves em quan-
tlc... No entanto, com o descanso, Orumete

pode ter esquecido as manhas e se o My Lord
continuar enoabulado... Cuidado com o Oru-
mete!

se idtattea ao de

pontas, porque a «o-
ciedade retira ape-
nas 1*%, quando,
aqui, sáo deaviadoe
20%... Enquanto lá
o* rateioe de placé
«áo convidativo*, o*
daqui, em geral, de-
volvem o dinheiro ou
dáo dividendo* dlml-
nu to*. Pois, uma me-
dlda táo facll e táo
vantajosa como essa,

que traria benefícios
imediatos ia próprias
finanças da soclada-
de, ainda náo foi to-
¦nada, Incompreepaé-
velmente... Já a quea-
táo do* "bookma-

kers" é bem mais
complexa. Os "book-

makers" cariocas re-
glstam um movimen-
to tremendo que po-
deria ser c analisado
para a sociedade.
Mas como será leso

RHlvel 
sem o aaxi-

^^Bfetivo da Poli-
ela? Uma medida,
que diminuiria, iqdl-
retamente, mas oam
grande eflcacla, a
ação dos "booM**",

seria a reabertura
das agencias do lo-
ckey em todos es
cantoa da o i d a d o,
dando ao apoetador
a mesma eomodida-
de que o clandestino
vem ooncedando. Be-
almente, a reaberta-
ra de agencia* de-
manda mais tempo e
mais estudos, mas, a
diminuição da por-
centagem na* apõe-
tas d* placé é d* fa-
cilima execução o que
traria inoontestes e
rápido* benefieleo aa
apoetador e à pre-
pria entidade. K por
que, então, náo se
mexem?...

ffO I

1

Htaiil

QUASE TODQ MUNDO

Magana E La Giasa Em Empolgante Duelo

Em Plano Decisivo A Sabatina Do Amanhã

As íntimas Bases Das Cotações E As Prováveis Moa-

Iárias Para Esse Meeting No Hipódromo Brasileiro

fciii:»midoa os preparativos para
a sabatina" de amanhã, com oa
"aprontos" verificados, ontem, na

Gávea, dos quais damos noticia em

r.pparado, o melo carreirista reaflr-

mou o «eu Interesse por «ase
"meetlug", evidenciando uma ani-

maç&o que assegura o êalto desse
" meeting" de turf.

Com esse ambiente © diante do®
atrativos que a reunlfto encerra, as
cotações sofreram novas procuras,
p. como resultado, alteraram-se, mais

uma vez, as suas bases que passaram
a ser as que damos, a seguir, com

as prováveis montar ias:

1 ° PAREÔ — 1.400 METROS —

ÀS 14 HORAS B 30 MINCTOS —
— Cr» 40.000,00 —

Kg. Cts.
1—1 pilhéria, J. Partilho .. S5 20

2—2 Nóra, W. Andrade ... 38 27

3—3 Helíafa, L. Messaros . M M

( 4 Sai*. O. UUoa  95 «0
4 |

( S Varinha, A. Blbas .... 55 50

2.' PAREÔ — 1.400 METHOS —
AS 14 HORAS H 58 MINÜTOtí —

— crf 29.000,00 —
K|. Ots.

1—1 Maraaajú, R. La torre . 88 20

< t Alvlno, XX  58 38

( 3 Abre Campa. t Pinheiro 84 80

( 4 Erin, P. Tavarss •• 80
3|

( 8 D. Predique, O P Silva 84 40

( * Stamlns, Ot. Rsletasl 56 *0

\' 1 Baresns, XX TO

3.» PARBO — X.M0 METROS -

AS 1» HORAS. ¦ 10 MINUTOS -

Crt S0.000,00 - (D«»TINADO A
APRBND1ZE8 Dl TSRCSIRA CATE-

GORIA)
Kg. Cts.

1—1 Blsturl, *. Martins ... 82 20

2 Dalmata, C. Callerl .. 84 80
I

( 3 Tempo Feto. J. Ramos M 50

30

Os Aprontos Para Domingo|

FOGATA E HAPPY HAVEM PRÓ-

DUZMRAM EXCELENTES MARCAS

< 4 Fogo Belo, A Drmelles M
3|

( 5 
"Xapól, 

O. Thomas ... MM

( • «rajo. XX  58 38
41

( " Cherlfe, D. P. SUva . 56 35

4.'° PARDO — 1.300 METROS —
AS 18 HORAS E 45 MINUTOS —

— Crf 30.000.00 —
Kg. Cts.

5® 25

omm

" '¦<«

*•51

Encerrando os seus

preparativos par» o»
compromissos que têm
na corrida de ama-
nh&, aprontaram, on-
tom. em pista de areia
úmida oa seguintes
animais:

PILHÉRIA — José
Portllho — 800 metros
em 39".

NORA — W. Andra-
de — 600 metros era
40".

ZAZA — O. UUoa
— 700 metros em
44".

HARINHA — A. Ri-
bas — 600 metros em
30".

TEMPO FEIO — J.
Ramos — 600 metros
em 39".

YAPOL. — O. Tho-
mas — 700 metros em
4fl" 3 5.

JEPTY — O. Ma«S-
do — 600 metros em

B3TON1A — R. Mar-
tins — 600 metros em
37" 3/5.

