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Casas, escolas e igrejas arrastadas pelo furaca
OUTRO CRIME DA MflCH_.DII.Hfl Repetiu-se esta madrugado, agora no Rio, o crime da maeha-, que ele dormisse, a mulher otocou-o eom terríveis golpes. De«|

dinha, do qual é protagonista Araci Abelha. Com idêntico ins- pois, enrolando num pano a machadinha ensangüentado, Marcea

trurnento, na rua da Alegria, 504, Marcelina Pereira de Melo, de lina se oprssentou á policia ont_e contou pormenores do bírtj,

39;onós, discutiu com seu marido Mario Cardoso. Esperando| baro atentodo'. .
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GIGANTESCA CADEIA DE CASAMATAS
e fortins nas florestas de Magdeburgo

TEMOR DE REVOLUÇÃO
3ERLIM — Todos os destocomentos do Exercito Soriético, qua montam guarda aos

postos do front-ira, desde o Bóltieo até ó região ia Bavierá e a Tcheco-Esloraquia, estão stn-
do reforçados com novas tropas. Uma gigantesca cadeia de cosamatas « fortins esto sendo
construída nas florestas a oeste de Magdeburgo, nas montanhas da Hars e na Turingli. As
autoridades militares soviéticas redobraram a vigilância em toda a área fronteiriça «aumen-
taram o controle sobre os viajantes e os trens que trafegam naquela região. Além das me-

didas da precaução adotadas
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ANO XX
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Baixos níveis do ensino
Num concurso do DASP a que compareceram mais dc seis mil

candidatos, apsnas quatrocentos e poucos conseguiram vencer «
prova da língua portuguesa. Os restantes foram eliminados na ma-
teria que. a primeira vista, deveria ser a mnls íacil e aquela em que
estivessem particularmente preparados para enfrentar a competiça'-.

O acontecimento da margem a novas considerações a respauo
das deficiências do ensino e das tristes condições cm que se encoi.-
tra a escoia em nosso pais.

* V *

A grande maioria, senão a totalidade dos candidatos, possuía
certificados do curso preparatório. Isso quer dizer que. durante ai-
guns anos estudou o português de acordo com os programas ondais.

E de que esse estudo foi frutífero dá testemunho o fato de que
os alunos passaram úe ano e concluíram com felicidade o ciclo &e-
cundariu. ' * O »

* No entanto, quando, fiados no que aprenderam, sc apresen.im
para dar provas de que estáo. aptos a falar e escrever corretamente
a língua, verifica-se que nâo possuem no vernáculo os conhecimen-
tos necessários para preenener os cargos públicos a que aspirayaiv."Que dèdúzir-se dal. senáo queocursojde,príparatõrlost:n« r\ÜTi
disciplina mais importante. fal-itJTFW-PlIus objetivos? Essa vertli-
cação fi aliás.-.diária e os professores universitários náo se cençan
de denuncla-ia. ':""• ..' ;

O que tem faltado, desgraçadamente, sâo providencias adsqua-
das no sentido de elevar os níveis do ensino no Brasil.

AUSTREGESILO DE ATHAYDE

ao longo de sua fronteira, no
vas tropas estão reforçando
es postos fronteiriços da sona
de ocupação soviética e mais
de 1.500 novos recrutas ali-
mães foram destacados para
guamecer os postos da tona
de ocupação do Alemanha.

TEMOR DE REVOLUÇÃO
LA GRANGE. Geórgia - O eu-

genheiro sueoo, Bertil Rklof de-
clarou «ne o motivo da "modarça
de aço" da Rússia é "o temor de
que a revolução se propague, ri>o-
mpntaneamenle, através seu tem-
torio- O governo de Museou tem
um medo de morte de seu propiio
Íevo". 

Finalizou diiendo «me ai
uecia resistirá a qualquer .ito de

, agressão por parte da Rússia, d.
N. S.). ,

FORTALEZA DE CHIPRE' 
JERUSALÉM — Oi ingleses es-

táo trabalhando ativamente pata
transformar a ilha de Chlpr-s, no
Mediterrâneo, numa das mal. po-
derosaa fortalezas do mundo. Pro-
visões e Instalações militares rstso
sendo transportadas para essa n-
trategka ttha (INS)-
,|REPARA.SE A SUÉCIA* 

ESTOCOLMO — Ò ministro da
Defesa, declarou que a Suécia pia-
neja aumentar a sua força aérea
em 50 por cento e espera estahe-
lecer uma organização de ivlôes

de caça de voes noturnos. Será
formado tambem um bure.tn cn-
carregado de bombas voadoras e
armas similares.

X

A UOH contra a inter-
venção em São Paulo

Tambem os pessedistas teriam tomado nova posição
Noticia'procedente de S. Paulo, ao encerrarmos os trabalhos desta

edição, dão conta da chegada, ali, do sr. Henrique Bayma, presidente dt>.
UDN paulista, e que esteve nesta capital tratando da «.tuação politica
naquele Estado. Interpelado sobre as noticias de intervenção, o procer
udenista declarot textualmente, qu a UDN é radicalmente contra em
medida. Sobre Isso náo pode haver duvida.

O sr. Piza Sobrinho, deputado do mesmo partidq e que viajou rom o
,sr Henrique Bayma, respondeu, por yua vez, que é absurdo admitir-se
semelhante coisa.

TAMBEM OS PESSEDISTAS
A nossa reportagem colheu informações, nos meios políticos, de que

as hostes pessedistas desta capital, «.síão tambem Inclinadas a considerar
que, no moment náo se Justificaria uma intervenção em Sáo Paulo.
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ARLETE BBAGA SALES
Os uJllimos serão os primeiros

Consagrada a mais
Entre um grande numero de lindas mo-

ças, Aríete Braga Sales íoi proclamada
Rainha da Cidade

uu-u-i_i-u*Lrn~iri" ¦ * * -«*»»mmw

. . „_ fc-_, . -omissão Julaadora do concurso para a escolha
Andou multo bem a oomttMjK^u,«aa , carioca concurso este rea-

da mais bela Jovem 
gWg. o sr. Herbcrt Moses anunciou

lizado no sábado ui"mo:í*t*BraaTSales, representante da firma Col-
,ue •_«^*iJ^0A^^to7wi eleita primeira Rainha da

&Ê^m& VÊM dr^^nc^rr SgSÍS
ffie^rcrrS dPSvLaS'condco?^ateVrUcHo c digna do
primeiro lugar que lhe coube.

Os ultimos serão os primeiros
niARIO DA NOITE foi quem apresentou a primeira Rainha da Cl-
DIARIO ua ««*"Li"idloáo do «ultimo sábado, véspera do dia do
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«OVOS DE PÁSCOA COM R/COS BRINDES"
A Wlrteo deslumbro os oihinhos áridos doe meninos, mas só a pobre mão compreende, Irislemonle.

que ludo aquilo não possa de uma dos muilos miragens da melropole

Vitrinas que realizam sonhos de meninos;
ricos e as desilusões de crianças pobres

O ovo mais barato custa Cr$ 24,00 — Um coelhinho Cr$ 185,00.
— Mesmo assim, os negócios são grandes — (Texto na 2a pag.);

A JOVEM MARIA IOSÉ DE;
MELO E SILVA. ACADÊMICA

DE MEDICINA
Quando a vida dovorio lhe sor*

rir tia quer morrer

rtirou-se da 2.0 andar
a jovem estudante
de medicina

Já há três meses ingerira
um tóxico e está internada
no NPS em estado grave

A Jovem Maria José de Melo u
Silva, de 23 anos, solteira, orfá de
mãe e filha do sr. José Teixeira da
Silva, residente com a familia de
seu tio. sr. Raul Teixeira, à rua 1.°
de Março, n. 71, 2." andar, vem na
meses desejando morrer sem que ss

.Continua na 2." página)

Assolados os.EE. UU.
pelo mais violento tornado
desses ultimos tempos

52 MORTOS E 300 FERIDOS
CHICAGO — Arrazando tudo 6.

sua passagem e levando de roldão
casas residenciais, lojas, armazéns,
fábricas, escolas e igrejas, um dos
mais furiosos tornados que já as-
«olaram o território dos Estados
Unidos, devastou ontem, à noite,
a região compreendida entre o Te-
xas e Nova York. 52 pessoas per-
deram a vida, 300 encontram-se
gravemente feridas e centenas de
tra ficaram completamente de-
sabrigadas.

O violento tornado, soprando
com a velocidade de 157 km. ho-
rarlos, destroçou 88 aviões e causou
prejuízos calculados em 5.000.000
de dólares, no aerodromo de Tln-
kor. O furacão atingiu, tambem,
a cidade de Okhlahoma, destniin-
do tres edifícios. (R.).

Biliosidade?
SAL DE FRUCTA

Desniin pnrn uma
lutn de capoeira
SALVADOR, 21 (Meridional. —

A propósito tio dPiifiJ cs J«>>c
Minas, a nossa repo.UBem entre-
\:lou o "mestre" Bi um. popular
ivtr.dor de capoeira. Inx^imsn-
.e ele disse que ace:.i:'a o desa-
íi. para qualquer luta, mas .'ie_ta
(•..pitai; e afirmou q'is depois (ie
uplizar esta competí/jo éolitrp
.•oâo Minas, estará \ -iU «osiçiu
d. qualquer lutador cue clessje
mt-dlr forças com ele.

LORíTTs. YOIS
ganhau c «Oscar»

ENO

HOLLYWOOD. 21 (U. P.l —¦
Loretta Young causou sensação-no
inundo do cinema ao conquistar- o
cobivaclo prêmio fi Aca:'8'n)a ris
Artes e Glsncias Cinematográficas
para a melhor atriz dc 1-47; p-lo
papel que desempenhou cm "Tne
Farmcrs Daughter" (Ambiciosa).' O veterano Ronalcl Colman con-
quistou o "Oscar" masculino, por
sua atuação na película "A Dou-
ble Life". Celeste Holm foi l-oíi-
siderada "a melhor atriz secun-
daria do ano" pelo seu trabalho
em ¦"Gentleman's Agreement" e.
Elia Kazan foi considerado o me-
lhor*ttirétor por seu trabalho um-
bem em "Gentleman's Agree-
ment",

1

PIVOT DO-CRIME
Acinete Tones, com um dos seus filhinhos

ASSASSINOU A ANTIGA AMANTE
A TIROS DE REVOLVER

S. PAULO, 21 (Meridional) —
Num cômodo do Hotel Bandeiran- '
tes, em Jundiai, o major Santana

Marques, de 42 anos, solteiro, sub-
comandante do 2." Grupo de Obu-

(Continua na segunda pagina)

1? SEÇÃO Esta secção não pode ser
vendida separadamente
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landidatoà sucessão pre
iídencialosr. Walter Jobin

•_• • I 1

f NOTICIA CORRENTE EM MONTEVIDÉO
v. MONTEVIDÉU, 21 (De José Araújo, enviado especial) — O go-úfèrnador Valter .lobin, atualmente hospede oficial do governo do Uru-¦pilai visitou a concentração doa jogadores L.asllciros em Los Aromes.
Jp chefe do executivo gaúcho esteve em palestra com os jogadores cuo
pliaputarão a Copa Rio Branco e depois da sua partida está correndo
1}\noticia, nos círculos brasileiros, de que o sr. Valter Jobln terá «an-
pidato á sucessão do presidente Dutra.

esoarrou I es J'.L i

qoÉIba ei
VINHA. DOS. ESTADOS UNIDOS COM

iQUATRO TRIPULANTES A BORDO
«.VA; 1." Zona Aérea, sediada' em-

ílelém do Para. informou ontem,
oficialmente, o desaparecimento ali
ío avlfto Mltchell B-25.-n. 61. da
v wuadrllha n. 14 composta deuatro aparelhos que, dirigidos por.'éssoal da F. A. B., eram condu-
tidos de Santo Antônio, nos Esta-
os Unidos para o Brasil,

evelaçôes
pbre a carne

Serão apresentados
í documentos á Câmara
| Municipal -.."••;¦¦¦;-.'.• -;

.Círculos autorizados informam"i vão ser apresentados à Cama-
Municipal documento, provan-

í>que se torna injustificável
ijslquer aumento de preços no
ftiòduto, como pretendem cs vare-
|jtàs. Esses documentos menclo-
fjam também. .,.os entendimentos" salizados há tempos entre o co-

i onel Mario Gomes, então vice-'residente daÇ;C. P., os açou-
ueiros, frlgoriftoos e demais lntè-.
jssados, conseguindo evitar a.alta

f| preços ;•"!.' .-';. . \
jAQ CONCORDA O GBNERAL

DÇTIJA
Fontes oficiais revelam, ainda,

ue o presidente.da Republica, a
ar da situação, náo corteordará
m qualquer aumento sobre os

H_,teços da carne, mantendo o
$ ti .esmo ponto de vista anterior so-™mst o caso.H

Meou fogo às vestes
áontem, por motivos desconheci-

w, em sua residência, à rua En-
mho do Mato n. 227, tentou ma-

Lr-se, ateando fogo ás vestes, após
.àbebè-las em 'querozene, a do-

,;*éstlca Adelia Silva, que, com.
leimaduras de 1" e 2° graus, gé-iralizadas, foi medicada no Posto
..Assistência do Meier, e removi-

Ja para o H. P-. S.
»Üm morador da casa, Fausto
ítpes Nascimento, portuário, cor-'U em auxilio dá tresloucada, so-:
K»d.. também, queimaduras de
grau em an.b_s aa mãos

TURIASSU A ULTIMA ESTA-
ÇAO QUE SE COMUNICOU

O radio do aparelho comunica-
ra-ae a ultima vez, na noite de sá-
bado, com a estação de Turlassu',
silenciando em seguida e desgar-
rando-se da quadrilha de que era
Integrante.
TODAS ESTAÇÕES DE RADIO

ALERTAS
O brigadeiro Fontenele, coman*

dante da base aérea, logo ordenou
què todas estações de radio da re-
gláo permanencessem alertas, soli-
citando também cooperação das
Companhias de avião que fazem
aquela rota, para a procura do
avião que. possivelmente, teria fei-
to aterrissagem forçada entre Bra-
gança, Pará e Turlassu1.

Ao mesmo tempo vários avlfies
. das bases de Vai de Cains, São

Luiz e um Catalina que estava no
Amapá, passaram a fazer vôos de
varredura, empenhando-se em pes-qulsas, .:..

QUEM SAO OS QUATROTRIPULANTES
Mais tarde soube-se que quatroeram os tripulantes do Mltchell

B-25. — Capitão Angeio de Al-melda Aguiar, Comandante; te-nente Aroldo Pinto-de Oliveira,co-piloto: sargentos, de radio Ubl-rajara Silva Reis e mecânico Car-
tos Jullo Freitas.' '. -
NA DIRETORIA DE ROTAS

AÉREAS
A reportagem do DIÁRIO DANOITE esteve na Diretoria de Ro-

tas Aéreas, onde, até a noite de
ontem nenhuma noticia animadora
havia aparecido.

Fomos ali informados de que 4
aviões estão em pesquisas no lo-
cal. sendo dois Hudson e dois
B-25, da própria esquadrilha, es-
tando aquela Diretoria cm cons-
tante contacto com a base do Pa-
rá.
O SERVIÇO DE RADIO DO MI-NI8TERI0 DA AERONÁUTICA
(EM CONTACTO ININTERRUP-
TO — TODOS OS AVIADORES

TEM PARAQUEDAS
-No Serviço dé Rádio do Ministé-

rto da Aeronáutica, onde também
estivemos, havia constante troca
de comunicações com a base fle
Belém, sendo-nos ali Informado
qué nesses vôos a tripulação es-
tá munida de bons paraquedas,sendo pouco provável que seus
membros pereçam em qualquer de-
sastre, . -. •'¦>
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DRCTILOGRHFIR-THQUIGRHFIH
CENTRU: MÉlEfc; COPACABANA.

1.7 SETEMBRO,59 R.MEIER.45 R.MIGUELLÊM03.44
n-1574 <9-0091 27-0552

RA. NINA DE CARVALHO
DOENÇAS DE SENHORAS - REMORROIDAS - PARTOS I

)NSULTOR10: RUA DA ASSEMBLÉIA N.« 63 • 1.» ANDAI.
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TINTA A ÓLEO
PARA USO IMEDIATO

DE GRANDE MlNDIM.NTo l ÓTIMA CORERTURA
PARA INTtRIOR fc EXTERIOR

. EMCONTRA-SE NAS BOAS CASAS DO RAMO

ptPRÉSENTANTE 
NO RIO:A\CUSTODIO-C.R2011-TEL.48-1584

ERA REGINA
(SEIS ANOS)

'Maria Alice e Hélio Batista Alves, viuva Alberto Macha-
do Gonçalves e filhos, viuva Alidéa Batftta Alves, Mar-
cos Antônio Pinheiro Neto e senhora, viuva Ortigõo

, mpaio e filha, Ivo Familiar; ssnhora e filha; viuva Antonia
Lartins Ribeiro, pais, avós, tios, primos e bisavó, participam o
pi falecimento e convidam seus amigos para o seu sepulta-

fnto, no Cemitério de São João Batista, ás 14 horas de hoje,
. 11 de março, saindo o feretro da Capela Real Grandeza.
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. MANOELINA MITROPOULOS. ARACI SILVEIRA E ESTER GOMES
Três "princesas" da beleza e da elegância

A RAINHA DA CIDADE
(Conclusão da Ia páq.)reta que os últimos serio os primeiros teve a sua razão de ser. Aríete, a

ultima, transformou-se em Aríete, a primeira. ...'
Apuros de campeã¦_

Antes mesmo da proclamnç&o final, t»'jornalistas sabiam mais ou me-
nos do resultado. Metendo-se nas Intimtifades da papelada que Jasla na
mesa apuradora, e também captando no «r palpites soprados por mem-
bros da comissão a turma de Jornal li pára' ás tantas ja sabia quais as
prováveis. E quando a comissão chamou quatro das-candidatas — srtas,
Aríete Braga, Manoellna MHropoulos, Ester Gomes dc Abreu e Araci Slt-
veira — para uma outra sala, chegou-se á conclusão de que daquela
mata é que la sair o coelho. Portanto, antes mesmo de ser proclamada"rainha", já a srta. Aríete Braga Sales-estava em apuros com a lm-
prensa, com gente de radio, e até do cinema. Falando em microfones,
sendo fotografada e filmada por todos os ângulos .atendendo Insistentes
pedidos para declarações a este ou aquele jornal, a encantadora mocinha
pôde compreender que nio é fácil assim ser uma ."rainha", mesmo da
Mi-Careme. Alem dos prazeres, hi também os apuros dc campei.

0 cinema ataca ás 5 da tarde
Aríete candidata, Aríete vencedora, Aríete linda nos seus 17 anos. E

o cinema atris de Aríete. Bem nio havia acabado de receber os cumpri-
mentos dos juizes, Aríete era atacada por cacadoras de estrelas do cine-
ma nacional. — Você já nasceu estreia dc cinema — diziam uns. — O
cinema é seu futuro — afirmavam outros. A moça disse que ia pensarno caso. E já se dirigindo para um grupo de colegas, Aríete, respondendo
n pergunta de. um repórter, confessa que Gregory Peck c o seu artista
preferido.