JAVANttí — Osvaldo
UUoa — 700 metros cm
47".

ASSUNOUI — 1.
Castlllo — «00 rastros
em 39".

LUCIFCR - D. Mo-
rslra — *00 metros em
4»" »/».

OIBELLE •- li. Dlaz
— 800 metros em
49".

MARINHEIRA — I.
CastlUo — *00 metros
sm 38" 2/8.

CAT1RA — O. 0*1-
lerl — *00 metros ess
SI".

DONA UNHA — O.
UUoa — M0 metros sm
22H 2/5.

FKLICIA — n Msr-
tins — MO metro, «n
22".

HAPPY HAVKN — B.
OastlUo — 700 raetms
em 43".

LA QUASA — Luís
Dlaz — 800 metros sm
36" 3/5.

MARILINA — Darto
Moreira — *00 metros
em 36".

POOATA — C. Csl-
lerl — 700 metros em
43".

LUUUANA — Joflè
Portllho — *00 metros
em 3ê".

NORMAL1STA — I.
Pinheiro — *00 metros
em 33".

MABATT — A. Ne-
vss — *0G metros soa
33" 2/3.

FORMIGA — JOS*

portllho — 360 metrotí
em 22".
HOLEOE — A. Uri-

to — 300 metros em
33".

QALATHtA — La] os
Messaros — 800 metros
em 33".

DAMARENA — W.
Andrade — 600 metros
sn) 37".

MUR8A — P. Ma-
chado — 300 metros
"apINAQB" 

— Waldlr
Melrellee — «00 metros
sm M" 3/8.

JURUJUBA — D. P.
Silva — 600 metros em
33".

WALDORF — Manosl
Henrique — *00 m»-
tro. em 3S".

OONTRABANOA —

I. Pinheiro — 600 me-
tro. ws M" 3/8.

CRACOVIA — R.
Martins — #00 metros
em 39".

OLENA — O. Mace-
do — 800 metros em
37".

KALI — R. Lator-
n — 360 metros em
24".

ORACIA — A. Vlei-
ra — 360 metros em
23".

MAHDI x O. Ulloa
— 2*0 metros em 23".

1—1 Jeffy, O- Macedo 

2—2 Estônia, R. Martins .

( 3 Javants, O. UUoa ...
21

( 4 LuoUsr, D. Moreira .

^ 
8 Assungui, B. Castlllo

( " Xncógulta. J. Portllho

5.« PAREÔ — 1.300 METROS -
AS 18 HORAS B 13 MINUTOS -

— Crf 40.000,00 —
Kg. Cts.

1—1 Happy Boy Jt La torre M 30

( 2 Zanslbar, XX  8* 29

5Q 30

28

58 35

9t 18

50 33

( 3 Hiléia, J. Portllho M 60

< 4 Dingo, O. UUoa  56 30
31

( 5 Gaio, A. Ribas  56 80

I ( 6 Orestes, E. Castlllo .... 50
4 |

( 7 Macabú, C. CsUerl .... 32 60

•/> PAREÔ — 1.600 METR08 —
A8 13 HORAS E 40 MINUTOS -

— Crf 30.000.00 —
Kg. Cts

( 1 Don CarelU, O. UUoa . 54 20
n

( " Shahpur, XX  84 20

54 30( 2 Gatlllo, S. CastUlo
|

( 3 Fogata, XX  52 M

( 4 Batallleur, J. Portllho . 34 .18
|

( 5 Farolelra, L. Coelho .. 52 »0

( 6 Dlslerto, O. Moura .... M CO
|

( 7 Senorona, E. SUva .... 52 80

7.» PAREÔ — 1.300 METROS —
AS 17 HORAS E 10 MINUTOS —

Cr» 48.000.00 — BETTING — PRE-
MIO "20 DE JANEIRO"

( 1 Paó. E. Castlllo ..
I 11 2 lantl. R- Latorre

( 3 Coromy, XX

( 4 Laius, D. Moreira ..
2 1 8 Egll. XX 

( 6 Aldebaran. O. Ulloa

DRA. STELLA FM ROONIGUES

MOLÉSTIAS DE SENHORAS — PARTOS — CIRURGIA
Cunsultorio: Avenida 13 de Maio, 33 — (Edifício Darke) —

7.° andar. Sala 741. Tel.: S2-3770
Terças, quintas e sábados, das 18 às 18 horas.

VARIA8 NOTAS DE TUEF

Kg. Ctti.
55 ?.5
55 80
55 80

55 35
55 60
55 60

55 30
55 30
53 80

55 60
55 50
55 50

( 7 Oxford, L. Dias
11 8 Sorriso. XX 

( 9 Flor do Sul. I. Pinheiro 53 80 J

(10 Coronet. XX 
4 |U Falr Bird. XX .......

( 
" Sarllho, U. Cunha ...

*.• PARBO — 1.500 METROS —
AS 17 HORAS B 40 MINUTOS -

Crf 35 >000.00 — BETTING
Kg. Cts.

( 1 Osculo. E. CastUlo
n

( - Ocre, O. Ulloa ...

VAI RESSURGIR O
JOCKEY CLUB DE PE-
TRÔPOLIS — Eatamo.
Informados de que,
por decls&o do Presi-
dente da República,
que teria proporciona-
do ao Jockey Club de
Petrópolis o necessário
amparo, vai ufesa socie-
dade de turf voltar a
promover •'aieelings"

no seu pitoresco Hlpo-
dromo de Corréas.