0 duelo Aríete x Manoelina
O obstáculo mais serio para a primeira Rainha da Cidade foi a bo-

nlta Manoellna MHropoulos. A candidata da casa "Vaidade", que me-
receu já uma reportagem completa no DIÁRIO DA NOITE, deu traba-
lho aos Juizes. Os cavalheiros da mesa suaram as camisas para escolher
a prljnetra entre as duas. A luta originou-se até mesmo na assistência
e na reportagem. A disputa foi dura e trouxe sensação. E mesmo depois
de conhecida a eleita, Manoellna MHropoulos, a filha de pais, gregos, a
descendente de uma família nobre da velha Grécia, a candidata de san-
gue asul, Manoelina, a Simpática, recebeu uma grande ovação. Um ca-
«alheiro nervoso e balxote, com ares de torcedor de futebol, afirma paraa companheira de óculos:

Esta é a tal.
E a companheira, calmamente:Prefiro a outra.

As excelências de uma iniciativa
Excelente, sob todos m pontos de vista, a iniciativa da Prefeitura, em

organizar um concurso como este para a escolha da Rainha da Cidade,
seleção feita entre as jovens que trabalham nas casas comerciais do Rio.
De perfeita organização, apesar do escasso tempo, o concurso primou pelolado moral. E' necessário que se frise, para o brilhantismo dos concursos
futuros, que tudo foi realizado dentro da maior decência. Nio houve um
desllse, uma situação menos abonado.a para os organizadores nem parao grande numero de candidatas. Sabemos perfeitamente, que multas das
comerciai-las Inscritas que não compareceram ao desfile de seleção, fize-
ram Isto mais pelo receio de enfrentar um concurso melo suspeito. Gran-
de erro pois o concurso foi um belo exemplo de moralidade. Um con-
curso ás direitas.

Greve de fome para solucionar
o processo de extradição

Alarmadas as autoridades de Recife com
a atitude dos noruegueses

RECIFE, 21 (Meridional). —
Hans BJorge e Peder Stenabo,
que, com seis outros marinheiros
noruegueses e dois espanhóis aqui
sé encontram, há oito meses,
aguardando decisão de um proces-so de extradição, deliberaram, ha
uma semana, entrar em greve de

ÓLEO CRÚ
tanto como QUEROSENE, devido os
ácidos que contém, atacam as pare-des dos recipientes dos fogarelros e
fogòes.a óleo crú. ......

Isto não acontece com os fogarei-
ros e fogões Inteiramente esmaltados
a fogo, porque a camada de esmalte
defende o ferro contra os ingredlen-
tes corrosivos.

Por isso é aconselhável,de; ao com-
prar um fogareiro ou fogão a oleu
crú, exigir e escolher sempre um ih-
telramenta esmaltado (granlto ou
branco), evitando assim os abor
cimentos de vasamento e ferru-
gem.

Outrossim, lembre-se que um fo-
gareiro ou fogão com torcida gastamenos combustível do que um sem
torcida, o que não é de desprezar
nepsa época de difícil obtenção dc
óleo crú.
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INTEIRAMENTE
ESMALTADOS A FOGO

(contra ácido)

COM TORCIDA

portanto mais econômicos
De todos tipos desde

CrS 190,00

INDUSTRIAS "REI"

R. DAS MARRECAS, 5

Assassinou a
(Conclusão da Ia pág.)

zes 155. ali aquartelado, após vlo-
lento incidente com a sua antiga
amante, Iracelia Bonilha, de 48
anos, viuva e residente nesta Ca-
pitai, á rua João Ramalho, 104, as-
sasslnou-a a tiros de revolver, dei-
xando, em seguida, o local do cri-
me,

HA 18 ANOS
O major Santana Marques, ha

18 anos, vivia marltalmente com a
viuva Iracelia. Em 1044, ainda du-
rante a guerra, foi designado para
servir cm Recife, onde permaneceu
até dezembro dc 1946. AU conhr.-
cou ele Aclnete Torres, hoje com
29 anos de Idade, tornando-a sua
amante e trazendo-a para S. Pau-
Io, quando, por nova designação,
retornou. Dessa união, existem
dois filhos, um dc um e outro de
dois anos de idade.

COMO SE DEU O CRIME
Iracelia veiú a ter conhecimento

da existência da rival e acabou si--
bençlo do seu endereço em Jundiai.
Embora' estivesse' recebendo iimn
pensão c algumas atcnçõjs do ma-
jor, não se conformou com a si-
tüação c resolveu ir defvintar-se
com a rival, lá mesmo em-Jundiai.-

Sábado, cerca das 11,30 horas, ali
chegou e dirigiu-se ao hotel, não
encontrando, poréri, a nova aman-
te do major. Uma vez no cômodo,
depois de examinar as coisas, pas-
sou a depredar o que a mão alcan-
cava, inclusive um receptor de ra-
dio.

Pouco depois, chegava o major,
que. surpreendido com a presença
dc Iracelia, começou a altercar com
cia, ouvindo-sc, então, vozes exal-
tadas.' • ¦ !

Em dado momento, ecoaram no
hotel vários tiros e, logo em segui-
solo, cm decubito ventral, sobre
da, o major descia as escadas. O
proprietário dò hotel correu ao
quarto c viu a mulhe. atirada ao
uma poça dc sangue, a gemer an-
gustiosamente. Comunicou o fato á
policia, sendo atendid•< pelo dele-
gado Cardoso de Melo, que compa-
receu ao local.

Os socorros médicos pedidbs para
a vitima chegaram tarde,' pois ela
expirou ainda em presença do de-
legado.
APRESENTOU-SE EM S. PAUI.0

O major Joaquim Santana Mar-
ques, após o crime, viajou para esta
capital, aqui se apresentando ás
autoridades da 2.' Região Militar,
que o encaminharam a 1.* Delega*
cia Auxiliar, onde foram tomaaas
suas declarações c instaurado in-
querlto O major Santana Marques,
depois disso, regressou a Jundia..
continuando cm liberdade.

DR. SPINOSAROTHÍPil?
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAM
Lavagem endoscóplca da vesleula.
Próstata — Rua Senador Dantas,
45-B - Tel.: 22-3361. Da 1 ás 1 hs.

UMA BOA CAMISA
UMA BONITA GRAVATA

(ixa a personalidade e torna o
cavalheiro apreciado e distinto

EM 
meio ao turbilhão hu-

mano, nâo pense nunca em
se tornar desapercebido e
anônimo. Ao contrario, distin-
ga-se de todos, usaiido uma
boa camisa e uma bonita gra-
vata, impondo á admiraçfto *
sua personalidade de homem
de Sino gosto.
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PÁSCOA
::i

Vitrinas que realizam sonhos de meninos
ricos e as desilusões de crianças pobres

O ovo mais barato custa Cr$ 24,00 — Um coelhinhò Cr$" 185,00
— Mesmo assim, os negócios são grandes

fome, como protesto contra a de-
mora da solução do caso, ora no i
Supremo Tribunal Federal, com
o relator ministro Lafaiete dc
Andrade,

Hans e Peder, cm dezembro,
tentaram fugir, sendo intercepta-
dos.por aviadores,da F. A. B. na
altura de Alagoas, e recambiados,
sendo recolhidos ao quartel tí.
Forca Policial. O primeiro, queé franzino, já pouco se sustem de
pé, enquanto Peder vai resistindo.

O comando da Policia, alarma-
do, comunicou o fato ao governa-
dor do Estado, ao secretario de
Segurança e ao comandante do
Distrito .Naval, a cuja jurisdiçãoestão os refugiados, sendo cienti-
ficados.também os ministros da
Justiça e da Marinha. Os médicos- da Forca Policial, que assistem os' 
jejúaüòrès injetando-lhes vita-

...imlnasCCOBSegUtram que ambos
ontem,-ingerissem caldo de laran-
ja' VíaííjWKww

CONSULTAS «$20,00
OLHOS — OUVIDOS

NARIZ — GARGANTA

DR. FORTUNATO
Consultas com hora marcada, CrS 60,00RUA DA CARIOCA, 6-4° andarDas 12 ás 18 horas — Tel. 22-3655

IM) caiu, mor-
rendo il aspirante e o
cabo que o tripulavam

Antes havia ocasionado a
morte de uma mulher

FLORIANÓPOLIS, 22 (A. N.) — !
O avião "Fairchild", numero 0265, i
ao decolar na Praia dos Ingleses, i
ocasionou a morte dc Ana Garcia,
cm virtude do coice recebido de um
cavalo, que se achava nas proxi- !
midades e que se espantou com o
ruido do motor do aparelho, O
mesmo avião ao aterrissar no cam-
po da Praia das Canavieiras, sofreu
grave desastre cm conseqüência de
irredediavel pane no motor. O
aparelho chocou-se violentamente
contra o solo, causando a morte
dos seus dois tripulantes. O apare-
lho sinistrado era pilotado pelo as-
pirante a oficial aviador, Moisés
Pereira da Silva, natural «le Santa
Maria, Rio Grande do Sul, Como
tripulante viajava o cabo Zanoni
Souto dc Siqueira, natural de São
Francisco, neste Estado.

O Domingo de Páscoa está se
aproximando. As vitrinas enchem-
se dc ovos dc todos os tamanhos;
de chocclate, de açúcar, de porce-
lana e até d. alumínio. Torna-se
realidade o sonho.de milhares dc
crianças. Já nas cidades e nas
fazendas começaram a fazer os

I ninhos: de papel de seda, cortado
em tiras finíssimas, forrados de
capim seco. Porém, este ano, mais
ainda do que nos anos passados,
dificilmente poderão os pobres
festejar condignamente o Domin-
go de Páscoa.