RUMO A S PAULO
— Deverá viajar à ca-
pitai paulista, na pró-
xlma emana a fim de
pilotar. em ridatt"
Jardim. os animais
Slnlsss e Prooper. de-
íiusort* do Stud Pe»-

otQ de Castro, o euér-
»leo brtdáo chll.no E
''astllio, que para tan-

assinou con tra toe.

Por dêclsí? de JET
ma hora, Prosper )t
viajou com destino à
Paulicéla.

UM MILHÃO EM
ldS3 — De acordo com
a organlaaçfto do ca-
lendário clássico do
Joekey Club Brasllslro,
o Grande Prêmio "Cru-

zeiro do Sul", terá em
1953, elevada a 
Crf 1.000.000.00. a do-
taçáo respectiva que
ainda, este ano, 4 de
Crf 700 000,00.

IMPRENSA TURF1S-
TA — Recebsssos e
agradecemos
plares de "VldfcLTur-
fU.ta" e "Jockey "lub

Ilustrado", conceitua-
dos semanários espe-
claUsados, que circula-
ram, ontem. %prasen-
tando númer. v* exce-
lentes pela oportunl-

erviço
MU D/

dade de nollciario
Informativo.

DARA' DE DO-
NO? — Está sendo ob-
Jeto de transação o ca-
valo Maná, penslonls-
ta do tratador Valde-
msr Costa.

REORESSARAM —
Jà e.t*0 no Rio. d. r»- |
greeso das viagens que
flaeram a Montsvldéu
e Sáo Paula o nosso
oolegs Sátiro Rocha e
o tratador Henrique de
Sousa, que foram aasls-
tir á disputa do Grau-
de Prêmio "Pre«idente
do Jockey Club"

PICARAM NA PAU-
L1CSIA — Permana-
cem sen Sáo Paulo, cob
os cuidado» do trata-
dor J. B. Ivo, os ani-
mais Varaity e Têvere,
pensionista de Henru

que de Sour*.

57 20

57 20

40

58 00

56 30
51 50
50 60

( 2 PraclnhH, s. Ferreira .
*1

( 3 Aclram. A. Rosa ....

( 4 Marshall. R. Latorre
3i 5 Holocallx. R Martins

( 6 Ecelero, M. Henrique

( 7 Cojuba. XX  55 60
41 f Cabo Frio, U. Cunha 50 40

( 
" Arroz Amargo. J. Araújo 50 40

«-• PAREÔ — 1.400 METRO& —
AS 18 HORAS E 10 MINUTOS —

Crf 30.000.00 - BETTINO
Kg CU

( 1 Hivon, A. Rosa 
ii

( 2 Haramun, U. Cunha ..

( 3 Caoré, 8. Ferreira ....
2 I

( 4 Alvor, J Tluoco 

( 5 Llpe, XX 
31

6 Toé, R. Martins 

( 7 Ne ver Looses. E. Castlllo
41

8 Estalo. A. Ribas 

Está tendo distribuído o folheto do calendario clássico pa-
ra a Temporada Oficial de 19S2, no Hipódromo Brasileiro. No
mesmo folheto está incluida a programação dos 

"handicapi"

especiais.
» « e

Luiz Diaz fez força para conseguir a montaria de Mp Lord,
mas não pôde ser, pelo que passou-se para a de Grumete, para
a qual havia sido convidado.

* • •

Sátiro Rocha está novamente na terra. O amigo número
um da crônica especializada esteve no Uruguai, onde passou
doze dias.

e e *

José do Nascimento, mais conhecido por 
"Juca 

Pato", con-
utdou Osvaldo Ulloa para montar o tordilho Alvino. O chile-
no depois de aprontar o filho de Alvis declinou do convite.
Não gostou.

e •

Entretanto o "Juca Pato" ainda fez força para convencer
Ulloa de que Alvino não se emprega em trabalhos. Na corrida
* diferente — disse — mas UUoa não foi na conversa.

e e e

José Portilho, que montaria Formiga, foi convidado para
dirigir Luisiana, no mesmo pareô, e não teve dúvidas em pu-
lar para o dorso da filha de Santarém, cabendo a César Calleri
a condução de Formiga.

e ? e

E por falar em Formiga, está ou não vencido o prato
de arrendamento desta filha de Foxchase? A Remonta vinha
se mostrando inflexível em outros casos de arrendamento'.

e e e

Roberto Morgado está desolado com o que aconteceu ao
Carpincho. Esperava ganhar rtiuita corrida com o irmáo de Cid.
Ao que parece, não temos certeza, Carpincho terá que voltar
¦para a Argentina.

e • e

Por ter se atrasado o carro-transporte, não seguiram on~
tem para São Paulo os animais do Stua Peixoto de Castro. De-
vem fazê-lo hoje.

e *

A lista de "forfaits" 
para as corridas da semana parece

longa. Até agora esperam-se a* seguintes deserções: Brejo,
Gorgona, Maraty, My Lord, lanti no quarto pareô, Fogate,
Shahpur e Sorriso.