UM COELHO — CRS 185,00
Entramos-na confeitaria. O.coe-

lho de longas orelhas macias, er-
gue-se, majestoso c imponente, so-
bre a multidão de ovos e bon-
bons. Não é multo. grande, mas
seu pêlo branco seria o eneanto de
qualquer criança. Perguntamos o
preço: Cr$ 185,00! Os olhinhos côr
de rosa do coelho refletem uma
tristeza, nunca poderá ser acarl-
ciado pelas mãos sujas de um me-
nino pobre. Seu destino será ser-•vir de enfeite do toucador para
qualquer mocinha granfina, como
presente do namorado rico. E em--bora a finalidade da Páscoa seja
proporcionar alegria à infância, aalta dos preços destról, pouco a
pouco, os festejos anuais. Muitos
pais devem estar, hoje em dia,contemplando tristemente os fi-lhos,-pensando, que pena! Má.este ano, Carlinhos só poderá' ga-uÍ2L^m s«Winho'de bonbons.-'..CABE DENTRO DE U'A MAOO ovo dc açúcar é tão peque .o

que cabe dentro da mão do "gar-
?çon"; Lembra para todos nós a
Infância, quando a paisagem cs-
condida dentro do mundo dlmlnu-
to do ovo significava algo de mi-
lagroso. - Pela - jane li nha. coberta
de papel celofane podia ver-se ni-
tidamente a figura colada na °x-
tnmidade. ¦ Hoje, o milagre é o
mesmo para outros olhos infantis,'porém- os preços subiram; custa
CrS 24,00 e pouca gente pode gas-
tar isto num pedaço de açúcar co-
lorido, que mal cabe na mão.

PORCELANA PORTUGUESA,
ALUMÍNIO, ETC.

Há variedades Incríveis entre os
objetos que esperam comprador...
Há ovos de porcelana Vista Ale-
gre, a CrS 435,00; ovo de alumínio
comum, rechelado de bonbons, a
Crs 245; caixinhas pintadas ã mão,
bonecas de sala de filo; verdadei-
ras obras de arte -que. natural-
mente, custam uma fortuna. O
que menos existe, sã. objetos pi-o-prios para presentear a crianças,
por preços baratos. Um coelhinhò

. minúsculo de chocolate, custa CtS48,00; o ovo comum, CrS.24,00; o
quilo de. bçnbons, Cr$ 60,00, o mai.barato.

Verdadeiramente existe pou. a"chance" para os meninos po-
bres durante esta Páscoa do ano
de 1948 após Cristo.
— ESPERAMOS GRANDE" MOVT

MENTO
Em todos os lugares.'Informam-

nos os donos que esperam um mo-
vimento regular durante esta s_-
mana. As. compras Jà começaram,
por pessoas que vêm do interior.
O que não falta é dinheiro, Infor-
ma alegremente um dpi caixelro..
Mas o menino triste, que olha as
vitrinas recheiadás com âr de
profunda melancolia, nlo pensaassim.

Os moradores depre-
da ram a fábrica por
causa do cheiro

Na delegacia do 25." distrito po-licial esteve ontem Antônio Lago,
que tendo uma pequena fabiica de
adubos á rua Adelaide BadaJós n.
77, em Marechal Hermes, tivera
esta, durante a hoite, depredada
por uma grande massa popular,
que náo concordava com o cheiro
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DR. MOYSÉS COHEN
Assistente da Faculdade de

. Medicina
Cirurgia — Viai Urinaria*
RUA DA QUITANDA N. 47 - 1*
Sala 7 — Segundas, quartas •

sextas, de 13 ás 15 horas

que exalava da sua industria.
O queixoso estimou os seus pre-Juízos em 1.500 cruzeiros.

0 bígamo furtou
12.000 cruzeiros
da segunda sogra
Compareceram ontem ao 15.° dis-' trito policial, Izana Yonovlch esua filha Gliceria Tarivlch, tendoa primeira se queixado de que seu

genro, marido de Gliceria, furtava
em seu quarto 12.000 cruzeiros quese achavam na gaveta de um mo-vel.

Mas a sogra foi além, com o tes-temunho da filha, acusando o gen-rode bigamo, pois já casado em,L}ma, capital do Peru', aqui con-traiu novas nupeias.
A policia registrou para as pro-•videncigs. v

Atirou-se ío...
(Conclusão da 1° páffJseus se apercebam dos motivos.

A moça é estudante de medlcin.,aluna da Escola dè Medicina de Ni-terói, tendo recentemente passaco
para o-4.° ano..-

Já em princípios de Janeiro ultl-ma tentara morrer ingerindo umtóxico, sendo socorrida no PostoCentral de Assistência e. posta fora
de perigo. . ' - •"•¦.¦¦.'•

Na tarde dé ontem, erím 18 ho-ras, toda a familia estava reunidae Maria José parecia alegre e des-
pripeupada, quando, dc rebente, Jo-gou-se da Janela da residência,rompendo, na queda* uma- tela dearame que fica entre o segundo e o
primeiro andar e ainda uma clara-bola, para. cair pesadamente naárea interna e cimentada do pre-dio, .ependencia ,do Báncô Règio-nal

Imediatamente socoríüa-por umaambulância, íoi transportada, emestado grave,, para o Hospital doPronto Socorro onde -troou Interna-da, com fratura do crânio, comaiu::damento dá- arcada óssea e enestado o;e."sKóck,• •
,.Ao wraissaíiO^Alfredo-ilrio Ju-nlor, do 7.» distrito policial, queesteve no local, disse a familia qua jovem ainda não estava-bem res-tabelecida da primeira tentativa,achando-se mesmo fraca e estu-dando de:u.siad.mente. No entan-to ,não sabem porquê a jovem teriatomado a trágica delibíeraçáo, p .<-.
ÍJ,stlI"fld?,e tratada como filhainada lhe faltando, i ..
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DAS COMPOSIÇÕES SPpi^i^
Sp^-Ne fnesmo; o Çaíê PaU:lista, .compare-o cótt òs melhores
mantém uniforme o' sabor da maissuave mistura de caíés finosirr4r,do,-'B»

Os melhores cafés do Brasil provêmde S. Paulo e de Minas.
O Café Paulista é uma deliciosacomposição dos mais finos cafés de

» ul0 -e de Minas> °uja torrefa-çao, tecnicamente perfeita, garantesempre a mesma "liga", o mesmo

í <m~mm
SUAVE MISTURA DE CAFÉS . I N OSMarca Heqislrada sob N' 20 60.

IHN PüULISTn LTDH
Toirelação e Moa9em: - R„a da Cons«i,uicào „. 
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Recebeu os 12.000
cruzeiros da Caixa
Econômica e despediu-!
se do emprego >

A Caixa Econômica do Distrito
Federal, pelo seu diretor, apresen-
tou ontem queixa, i no 9.° distrito
policial, contra Francisco José
de Oliveira, servente do Banco
dn Brasil, que em seguida a ter
recebido um empréstimo de 12.000
cruzeiros se despediu do emprego.

O fato foi registrado.

O Presidente do Chi-
le telégrafo- ao Presi-{

dente do Instituto
do Mate

A propósito da dificuldade de di-
visas por parte do Chile, em rela-
çáo à importaçio do mate brasllei-
ro. o presidente do Instituto do
Mate, dr. Generoso Ponce Filho,
deu ciência ao Governo daquele pais
amigo, do empenho do Instituto em
tbier as necessárias facilidades pa-
ra o caso, comunicando, tambem*.
as providencias determinadas pelo
exmo. sr. presidente Outra, no sen-
tido do Banco do Brasil comprar
cambiais para exportaçáo da totall-
dade de 10.000 toneladas do pro-
duto estipulada no convento. Em
resposta recebeu o presidente do
Instituto do pr tridente Gonzalez
Videla o seguinte telegrama:

"334 Moneda — Santiago —
Chile - 15 Oficial 13 - 1240 -
Generoso Ponce Filho, presl-
dente Instituto Nacional do
Mate - Rio - Df.

903 de acuerdo con nuestras
leves ei presupuesto de. divisas
se aprueba por Banco Central y
Consejo Comercio Exterior pon*
to Situaclon dei País en ma-
teria de câmbios y dificultados
producldas clearing fueron cau-
sas que obligaron reducir can-
tldad destinada yerba mate
punto Dentro de ml sincero pro-
pósito de incrementar lntercam-
blo entre nuestros países solici-
tare organismos técnicos comi-
síon oberas segundo semestre
segun possibilidade? câmbios
atentos saludos - Gabriel Vir
dela."

Casemiras
e Linhe

Ingleses
Firma importadora vtndt a

particulares e o comercionroí
Casemiros, Tropicais, Linho,
Cambraias de Linho pelos me-
nores preços. Grande liquida-
S«o. Ata Rodrigo Silvo, 18,10.'
andar, sala 1002. __^

Vai ser julgado o
irmão de Goebbels

DARMSTADT, (Alemanha). 21
(Reuters) - Konrad Goebbels. de

51 ano<* de idade, irmào do anti-
go ministro da propaganda do
Reich, Joseph Goebbels, será Ju -
gado por uma corte de desnazlfl-'acáo 

alsmá. em abril vindouro.
inlorm.i*te aqui.

NOVAS ELEIÇÕES PARfl fi GOVERNANÇA DE S. PAUL

4MERICA POR

•"TIB3 suíços conseguiram escalar o
1 monte Aeoncagua. de «.800 metros

dé altura, eo mais »-to PUo da Ame-
rlc» doBul. - (De Quito, B.l.

i> a »

OtoHHiaSPONDENTE 
da American

Broadcastlng Compauy no Pan»-
ma informou que «¦-•»•""¦¦*• íg.
dados nlcaraguemes e pelo «"en?»1™
ivléw" «stâo ajudando as forças do
rjwrao dh costa Riça na luta con-
tt o» rebeldes - (De **•"» **8-**
v. p.) •; ,

08 
PROPftIEi'*aiOS das minas de .

cirvSo recorreram aos tribunal» -*,
• p.r»"ui«centre.» ^^jM^va para a greve do» mlntilro» — io»

WMhlngtoa, TJPi.
i- ., m

g\lM. ••'•* BelaçOes •3-*'*'*'-0-
U res r " -i**e u governo do Mi-
xlco tlve^e conhecimento d» um «u-
peito encontro de »r»u »*MlCMtt»
erítr» »» torças revolüclonjriM da Co»-
iaRlea. -(De México. UP). ,

DBLEOADÜ.3 
operarlo» d» Uuaterna-

ia, Costa Rlc», Cub», Colombl»,
Eauidor, Brasil. Peru'. Chile. Bollva,
p2nama e Argentina tomarão^ par»»
né Conuresáu da Conteder»çlo do»
Tabatffi-es da América Latina, que
serA instalado hoje nesta capital.. -
(De Méxlc-.. "Pi. n

O' 
DU 14 de abril íol proclamado

Como "dia pa-ámerlcana", e a «e-
mana de 11 ( 17 de abril, como .'«»•
maSÍ pan-americana", pelo presiden-
te Truman. em honra da nona Çoníe-rencia Internacional de Bogotá. -
(De Washington^ INS).

O 
GENERAL Sommoza, o "Homem
forte" d» poltlca n*«raçuense,

acmou o presidente Arevalo», d* Ou»-
temala. de conspirar contra os gover-
no? de Bl 8»IvaPdor, Hondura».' Repu-
Elle» Dominicana e Costa Rlc». - (De
Managua, INB).^ ^;*j

\ DELEGAÇÃO boltvana à Confe-
«mel» de Bogotá apolari a manu-

tençâo dl 25fM» milt»? do Contlnen-
te e a coop»reç»o economlc» dos Es-
tado» Unido» com »» n»coe» amenca-

Intervenção <omo me-
dida de segurança
sem aproveitar os adversários
do sr. Adhemar de Barros
na segunda semana de funcionamento Irregular da Assembléia, porque
«deputados d? oposição continuam negando numero pm 1jeleiçàto
mesa Acentua-se a necessidade de uma soluçáo imediata. niMo^ra*
btema se defronta com dificuldades de difícil rsmoçáo. Entcnd do pela
voz das autoridades competentes, inclusive ministro da 4W^ojm
qualquer sançáo por ptrte do governo federal só ocorrera «W^M
texto constitucional; os anU.tdern.rls; «^«««n^^^r^S^Í*'
voltaram as suas vistas para o vm^^jm^S^^im^
no almoço realizado no apartamento do sr. Macedo| Soarei De acortu
com ess! plano, os pessedistas, depois de criado o clima de >nsegum*.
se recolhsrlam a um quartel do Exercito e pediriam • »w.
Acontece, porem, e segundo o mesmo informante, que a£ai<Uueto dw
plano representará uma arma de dois gumes. poU o presidente da fttpj
blica náo está disposto a dar uma soluçáo política ao grave p-^"*-
Entende o chefe dt naçáo que a salda do sr. Ademar de Barros náo
d:ve aproveitar aos seus atuais adversários, políticos. Portar. o.«.et*.
o nosso informante, existindo a lnsígurança, com esse fundameiuo í
base na Constituição, poderá ser decretada a Intervenção ara» a sin 1
tanea renuncia doV Noveli Júnior. A conseqüência, depois m«*«&
dos os ânimos, será a realização ds novas eleições par» a govenu.it;*
paulista

AMEAQADO DE TER EXECUTADA A HIPOTECA
Na sessfto de sábado da Assembléia, paulista o «Juvenil "^ úe

Matos denunciou os oposicionistas ds estarem criando cl.ma Uvc-ti^i
a lntcrvcnçáo, acrescentando que os ç«»<^^*HS*^S;hÍS"
tremidos planejam recolher-se ao Q. G da 2» Regiáo Militar, ii vo^
do falta de garantüs para o exercício dos ««¦» rondai "J^*"*1? *!'
nor sua vez, às afirmações de suborno, o sr. Dlogenes Ribeiro de li .na
declSrou da tribuna qSe alguns deputados foram intimadosia JM
na chapa da oposlçào/no primeiro escrutínio, sob ameaça. E citou, por
exemplo o caso do sr. Antônio Vieira Sobrinho, que. no momento ire-
ciso de votar, recebeu um telefonema do Rio Worinan^o^jie »e
votasse contra a oposição, teria executada uma hipoteca de penhor a?ri-
cola qus fizera no Banco do Brasil. Mas o sr. Vieira Sobrinho, ac-o-.*
centou depois o orador, nlo deu importância a ameaça.

MANTIDA A UNHA DA U. D. N.
O sr. Henrique Bayma, que atualmente preside a UUN djtSít'*

velo a esta capital a fim de promover novas conversações com a dn*\^i
nacUai do partido. Entretanto, segundo Informantes auta-lzado* a
musio do sr Bayma náo trouxe nenhum elemento novo com forc*-* de
justificar uma mudança radical na linha do P""*\^,rm™ ? Z
oove-nador bandeirante. A dlreçáo suprema da UDN reafirmou iu si
Henrwue Bayma a decisáo, anunciada ao sr. Auro de Moura AnoVacie.
dTafir a executiva paulista desde que a sançáo contra o sr. Ademar
de Bar os tefundamente rigidamente no texto .egal Poi uso. o i:d'
naulista* depois dos seus entendimentos com a executiva centrai, ia ou
a"jo naltetas e lhes fez uma cxposiçào dos fatos que considera oriu;)*
Sos da atual admlnlstraçào estadual e lncompa«veis com a* «orma» r*-
Bulamenures e a dignidade pau lista. Terminou afirmando que o ren e
IloTara essa sltuaçào deve existir, necessariamente, dentro da r.govo.-a
observância da Constltulçáo e das leis.

MANIFESTO EM RESPOSTA AO SR- NOVELI JÚNIOR
O diretório estadual do Partido Social Progressista lançou inaníteito

ao novo oauitsta, respondendo * carta de rompimento do st. Noveli Ju-
mor Ne se manifesto, que vem assinado pelo presidente José Baron-.
Mé/cadanta e secretar o Sldney Davua. os progressistas ahrmam qu, a
defeccáo do sr Novell Júnior náo foi surpresa, pois a esperavam desrie

o lutante em que se cogitou da organização da Coligaçá.. Parlame- tar
DemoMatica? quando o vlce-governador abandonou Sáo f"»lo e. pur
mtermedio cie seus confidentes, começou a criar dlttculdaoes ao ia.-,*
nentodo manifesto planejado pelo referido bloco. Depois der totó a
todos os acontecimentos que se seguiram, em que o sr Novell Maioi
aoarece como tomado do desejo inconttdo de chegar á governançj ce
Sáo Paulo?Tmamf«to conclui pedindo que o vlce-governador renuPrt*
aò cargo que o poVo lhe deu com a condição de apoiar o sr. Adema- as
Barros.

OS PESSEDISTAS BAIANOS PEDIRAM A PRESIDÊNCIA
DA ASSEMBLÉIA

O PSD da Bahia ttiilglu uma carta a UDN PJltado o rodízio « liresl-
dencla da Assembléia I^glslat va, cuja mesa será eleita no dia 7 de abn.
Ei tretanto SnS que a ÜDN faz questão fechada da perinanenc a
KjatieA-i-es^prcsio
1949. Em coiiFjqufcn.ia os pessedistas estáo fazendoi pres*.áo <\-> sentme

de obter outros pi*s.o. r;h»ves na aamlnlstração estadual.

AGUARDAM NOTICIAS DOS EMISSÁRIOS OFICIAIS
Estâa s«ndr, esu-radas nc Ministério da Justiça, informações do-s rb-

•^•vadores wlaií du governe federal sobre as eleições muniçl,)iís vta-

aÂm- m„ rüáfii -io iíntldo de que o governo federal comia cm qu* o Oo

quaisquer paixões i rlltlcas.

CRISE NA CÂMARA DE FORTALEZA

ão Storpfoc^um^ebdeVçar nova elelçáo par. * mesa m
¦ Gamara. ••'- )

EM MINAS 0 PRESIDENTE INTERINO DA U. D. N.

Smbiíô ^m^-yS^^f^fm-Nada msl8 quiz ewla,*rei
porem. ¦ 

'¦ •'

nM, _ (De La P»^AFP).

OCORREU 
Uma demonatraçào cob-

£H^«r5r-nxuBUo;
Alre*. OP). l;-->;

V ATUAL onda íe greve» envolve
A quinhentos e vinte ; oito mil tr»-
bslhidore». Inclusive 23.000 '«*•«>«»-
rio» 'O governo se eeforça por ehmr
a uma soluçáo sem recorrer i lei antl-
trabalhista Taft-Harley. - (De Was-
hlngton, UP) -

RÁDIOS <
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A 
rainha Frederlca da Grécia íol
Internada no Hospital dn Cruz

Ve.-melha, de»t» i-apltal, após ter so-
frldn um ataque de apendlcltc.'. soberana grega será operada
hoje. (Dt Atena», R )

¦: *

A 
delegação finlandesa a Moscou,
ehe.-iada pelo ministro do Exte-

rlor Enckell, partiu para a capital
«ovtétlct. onde negociará um acordo
com a Rusala. - (De Helslnkl, U.P.i

• •

ESFERAS 
autorizada» daqui acham

que a» relações entre a Guar>-
m»la e a Ori-Bretanha estão ploran-
de, e aaslnalam que a fronteira ta-
tre Bellce e a Guatemali i*ontlnua
techad». - (De Bellne, ü.P.)