• *

Zazá na estréia correu com 469 quilos. Baixou 14 para a
corrida de amanhã, quando será apresentado com 455. Melho-
rou realmente e venderá caro a derrota nesta nova tentativa.

es

O sexto pareô de domingo está interessante. No mesmo
estream quatro parelheiros, um aprendiz, um tratador t um
novo proprietário.

e e e

Ouvimos que quando procuraram o médico da Caixa dos
profissionais para atender o tratador João Covtinho, não foi
encontrado o facultativo, que teria ido a um cinema...

e e o

Harinha, que estréia no fraquitsimo primeiro pareô de
amanhã, iem ótimo exercido pára o compromisso em «i*ta.
Passou 1.400 metros em 92" ganhando de um animai que (n-
controu nos 1.300 metros. Dá para ganhar.

e 4 e

Covienta-se na Gavea a atividade desenvolvida pelo jo-
ckep Chirino, que desde a saida do* programa», na* tarde* de
segunda-feira, não faz outra coisa senão pedir montaria* para
Osvaldo Ulloa e Luiz Diaz, às vetes sem que estes saibam.

4 e e

O rapaz, oão há dúvida, precisa viver, mas parece incrível
que tenha saído de sua terra para um pais estranho para exer-
cer tal atividade.

• •

Emigdio Castillo, num encontro com o Sr. A. J. Peixoto
de Castro 

perguntou 
ao grande criador o que havia em torno da

vinda de Marchant. Respondeu: sei tanto quanto você.
e e e

Marilina. alistada na prova especial de éguas de amanhã,
ostenta forma excepcional Pena que a distancia parece curta
para os seus recursos. Aprontou ontem 600 metros em 38", com
facilidade.

4 e e

Stamina nao tem confirmado as esperanças sempre existen-
tes em suas patas Continua bem e pode brilhar desta vez. Tra-
:a-se, vale esclarecer, de cavalo, e não égua, como muita gente
pensa.

1'ipiti, abano •

quibono - da coii-

nha tradicional

maranhense.

*• PRODUTO SOVXA CtUZ
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Tem Possibilidades Francas De Sucessj)

.i.tkl

A Corrida De Domingo

Últimas

a ma bo» orguulíaçio, o
progiMBs d» corrlte d* domingo pró-
xlmo, no Hipódromo Brasileiro Jus-
Ufloa o ambiente de animaçlo exls-
tente para essa reunlfto de turf qu?
Iem francas possibilidades <le su-

Para eeee "meeting", && cotações
derradeiras n as montarias prova-
vtls sfto as seguintes:

1.® PAREÔ — 1.400 MSTROS —
AS 14 HORAS ¦ 30 ÍOMUTOS —

— Crf 40.000,00 -
Kg. Cts.

Ibirubá. E. CastUlo .. 53 15

Esplnhelro, D. Moreira 55 20

KaoUm, J. Tinoco .... 95 00
~~4 

Ivo. XX  H 40

a., taho - í.aoo urmoü —

E Prováveis Montaria*

AS 14 HORAS E 53 MINUTOS -
— Crt 40.000.00 —

Kg. Cta
54 30

56 50

56 25

52 40

56 50

56 40

1 -1 Gentil, E. CastUlo ...

2—2 Mudrigal, U. Cunha .

< 3 Soberano. O. Moreira
31

( 4 Zanzlbar, R. Martins

( 5 Hélio, R. Latorre 
4!

( 4 Oraci. O. Ulloa 

3.° PAREÔ — 1.800 METROS —
AS 15 HORAS E 20 MINUTOS —

— Ctt 30.000.00 —
Kg. cte

1—1 Egreglous, D. Moreira ¦ 54 35

2—2 Orumete, S. CastlUo .. 58 30

( 3 Júnior, J, Portllho ... 34 94
SI

( 4 Descamisado, J. Tinoco

i 5 Pesadelo, D. P. Silva
4 I

< " My Lord, L. Diaz  56 ll

4." PAREÔ — ] .800 METROS X
AS 15 HORAS 8 45 MQWTOS 'j->

— CrS 50.000,00 —
Kg. Ctt.

1—1 Panchito, L. Dias  55 1S

( 3 Naughty Boy. O Ullòa 55 
*9*

ai ,
' 3 lantl, XX.  11 iê

£ o diploma, doutor ?

0 Prwance ria Medicina no Braiil

Continuado dt

Tiro a máscara, doutor !

tV

T 1DIA MON8ERRAT

toit.u ?íí lirariv

Provisées Para A Corrida

De Domingo

( 4 Corregio, E. Cutlllo
3|

( 5 P«lr B.by, S. Ferreira üí^-aO

6 Palm.r, D. Moreira ... 35

( " OianadOB, R. Latorre . M .*fa

s.» pareô — 1.400 tanwos $-
AS 1« HORAS E 15 MHfÜTOÉ 4.

— Cr| 40.000.00 — *

1—l OlMlle, L. Diaz .*í5*?Si

2 Marinheira, XX ...... M ,4*

O. Callerl 54 I»( 3 Catira,

( 4 Doma Sinta*. O. Ulloa . 51 3*
3|

( S Ohanga, S

( 6 Fellcia, R.