» • •

C-*HIANCi 
Knl-Shek deu a conhecer

' que a- campanha de "guerra to-
tal" contra es comunistas Inclui a
nova politica de "terra para os que
a cultivam". - De Nanklnir, U.P.)» *> •'

Um 
Conselho de Guerra sentenciou

á morte SS guerrilheiros pregos,
figurando entre eles vários elementos
capturado» por ocasião do bombar-
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BX 465 A - O CAPITÃO PHILIPS
5 válvulas com 9 funções. Circuito silen-
todo para recepção de alta qualidade, m

BX 565 A-0 MAJOR PHILIPS
6 válvulas com 10 funções. Faixa ampliada

para melhor sintonizaçâo em ondas curtas.
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BX 665 X - CORONEL PHILIPS
6 válvulas com 11 funções. Caixa
de madeiras selecionadas.
Faixa ampliada automática.
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BX 765 X-0 BRIGADEIRO PHILIPS
O ponto mais alto desta nova linha. 8
válvulas com 14 funções. Verdadeira
jóia da indústria radiofônica moderna.
°ureza de som jamais alcançada.

Equipados com válvulas /

de múltiplas funções ^J^

m

CAMISAS, PIJAMAS, GRAVATAS,
CALÇAS AVULSAS E ARTIGOS DE SPORT?"VÂNIA
ASSKMBLÉTA.-42 SYLVAN1ZE-SEI

delo- (

O

de Salonica, pelos comunistas.
De Atenas, I.N.S.)

ministro do Exterior, Constantln
Tsaldarls, revelou que a Grécia
Itália estáo negociando um pacto

de amizade - (Dc Atenas, l.N.S.)
»:¦»'¦'>

O 
marechal soviético Sokolowsky
abandonou Intempestivamente a

sessáo do Conselho de Controle Alia-
do, quando os delegados norte-ame-

ricanos, britânico» e franceses recusa-
ram dar detalhes sobre a conferência
trlpartlte realizada em Londres, «o-
bre ft Alemsnha Ocidental. - (De
Br-tim, I.N.S.) ».-**.,»
17OI concluído e assinado, pelos res-
l pectlvos ministro» do Exterior,
Georges Btdiult » Conde Sforza. o
acordo aduaneiro entre a Franç* e a
Itália. -- (De Turim. l.N S.l

• * •

t\ 
adido militar ouliraro. em Ankara

/ foi avisado pelo governo turco
eu» deveria abandonar lmedlatamen-
te o- território nacional. Incontlnentl
o militar búlgaro partiu para Sofia.
- IDe Ankar», A.PP.)
"COMENTE as Nações Unidas pode-

O 1A.0 deter a corrido para a guer-
ra". declarou o ministro dí Negocio»

Estrangeiros australiano, dr. Evatt,
— (De Camberra, A.P.P I

AUnláo 
Soviética, que náo se en-

contra sob regime democrático,
náo poderia fazer parte da confedera-
çáo do bloco europeu que seria for-
mado dc preferencia pela família das
democracias", declarou o vlee-presi-
dente do Conselho grego. — (De
Atenas, A.F.P.)

V * *

rpòbos os chefes, militares hclenl-
l cos, norte-americanos e brltanl-

cos. 'reunidos em conferência sob «
presidência do ministro da Guerra,
examinaram a sltuaçáo e a neccssl-
dade de se adotar táticas novas. —
(De Atenas, A.F.P.)» » «

O Jornal "Troud acusa o governo
hDlandês de dar provas de negll-

gencla no repatrlamento de cldadáos

Colhido poi* auto i
Em trente ao Itanluhgi _,

Clube, ontem, o auto n. -M-W
dirigido por Anibal Qonçalvesgfi
lheu o operário Francisco :.p
Perreira, de 49 anos, residente*
avenida Niemeyer s/n., que soM
fratura exposta da PwnajÈflWl
No próprio auto a vitima to. rejj
da ao Hospital Miguel Couto om
ficou internada. ,.g
sortétlIosT-- (Delãoscou. A.F-Pjtí
t TMA bomba de 275 quilo» «PiJJ
L1 no centro de contrattsta» .do (K
dlcatd ds Trabalhadores RebreuiJ
Hilfa, ocasionando a morte de •
Judei , ferindo quatorie Pe»»?»»?
ternadas num hospital e n»**«ij»*!
oito edifícios e 21 veículos. - (D**,?
nisalém, U.P.l

SCRATCH - 547-M
O NOTÁVEL RÁDIO DA ATUALIDADE

Vmdas a longo prazo diretamente da fábrica

no consumidor, a partir dc Cr$ 100,00 mensais.

SEM ENTRADA - SEM JUROS - SEM FIADOR

DISTRIBUIDORA DE
RÁDIOS 

"BEL" LTDA.
R. Santa Luxia, 735-11.'and..S/1108a1111.Ed.Va,p

VICENTE CELESTING e sua Companhia
SEMANA SANTA

TEATRO CARLOS GOMES
na admirarei peca. sentimental, em 4 atos, de Arthur Rocha"Deus e a Natureza"

"Padre Oscar" notável criação artística de VICENTE CELESTINO

HORÁRIO EXCEPCIONAL PARA COMODIDADE DO PUBLICO
AMANHA - A's 20 e 32 horas

QUINTA-FEIRA — Vcspcral ás 1G horas — A's 20 e 32 horas

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO
l» Vcspcral - ás 14,M - 2" Véspera! - ás 16 horas

V nn!lc. .1 ícssõcs — ás 19,15, 20,45 r. 22,15

Nn iiiipwalo cio 2o álo de "Deus e a Natureza", em todos os espetáculos
oíSnor Vicente1 Celestino cantará a "Ave-Marla". de Bohuberk

SÁBADO, 27 — Vesperal ás 16 — 2 lessõei, ás 20 e 22 hK|

DOMINGO, 28 — Vesp:ral, ás 15 hs. -- 2 sessões, ás 20 e 22J"Divino Perfume"
¦4\:

3 atos de Renato Viana

VICENTE CELESTINO no protagonista - Lindar, canções pelo
querido lenoi* brasileiro.

,.,. . 
¦,,,
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_ m%% Mais álbuns metsos £ estevaõ
encontra um uot£l-

r

useBH
f'/**M

j r tf sue meu am- ^A CASA ^
| L&PBEaSMOS E'

L flS6E«. J SL/4/ J

DIÁRIO DA NOITE
4 - Rio, 22-3-1948

plW * m ew/ite#£S Risomos
gfer ft» REALMENTE CE<30, BVI -

ihtemente amô poderá'saber
fqub lhe arrancou 0instou

ItXMAÒ

e senão for cego, pensa- ?
RA'OUE ALGUM (SALHO BATEU NO
INSTRUMENTO è TALVEZ FAÇA

ALGUMA COISA QUE O
DENUNCIE.

AGORA NAO TENHO
MAIS OÚVIOAS/SE PÔSSC
EFETIVAMENTE C6SO, NÃO

ü
PODERIA SABER ONDE., Z

-^TpfevgU -il I DENUNCIE. —^^fil^A HARMÔNICA CAIU / J

¦ 'JL?! 
V^L 23|3|i3 lOISTBIBUlOORA aiCoTofrU^^ ^m\m\m\d£jmm\
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Cobrança exorbi-
tante por um socorro
da Assistência

PROTESTO
O novo regime adotado pela

Secretaria Geral dc Saúde e As-
sistencia, com a cobrança de so-
corroa médicos prestados pelos
Hospitais e Postos da Prefeitura,
no próprio local, por preços iden-
ticos aos de serviços de médicos e
farmácias particulares, de paga-
mentos 4 vista, tem dado motivo
.. Inúmeras reclamações, havendo
até, como noticiamos, um movi-
mento, na Câmara Municipal, en-
cabeçado pelo vereador Breno da
Silveira, para cessar a Inovação,
considerada prejudicial "i pu-
Mico.

Ainda ontem mais uma reda-
macio chegou áo DIÁRIO DA
NOITE. O sr. Antônio Soares,
sargento do Exercito, em telegra-
ma que noa enviou, protesta, pe-
dindo providencias á Prefeitura,
contra o preo exorbitante cobra-
do pela Aaalatencla, ao prestar um
socorro a peasoa de av familia, na
residência. ^^^^

Depois da operação
tentou o suicídio
Tentou ontem contra a própria

vida Alaide Marcel, de 40 anos, sol-
telra, em sua residência á rua Aris-
tldes Caire n. 22, no Meier, inge-
rindo arsênico.

Socorrida no Posto dc Assisten-
cia local, ali declarou que fizera
uma intervenção cirúrgica e como
esta nfto lhe dera os resultados es-
perados preferia morrer. Já me-
lhor, foi transferida para o Hos-
pitai Pedro Ernesto.
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peitado no Mercado
àxou-se ontem no 7.° distri-
Jiclàl o peixeiro Scaramèllo

, italiano, de 68 anos, re-
_j & rua Correia Vasques, nu-
KÍ8, de que ás 5 horas da ma-

Sa, quando se aproximava do
io Municipal para iniciar

írabalho, foi assaltado por
pretos que lhe roubaram 1.000
ros.

I

prisões nos morros
[Jacarézinho,
Ichoeirinlin e em

laria da Graça
fa- madrumirla nc sábado, os
lándns píillclais estiveram nos
fros do Jncarer.lr.ho, Cnólioèii'1-

e err, Maria dn Clraçn, pren-
Ido ?! Indivíduos («ií sua maio-
¦Bjrájiios. nsf.iltnf.tf-s, dosenidis-

e vacila», sendo vários neles
fiu.idoa por p:>r.c i'C firma e ta-
mr<fin: ¦
plgiram is diligencias os srs.

Quatrocentos
por cento de lucros!

A "Tabérna Atlântica", no Leme, serve
salaminho à freguezia, à razão de cento
e quarenta cruzeiros o quilo
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Morto por trem
em Ramos

Na madrugada de ontem, quan-
do atravessava o nivel da rua Aure-
liano Lessa, próximo á estação de
Ramos, foi colhido por trem, ten-
do morte instantânea, Etelvlno
Gomes da Silva, preto, de 67 anos,
operário, residente á rua Sacadu-
ra sem numero, naquele subúrbio.

Depois de remover o corpo para
o necrotério do Instituto Medico
Legal apurou a policia do 20:' dis-
trito policial, ter sido a locomoti-
va n. 371, do trem S-l, dirigida por
Geraldo de Souza, a autora da
morte.

Os exames de 2a época
na E. N. de Engenharia

ESCOLA NACIONAL DE EN-
GENHARIA — Geodesia — Dia 23
3-48, terça feira, ás 14 horas, pro-
va escrita de exame vago de sc-
gunda época para — Alérico Mo-
reira Gomes — Abgat Máiezes
(condicional) — Aleixo Alves de
Souza (condicional) - Carlos
Fernando de Carvalho — Carlos
José Vieira Machado — Carlos
Galante, Gilson Cariod Godinho ,(condicional) — Herberto Eugênio
Nascimento Ramos (condicional)

Hildewaldo Guimarães (lei 7)
José Castro Borges — José Pé-
droso dft Silveira — Bernardo Sch-' waltzeh — Carlos Mauro Cabral

Hubertüs George Kern — Joa-

3ulm 
Guedes Corrêa Gondlm icon-

icional) — Szachna Eliasz Cvna-
mon (condicional) — Trajano de
Faria Júnior (condicional) (lei 7)

Oswaldo Marcondes dos San-
tos — Paschoal Villaboin Filho —;
Saulo Dlniz Ewertz e Urbano Cos-
ta (lei 7). i

Resistência dos Materiais — ás
6 horas, prova oral de exame va-
go de segunda época para: Alércio
Moreira Gomes — Cleofas Pais de
Santiago — Carlos José Vieira
Machado (lei 7) — Gelio de Arau-
jo Oliveira - Gerson G. de Al-
meida Gomes — Hélio Motta
Haydt — Manoel Mirandni — Pas-
choal Villaboin Filho — René Tar- |
dim — . Urbano Ferro Costa (lei:
7) e Waldlr Ramos da Costa. I

No mesmo dia e hora, prova oral
e exame vago de primeira época
para: Henri Novo — José da Ro-
cha Santos — Manoel Moreira'
Alonso e Ranto César Bastos.

Cálculo — ás 9 horas, exame
oral de vago de segundo época ul-
tlma chamada para: — Geraldo
Garcia Carneiro — Robert Lecea-
hangem de Mello — Primo Gua-
glio — René Rodrigues dè Jesus
— Heleno Renato Junqueira ise-

gunda chamada).
Geometria Analítica — ás 9 no-

ras, prova escrita e oral de exame
vago dé segunda época, para —
Carlos Augusto Guimarães Cordo-
vlle Hello Moreira Resende. ;

Mecânica aplicada — Dia 24-3-1
48, quarta feira, ás 20 horas, pro-1
va oral dê exame vago de segunda
época para — Alaor Botelho Jun- j
queira — Carlos Mareio do Ama-
ral — Eva Schechetman Jurkie-
vltch — Gelio de Araújo de Oli-
veira — Gerson Guimarães de Al-
melda Gomes — Hélio Peixoto —
Hélio Marcial de Faria Pereira —
Hello de Godol Tavares — HUde-
wald Guimarães — José Eduardo
Plmentel — José Simões de Car-
valho — Leonardo Otero Álvaro-
Alberto — Manoel Miranda —
Murilo Moniaivim Aires — Paulo
Pereira de Faria - Simão Soic.het
e Túlio de Alencar Ararlpe.

Geologia - Dia 23-3-48, terça-
feira, ás 10 horas, prova oral de
exame vago de segunda época, pa-
ra todos os alunos que fizeram pro-
va escrita no dia 19-3-48.

CrS 80.000,00
LARANJEIRAS

TERRENOS NA CIDADE JARDIM

Vendemoa. eom granda faeUidada de pagamento, a a

partir de CrS 80.000.00 terrenos bem localizados na Cl
dade Jardim Laranleiras. formações pomeno^a-
das cem o Sr. Caldeira na Avenida Rio Branco n. Zô/,

8o andar - Tel. 42-6030 — Ramal 12

CIA. TÊXTIL ALIAN(A INDUSTRIAL
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SOLUÇÃO
Se Nelson estivem real-

mente na cabana qaansn
Brewer levou o tiro. confor*
me alegou, deveriam haver

no caminho quatro aerlea dí
suas pegadas. Ora, encon-

trando apenas três. Fordnev
compreendeu logo qne êle ta-
lava com Brewer qnando
ftste f6ra assassinado. Mais

farde. Nelson confessou i
crime.

OITAIKTA FEIHA
SENAC REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL

Ensino gratuito para comerciarios

CURSOS DE CONTINUAÇÃO INTENSIVOS
E CURSOS DE ADAPTAÇÃO

A exploração do povo desta capl-
tal pcios liares e restaurantes, con-
tinua verdadeiramente alarmante.
Ainda ontem o Bar r. Restaurante
"Tabcrna Atlântica", situado na
Avenida Atlântica, no I.eme, cobrou
CrS 11,00 pr'.' um prato dc salami-
nho, cuja poroào não pesava mais
do. 100 Ri-amas. Nessa liasc a 'Ta-
bernii Atlântica" está cobrando á

Luiz Cantuiirin Modrônho e Ga-
bino Bezoüro Cintra, acompanha-
dos dn reportagem acreditada no
Gabinete cio Chefe de Policia.

freguem o salaminho a razào de
CrS 140,00 o quilo, tendo a se levar
cm conta, ainda, que as casas co-
mcrcials compram as suas merca-
tlorias ao preço dc atacado. Expio-
rações dcüle tipo dão uma perren-
t^Bciii de lucro de cerca de 400 ou
5007o, que é prejudicial aos Inte-
ressea da coletividade, Sc mio se
põe um paradeiro a esse atual es
tado de coisas, a exploração de ai
guns comerciantes menos esrrjipn
losos contra o povo atingirá ineli
ooí; calamitosos para a vida eco
noinica d» pais.

Dormiu no ponto e
lá se foi o anel

O motorista Oswaldo Gonçalves,
residente â rua Frei Caneca n. '
105, queixou ontem no 5.° distrito
policial de ter sido furtado nurti
anel de brilhantes, no valor de ...
3.000 cruzeiros, que tinha no dedo,
quando dormia no auto n. 4-44-09,
de sua propriedade e que estacio?-
nava próximo ao Mercado Muni-
cipal, atribuindo o furto a uma
mulher que atende por Palmira.

Desconhecido morto
por. trem

Na manhã de ontem deu entra-
da no necrotério do Instituto Me-
tllco Legal o corpo de um homem,
de cor branca, com 35 anos presu-
mlveis e de identidade desconheci-
dá, que momentos antes fora co-
Ihido e morto por trem entre as
estações dc Costa Barros c Burros
Filho.

A policia dn 25." distrito poli-
ciai diligenciava pela iclcntlfl-
cação.

Registro industrial
de 1948

O Registro Industrial de esta-
beleclmentos de manufatura ou de
transformação de produtos de
qualquer origem, bem como olici-
nas de consertos e reparos, este
atio. será feito no Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística,
nas suas agências distritais, ins-
taladas nos seguintes endereços:

Avenida Franklin Roosevelt. 166
lota B - Avenida Pasteur, 404
íSedé do S. Nae. de Recensea-
mento) -r Rua Miguel Lemos, 44,
sala 903-A, nono andar — Rua S.
Cristóvão, 1.176 - Rua conde de
Bonfim, 496 - Rua Frederico Mel-
re, 11, sobrado - Estrada Maré-
chal Rangel. 37 - Travessa Etel-
clna (Penha). 2, sala 203 — Rua
Barào (Jacarépaguá), 620 (provi-
sórlo) - Rua Francisco Leal (Rea-
lenio), 1-190 e Rua Coronel Agos-
Unho (Campo Grande), 137.

Nesses locais, os interessados se-
rão atendidos, pára receblmcnto e
devolução dos fomulários, devida-
mente preenchidos, diariamente
das 9 ás 18 horas, sendo aos sabá-
dos somente das 9 ás 13 horas, até
o dia 30 dc abril próxjmo.juando
terminará o
tro c".e 1948.

Acham-se abertas as inscrições
para os cursos acima, nos seguintes
locais:

CENTRO — Sede do SENAC Re-
gicnal, á rua Santa Luzia, 735 • 3o
andar, Edifício "Vaíp", das 12 as
22 horas, na Seç&o de Matricula e
Cadastro;

VILA ISAPEL - Colégio "rjiis- 
j

berto de Menezes", á rua Sao F"un-1
cisco Xavier, 208, das 20 âs 22,30 |
horas; , ;
OLARIA - Escola "Chile", áPra-1

ça Belmont, das 20 ás 22,30 hoon I
As inscrições podcr&o ser feitas, I

diariamente, exceto aos sábados. |
As exigências para a matricula i

(VOLUNTÁRIA), nos CURS08 U15I
CONTINUAÇÃO INTENSIVOS, sáo:
as seguintes: I

a) - ter no minimo 16 anos; i
b) - apresentar 5 fotografias 3x4; |
c) - ter aptidão física e mental,

comprovada em inspeção médica
pelo SENAC;

d) — não sofrer de moléstia con-
tagiosa e ser vacinado contra a va-
rlola;

e) - nfto estar matriculado em
outro curso dò SENAC;

f) — possuir carteira profissional
ou outro documento que prove sua j
identidade e qualidade de comei-]
clario. i

Destinam-se os CURSOS DE
CONTINUAÇÃO INTENSIVOS a
possibilitar aos empregados do cô-
mercio aumento e especialização dc
conhecimentos, que lhes facilitem
acesso na carreira que abraçaram
Nestes CURSOS sfio matérias oòu-
gaorias: Português, Matemática e
Noções de Técnica e Prática Ci-
tnercial (Conistas, Faturlstas. Cor-
rentistas, Arquivistas, Corresooa
dentes, etc.), podendo os candldv-
tos escolher duas matérias faculta-
tlvas, entre as seguintes: DrMIi-
grafia. Estenografia, Inglês, Fran-;
cês e Prática de Contabilidade.