Ferreira .. 54-50

Martins ,. 50 33

|Ibirubá, 
Gentil, Jfty Lord9 Panchito,

Happy Boy, Gatlllo, Oxford, Caoré

*— E Osculo, Os iVossos Favoritos —

u
1.* PAKEO

58 30 «

i Piso 351 
ygyy ^ 

M

56 so CAXf

56 40 jnl

50 50

.4 so

Uu 66ya4&.z 01 (c hu 1

IXMATAJus!

€I1T€

\ZV(br.mA7&w*fr \Z\

-i

¦Duta (cita . eom
a» «pllca«*.f *. Na
«ntralaeur, «Mlaraado
«M <M Mw»r «* U-
tida aum do* iaooae.
torct, m *ua derradel-
ra apmeaUçAo, M-
rubi nlo d.v. deixar
d* («abar Ud. .»¦•
to. bplak.ira é ku
prlaclpal aatac.nl.ta.

Para a dnpla tam-
tom é postiT.l (u-

PiWO

Reaparece em ótimo
CKtade o Gentil, e II-
*r. 4* CWln . Mar.
roqulao* para foepi
p.rdeu em ra* d.rra-
d.lta atuaçto, dmrl
la**r a*u o Mui*.
H.Uo d.Kuuu e mm
de ri teria, mas é Irre-
guiar. Koberano atra-
v.im fa*. nMPci.n.1
em SUA carreira. Ma-
4rlgal é e candidate
para M axarlitai.

J.' PAR «.O

A -par.lka d* "Par.

rada" **tá à vontade,
¦esta prova, My Lord
?em de é4ima« atua-
Ç*M, . a. pi*U pn*4*

*. carrida. P.**dil»
um atimu (alia. O

principal Utlmlto da
HHlka, um corrida
normal, * (fnilauí
Descamisado forcou a
turma, m*i nl maltu
l.»e, • ic ditara, na
pent< será um oaso
duro/dr roer

i
i 4.- r\Rco I

Panchito ao momen-
to é snperior aos ad-
TttMrtoi. em corrida

normal dará ura
"Uiaw". A dupla icrá
dUcutlda .atro Palmer
e Falr Bahy. nu (ol
estourada na (rente,
»m sua última «tua-
«I*. Nauchtr Boy, na
arsla Um sua ehance
raduslda. lantl (or«o«
* turma * Corregi. »1-
rou o Ho.

I* P4KKO )
í

Reapareceu.
do pata. • Happy Boy
e pode hlw A com-
p*ahla ai* a assusu.
E lembrem-ae qne .1*
regula com o Mangua-
rito. Dtngo é um pc-
tico teimoso Orestes
melhorou e podará aa-
sustar Zaniltor, ie
correr aqui, tem mui-
ta chance. Quanto aos
demais somente farão
número.

6.' PAREÔ
-f

Pon Carelli estreou
d**MB*traado ainda
possuir a bom estado
*ue «atentara na Re-
pMUea Argentina, afo-
ra o pareô ficou me-
lhor Shahpur estrea-
ri em «scelenu. con.
dl**.s, ma* ao momen-
ta ao* parece laf.rior
aa falsa. Outro estre-
aste d. cartaz é Ca-
UUa, d.fensor do siud
Rio de La Plata, um
bom ralor das pistas
porte, has. Farolelra.
embora ganhadora de
4 corridas em Mar o-
nas é Inferior aos acl-
ma enunciado»

Para os azaristas à
ladlcaçio * Batallleur.
estreante que tem"plata" de rorredor.

de Oxford, neste even
to. a distancia * de aeu
agrado . a turma nio
lhe aasuftta. Basta um
pouco de chance nos
derradeiros metros e a
vitoria será sua. Paó
4 um ladráo de tra.
balhoa. quando con-
firmar seua ixcel.ntes
privados passari por
cima. Flor do Sul me-
lhorou. Laius reapare-
ceu correndo multo e
pod.ri blsar.

Para os azaristas a
lndicaçi. é iarilbo.

I.» PAKEO

Da forma que ven-
ceu, Osculo deve repe-
tlr. Ocre sera um ótl-
mo auxiliar, podendo
até formar a dobradl-
nha 11. Praclnha. na
pista pesada é atrevi-
do. Holocallx correu
pouco, no domingo
passado. . agora a tur-
ma embra veceu. No-
te-se, porem, que este
gaúcho gosta muito da
pista pesada Arroz
Amargo vem de rito-
ria em companhia
mais fraca.

Para os azaristas a
lndtcaçáo é At iram

Ü.'» PAREÔ

Cremos no aucrsM»

FinaUzandn a do-
mlngueira. Caoré d.-
verá cruzar vitorioso o"espelho". Na pista
pesada este neto de
Middle West. aquele
bom cavalo norte-ame-
ricano, que veio para
o nosso pais hi uns
anos, 4 de corrida. Ifi-
von náo correu mal
ao (aier a leiuré*. c
melhorou. Estalo fez
boa fi«ura em turma
mais forte e * e nosso
candidato para os a*a-
rictai

( 
" (Mrgona, XX  62 33

6." PAREÔ — 1.300 METROS -
AS 16 HORAS E 40 MINUTOS
cr* «0.000,00 — "GUSTAVO DE Si-
NA E SILVA" — (PRIMBIRA PROVA

ESPECIAL DE EGUÁS) V
Kg cta

1—1 Magana, O. UUoa 56 Xfi

2—2 Happy Haven, E. Castlllo 58 3b

( 3 Ia Ouaaa, L. Dlaa .... *1 1*
«I

( 4 Marilina. D. Moralra . 9* M

( 5 Mias Franco. D. P. Silra 58 M
4|

( 6 Fogata, C. Callerl .... 57 8S

7.» PAREÔ — 1.500 METROS -*
AS 17 HOHAS 8 10 MINUTOS ^

Cr$ 30.000.00 — BETTINO , s
U cw

( 1 Luisiana. XX  MS
1| 3 Bizarra. A DúrneUes . 58 9

( 3 Sarabela, R. Martins . 54 dfl

( 4 Normallsta. I. Pinheiro 56 49
21 i Maraty. XX  M M

( 6 Mltene, R. Latorre .... 59 3B

( 7 Formiga. J. PortUho . M •
3) 8 Holege, A. Ribas .... 54 46

( 9 Lujan, P. Tavares  54 40

(10 Galathéa. L. Meezaros . 54 30
4 ill Damarenu. W Andrade 93 tt

(12 Murea, D. Moreira .... 58

8.i PAREÔ — 1.500 METHOS —
AS 17 HORAS B 40 MDTUTOS —

Cr» 30.000.00 — BETTINO

( 1 Alrltre. D. Moralra ...
11 3 MUú. R Latorre 

( 3 Man i. C Callerl 

( 4 AplnagC. W M.1MJ1M .
J! 5 Come On!. A. DormfUes

( 6 Jurujuba. D. P Silva .

( 7 Laméso, P. Tavares ...»
3! 8 Topaaio, J. PortUho ..

( 9 Montenegro. L. Mmzaroa

(10 Tahia. XX 
(11 Waidorf, M. Henriqu. .

z s
§2 40

5* £>

S S
iJ

SI

£8

113 Con tra banda. I. Pinheiro
( 

" Cracóvla, XX 
56 ífr
» S0
¦9

#.» PAREÔ — 1.300 MtTROfi,
AS 1B HORAS B 10 MIWÜT08 —

Cr* 40 000.0* — BETTINO

( 1 Oleta. R Martins .
II

( 2 Oleua. O Macedo

( 3 Oraria. A. Vieira .
2

( 4 Kali. R Latorre ..

"VÇ

52 60

rf,

iáto( 5 Mahdl. O. UUoa
3;

( • Home Flset. I. PUiheiro Sft ,4P

( 7 Maratitnba, D Moreira 54 4p

( 8 Olinda. Ot Rtlch.l ã*. »>

Dr. Spinosa Rothiar,

Dncnças 3*xuaiF e UrinanÉ»».
rratsmento do# tumores da pros-
tatu por eletro-r< sifcçáo. trua.
rctal* Sen. DtoUi, 45-B - 1 ti
7 horas.

9MER!

IELI
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INVICTO O FLAMENGO
TODO O MUNDO VAI COMPRAR

•O "Five" Rub ro-Negro, Na Peleja De Ontem Em Lion, Re.

gistou A Sua Quinta Vitoria Pela Contagem De 46 x 35
sofismavel. Embora o de- gadores franceses, a per.

P-

Immmf/

85 por 59

na venda extra de 7.543

camisas que o Magazin

Segadaes está oferecendo

por preços incrivelmente

baixos !

LION, 17 (A. F. P.) —

A equipe de basketball

do Flamengo, derrotou a

Associação Esportiva por
46x35. No primeiro tan-

po venceu tambem o

Flamengo por 29x17.

N. da R.: — O novo

triunfo do valoroso qua-
dro rubro-negro foi obti-

camisa DE MARQUISETE e de musseline

de primeira qualidade, corte moderno,

mangas longas, com bolso, na côr branca.

98 por 87de _70por

CAMISA DE TRICOLINE, de corte ele-

yantíssimo, mangas longas, com bolso,

tia côr da moda: branca, grande luxo.

MAGAZIN

7 9 por 68
CAMISA DE ÓTIMA CAMBRAIA, manga.-

longas, com bolso, corte impecável, na

côr clássica: branca, artigo jinísssimo

65 not 49

CAMISA DE TRICOCEI. de primeira

qualidade, mangas longas, com bolso, corte

irrepreensível, na côr clássica: bronco.

URUGUAIANA, 23/2» — 7 DE SETEMBRO, 126 (ligadas por galeria)

VENDAS A CRÉDITO... PILO SIOADAES A PRAZO

TREINAM AS CARIOCAS
Hoje, Estarão Na Quadra De Botafogo, As "Estrelas"

Que Se Preparam Para O Quadrangular Bandeirante
Dando prosseguimento à série de

ti sinos a quo vem sendo submeti-
tias as jogadoras cariocas que se
preparam para intervir no Tor-
neio QuadraiiKUlar programado
para a Paulicéla, nos dias 24, 25 e
26 desi* mis, teremos hoje á tar-
de, na quadra da Escola de Edu-
cação Física, mais um treino das
nossas representantes. A prática
dessa tarde, deverá como de cas-
tume, obedecer à orientação do
professor Manoel Leite Pitanga,
que vem de um certo modo se
mostrando satisfeito com o Inte-
resse e o aproveltamenta demons-
trado pelas atletas sob seu con-
trole. Assim, conforme Pitanga, os
exercícios que est&o sendo efetua-
dos nessa última semana, têm sido
de molde à Inspirar confiança na
seleção que representará o Dis-
trlto Federal, no Quadrangular
paulista.

Para o ensaio que será levado a

Se Hoje A Diretoria
Da F. M. D.

mm programada para hoje, à
tarde, uma reuniáo da diretoria
da Federação Metropolitana de
Basketball, que tratará de assun-
tos de Interesse para o basket
metropolitano, destacando-se den-
tre eles, a apresentação do ca-
lendário da F.M.B.

efeito na tarde de hoje, na Esco- nense; Oliclnia, Nalr e Diciola. do, Ana Maria, Botafogo, e Elza
la de Educação Física, estáo con- Vasco da Qama; Irani, Dlrce, Eli- Soelro. do Vasco da Õama, que
vldadas _ts seguintes jogadoras: ce e Nivea, do Botafogo. Deverão vêm colaborando com o técnico
Marli, Vanda e Laura, do Flumi- estar ainda presentes, as atletas' Pitanga.

DIA 25, A REUNIÃO
DO CONSELHO SUPERIOR DA C. B. B.
HA ORDEM DO DIA O "CASO" RUI x LEFEVER

Teremos a 25 deste mês, se-
gunda convocação feita pelo Sr.
Aderbal Carneiro Ribeiro, presi-
dente do Conselho Superior da
C.B.B., uma reunião de seus
membros, para tratar de assun-
tos de Importância para o bas-
ketball. Deverá entáo na ocasião,
ser apreciado o recurso interpôs-
to pelo jogador e técnico da Atlé-
tica do Orajaú, Rui de Freitas,
contra decisão do Conselho de
Julgamentos da F.M.B.,
designado como relator
Ari de Oliveira Menezes.

DO DIA

E" a seguinte, a matéria que
constará em ordem do dia, na
reunião do dia 25. do Conselho
Superior da C.B.B.:

a) Apreciação do "caso" 
Rui x i b) Apreciação e interpretação

Lefever — presidente Aderbal de conaulta da diretoria, sobre
Carneiro Ribeiro; secretario — amadorismo — relator — Caio
Ivan Raposo; relator — Ari de | Josué Pimentel;
Oliveira Menezes; I c) Interesses gerais.

CLINICA ESPECIALIZADA DE PENICILINA

DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM

BLENORRAGIA E COMPLICAÇÕES

Tratamento da lmpotenrla sexual por processos M_»
modernos, o da aifilia em ti dias por método» empregado*
na América do Norte e cnm exame de laboratório para eom-

provação 6* cara.

PROSTATITES - CISTITES

Consultas Cr$ 50,00

DR. MONTEIRO
Consultório: Kua Álvaro Alvlm
n.° 24 - 11c _ndai - sala n.° 3
Telefone 22-4_t! - a noite das 17

á; 20 horas DIARIAMENTE

EM FRENTE AO RESfACRANTE ROSAS

MARLI NUNES E 0 RIA-

CHUELO T. C.
Reverenciando A Memo-

ria Da Saudosa Atleta
A diretoria do Rlachluelo Ten-

de 7.° dia, i
atleta, Marli Nunes, tio abruta-
mente roubada ao convívio doa
seus, para o que está convidan-
do todos os associados e amigos
da dedicada e querida Marli.

O ato religioso terá lugar na
Igreja da Candelária, amanht, ás
9 horas no altar de N. Senhora
daa Dores.

tra a contagem de 46x35,

de forma categórica c in- susado empenho dos jo-

Ano XXH, Kio 4» Janeiro, eexta-felra, li de Janeiro de 1852

JORNAL

DOS SPORTS
DIRETOR: MARIO RODRIGUES FILHO — N. 8.879

RÁDIOS DE AUTOMÓVEL
ONDAS CURTAS E LONGAS COLOCADOS NA MESMA HORA

Paia Perd, Da Soto. Chevrolat, Plymouth, Marear». Studeaaliet, Dod«e,
Oldsmobile, Cryaler, Parfcanl, PontUc, Balek » para carroa europeus,
eomo Citroen, Morris, Walial, Jaguar, Kenault, Standard. Auitln

AV. ATAUI-TO OS PAIVA, »M-A — TM..: 27-9165.

BANNOS DE MAR EM COPACABANA?
Procure o BALNEARIO-RIO

AV. ATLÂNTICA N. 3056

formance da equipe i >ra.
sileira íoi dc molií ¦ a
reafirmar o prestigii dn
basketball nacional no
exterior, c, sem quauuei
desmerceimcni.i ã < un.

panhas anterion ¦• i,..
se afiançar que o còn _in.
to flamengo está sendo

protagonista de um Oi.
to memorável.

inDUOLJIOL

DOENÇAS OA PELE_
Sifilis, Câncer, «czemas. V riwj,

ueda do cabelo,
Furúnculos

ELETROTERAPIA
D . AGOSTINHO DA CUM. a

Daa 16 as 13 nora
ASSEMBLÉIA 73 - Tel 112-3361

Do Hospital N. S. Socorr

Seis Jogos, Fará A Atlética Em Santa Catarina
Três Em Florianópolis, Dois
menau, Este último Contra

A excursão da Associação Atlética do Orajaú à Santa Ca-
tarlna é um assunto liquidado, em face do êxito alcançado nos
entendimentos entre os presidentes João Bouzon Fontan e Os-

PELLON, COMO CHEFE DA DELEGAÇÃO
A Atlética Do Grajaú Fará Esse

Convite Ao Presidente Da F. M. R.
taram a possibilidade do cam-

peão da cidade na temporada de
1950 efetuar uma serie de jogos
e, da posterior troca de corres-
pondencla entre Aníbal Pellon e
Osmar Cunha, a idéia teve a sua
concretização.

damos em nota separada, esta com
uma excursão programada para o
fim deste més, devendo realizar
exibições nas cidades de Florlano-
polis, Joinvlle e Blumenau, em
Santa Catarina. As negociações
surgiram em conseqüência da es- PELLON LEMBRADO PARA A

tou com real brilhantismo o cam- CHEFIA DA DELEGAÇÃO

peonato braallelro patrocinado pe- os mentores do clube das ar-
Ia Federação Atlética Catarinense. golas olímpicas, desejando manl
Jã que o presidente e chefe da re-' festar reconhecimento pelo tra
presentaçfio da Federação Metro-: balho feito pelo destacado asso
politana de Basketball, Sr. Aníbal' ciado, lembraram o seu nome pa-
Pellon, é um desportista Íntima- ; ra a chefia da delegação que per-
mente vinculado ao grêmio da rua manecerã dez dias no sul. O con-

Em Joinvlle E Um Em Blu-
A Seleção De Ponta Grossa
mar Cunha, respectivamente, do grêmio da rua Professor
Valadares e da Federação Atlética Catarinense. O Interessa
manifestado pela entidade sediada em Florianópolis foi mo-
tivado pelo grande sucesso alcançado pelo recente Campeo-
nato Brasileiro, efetivado nos meses de outubro e novembro
e que, como é de fácil lembrança, foi levantado pelo seleciona-
do carioca. A delegação do ciube das argolas olímpicas devera
.se processar no fim do correnis mês e o regresso está previs-
to para o dia 8 de fevereiro.

TOTAL DE SEIS PELEJAS

O 
"five" campeão da cidade em 1950 deverá realizar sell

I extbições nas principais cidades de Santa Catarina, sendo t res' 
em Florianópolis, duas em Joinvlle e uma em Blumenau. Terá
como adversários no famoso Ginásio de Joinvile e no Estar1 ii

I 
le Santa Catarina, os dois magníficos locais que ser.iram r.

palco para o certame nacional masculino, os melhores con-

! juntos locais e a poderosa seleção da cidade de Ponta Orasa,
! do Paraná.

DELEGAÇÃO DE DOZE PESSOAS
A F. A. C, colocou à disposição da Atlética do Orajaú,

j passagens aéreas e hospedagem para um total de doze pesso.. .
i Ao que apuramos, a embaixada será constituída de dez Jo-
! gadores e dois diretores, sendo um o Sr. Mario Sampaio Viei-
1 ra, diretor de basketball do clube da rua Professor Valadares

Quanto aos prováveis integrantes da equipe que se exibirá no
sul, alem de alguns aspirantes, deverão seguir os consagrados

i Rui de Freitas, Helinho, Passarinho, Montanha, Vilela, Zel-

As Seleções Femininas De São Paulo
O quadro Da Capital Está integra-
do Das Melhores Jogadoras, Como
* Coca, Ferrari. Iracema E Ruth *

Continua despertando grande interesse o Torneio Qua-
drangular Feminino que será realizado em São Paulo, noa
dias 24, 25 e 26, ou seja, na quinta, sexta e sábado da próxl-
ma semana. Assim sendo, com o inicio do Interessante certa-
me à vista, vão se conhecendo os últimos detalhes referentes
aos preparativos das quatro equipes que nele lntervlrão. Quan-
to às cariocas, já conhecem as excelentes condições técnicas i
e físicas que desfrutam e, em relação às paranaenses, o seu
técnico enviou, há poucos dias, detalhado relatório sobre os
exercícios que vem ministrando desde o mês de novembro, e,
ao mesmo tempo, salientou ¦ excepcional apuro técnico que
ostentam as conhecidas atletas Aglaé, Marta e Dilba

A SELEÇÃO DO INTERIOR DE SAO PAULO
No dia de ontem ficamos conhecendo os nomes das jo-

gadoras que defenderão as cores do quadro representativo do
interior do Estado de São Paulo e que, segundo opinião de
desportistas que as viram treinar, estão sendo consideradas
como as grandes favoritas do torneio preparatório para o
continental de Assunção. As selecionadas são as seguintes:
de Santos — Vanda. Jurema, Marina, Rute e Nalr; de Des-
calvado — Maria Aparecida; de Sáo José de Campos — Dir-
ce e Doca, e de São Slmào — Hilda.

O SELECIONADO DA CAPITAL BANDEIRANTE
Tambem Já está constituída a equipe que Jogará contra

as 
"estrelas" 

do interior, as cariocas e as paranaenses, enver-
pando a tradicional camiseta da Federação Paulista de Bas-
ketball. As relacionadas, sáo as seguintes: Noemia, Iracema,
Rute, Ferrari. Coca, Anesia. Inlanda. Mareia. Borbola. Eliza-
beth, Dirce e Elza.
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