I OS CURSOS DE ADAPTAÇÃO1 teem por fim habilitar os candiia-
i tos a emprego nn comercio, mini'-

trando-lhes conhecimentos de Ma-
temática. Português. Geografia,
Historia e Noções de Técnica e Or-
gánização Comercial, e funcionarão
inicialmente, * partir de Io de abril
próximo, apenas na sede do SENAC
Regional, no horário das 10 ás 12.30
horas, Pará a mwtrlcula os cnndl-
drto. devem satisfazer as condtçô°s
seauintes:

a) - ter, no máximo, 13 anos e
meio de idade;

b) — ter aptidão física c rnenrat,
verificada pelo Serviço Médico r\i
SENAC;

c) - ser vacinado contra a va-

d) - possuir um minimo de co-
nheclmentos de nível prima ri;,

comprovados em prova de seleção,
e) — apresentar 5 fotograf.as .1x4;
f) — apresentar autorização Uo

pai ou responsável, por escrito.
Outras informações :obre os

CURSOS acima referidos, podem
se.' obtidas na Seção de Matrlcúhs
e Cadastro do SENAC Regional, á
rua Santa Luzia, 735, 3° andar. '

Tentou o suicídio
Na madrugada de ontem, na es-

quina da Avenida Rio Branco com
rua Santa Luzia, o operário Luiz
Bezerra de Menezes, de 23 anos,
solteiro, residente á rua do Núncio
n. 65, tentou o suicídio cortando

Arquivados 31 pro-
esssos já deferidos
pelo M. da Educação

Não tendo sido procurados no
no prazo de 60 dias na secção com-
petente do Ministério da Educa*
ção, foram mandados recolher ao
arquivo do Serviço de Comunica-
ções, os processos abaixo. descri»
minados e que já foram deferidos,
só podendo ser novamente movi-
mentados mediante novos rtque-
rlmentos:

40.207-38, Milton Quedes da Lua
— 37.671-44, Samuel Cóltsman —
66.145-44, Antonló Cordeiro de Ml-
randa - 94.941-44, Maria Kres-
zentla Kontg — 8.032-45, Nadir
Carneiro de Assis — 21.177-45, Lu-
ciano Costa Júnior — 45.140-46,.
Mário Lopes Galvea — 48.373-46,
Nelson Albano — 97.123-46, Wal-
frido Carneiro Albuquerque Má-
ranhft - 101.390-46, Wilson Bran-
dão — 15.931-47, Jaime Alberto
Neves Boteco — 19.712-47. Nilíá
Ferreira Xavier — 23.083-47, The-
rezinha Fonseca Lima — 36.827-
47, DOlores Flnhanne — 46.196-47,
Rachel Portnol — 64.467. Vaien-
tim Oscar Schnélder — 66.400-47,
Maurício Oscar da Rocha e SU-
va — 76.709-47, Ivone Rechid Che-
ker - 77.985-47, Reine Ruth Le-
vy — 79.704-47, Francisco da Pau»
Ia Filho — 80.738-47, Heitor Pau-
lo Lima - 82.906-47 - Hilda Se-
verlno da Silva — 83.373-47, Stela
Maria Pinheiro — 83.994-47, Má-
roa Cristina Ottonl FôntéS — Or-
lando Moura Vieira — 87.5711-47,
Heitor Bracet — 69.324-47, Arthur
Severino Barreto Maux — 80.600-
47, Ari Pontes de Souza Palmeira
— 92.090-47, Culce Tereza Viottl
de Luigl — 93,258-47. Ana Maria
Ribeiro Fluza e 100.345-47, Mar-
cisa Maria de Andrade Serpa.

os pulsos com gilete, sendo socor-
rido no Posto central de Assis*
tencia è posto fora dé perigo,

José Bernardino Chaves
(MISSA DE 7a DIA)

Vanda Jannes Chaves, A.thur Francisco da Coita, senhora e filho;
Jair Nazareth Santos e senhora, Deolinda Saraiva ê demais -a-
rentes, agradecem a todos que demonstraram eèu pesar por oca-
wfio do falecimento de seu querido esposo, sogro, pai, avó e irmão
JOSÉ' BERNARDINO CHAVES, e convidam para assistirem i

missa dd 7.° dia que mandam celebrar amanhã, dia 23, terça-feira, ás
10 horas, no altar-mór da Igreja de N. S. da Conceição e Bôa Morte.
Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem.

*

K»

Raymundo Hematsrfo de Mello
(MISSA DE 7o DIA)

t 

Maria Nathalia Marcondes de Mello, filhai, genro
e nato, agradecem profundamente sensibilizados a
todos que manifestaram pesar por ocasião do fale-

cimento da seu muito querido e inesquecível esposo, pai,
sagro e avô RAYMUNDO HEMETERIO DE MELLO, e con-
vidam os demais parentes e amigos para assistirem ó missa
de 7o dia que, pelo descanso de suo boníssima alma, farão
culsbrar, amanhã, tsrça-feira, dia 23, ás 8,30 horas, no
altar-mór da Igreja coi Sagrados Corações, sita em frente
ao Tijuca Tênis Clube.

Maria Flores Ferraz
(FALECIMENTO)

A familia ce MARIA FLORES FERRAZ participa aos de-
mais parentes e amigos o seu falscimento, ocorrido on-
tem, e convida para o seu sepultamento, que se realizará

hoje; segunda-feira, dia 22, saindo o firetro ás 10 horas, da
rua Esmeraldino Bandeira n. 35, para o Cemitério de S. Fran-
cisco Xavier.

t.

prazo para o regis-

,t FUNERAIS
A domicilio » nualnoor hora
dia ou da noite. Foue:

(EL. BENJAMIM FERREIRA GUIMARÃES

d»
22-2841 l

(MISSA DE 7o DIA)
Sua familia comunica aos seus parentes e amigos o fale-
cimento de seu inesquecivel chefe, ocorrido em Belo Hori-
zonte, e convida para a missa de sétimo dia, que será ce-

lebrada terça-feira, 23 do corrente, às 11 horas, na Igreja da
Candelária, manifestando, desde já, a sua gratidão aos
comparecerem a esse ato de fé cristã.

f
que

I
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dia na hittoria
22 de Março '

AfllOI.Ot.IOi - 8»IitOS EOÜ-
Sln, Bsílllo, Benevenuto, Am*
Srosi(i de seria e Otaviano*
... i-*-. Dcocracla • Catarina
da Suécia.^ (i |
Nascimento de Antônio vsn ," 
nvclt, pintor íl&mèn. o. i
Morte *> pintor Csrrsclo, I" 
fundador d» escola eclética. |
pwrltura, lavrada em Lisboa,
u.ln qual Oil de Góes da 811- I
.".ira e sua mulher d. Fran- ,
risca dt Auullar Manrlque, su-
c.ssores do donatário Paro ds I
Góes da Silveira, cedem à Co- I
rín oi direitos qut tinham i ,
capitania de Sao Thomé, me- ;
diante uma tença de 1001000 j

_ Ele-vaçío da vila de Sâo Paulo \
_ categoria de capital dà Ca- •
pita. ia de Elo Vicente em lU- |
car da vila desse nome. i
Entra a barra de Lisboa á ntu
-N Senhora do Carmo e San-
to Elias"; quo pouco antes ti-
vera porflado combate oom pi- i
ratas argentinos, e no qual sa I
distinguiu pelo heroísmo d. •
Ros. Maria de Siqueira, espo- i
_h do desembargador Antônio |
da Cunha Souto Maior. A bor- j
do, regressava a Portugal' o !
ex-governador dt Minas. An<
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lm lindo terreno para você
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no
Garanta o futuro de sua lamilia oferecendo-lhe um lote de terreno
PARQUE UE ECS1URIL. próximo * FABRICA NACIONAL l»E

MOTORES. Itto ter-lheá fácil, se você assinalar, remetendo este
coupon, devtdamrn.r preenchido, t EMPRESA URBANIZADOKA
LUSOFLUMINENSE LTDA., CAIXA POSTAL 3887 - RIO DE JA.
NE.RO, acompanhado de um selo para a resposta. Nio perca est»

>
NOME ....
RUA
BAIRRO

d°encamlholbU(lU*r(!lU' 
Cotm\\ oportunidade de possuir um terreno!l

_ Nascimento de Joio Francisco
Lisboa, escritor mararthenie, ;um dos maiores do Brasil pelo
apuro vernáculo.

_ LevantJ mlltar am Ouro Pre- i
to. que depõe a prende o prt- '
sidente da província Manuel i
Içnaclo de Melo a Souza, ba-
rio do Pontal. O vlcè-presl-
dente Bernardo Pereira de
Vasconcelos, também praso a
obrigado » sair da capital, 11-
bcrtado pelo povo da Queluz, ,
Instala o governo em 81o João ,

CIDADE
nru-iry-mnn-vv^u*^ ¦ ¦¦ -.« _¦__*__-*____».

dei Rey, donde organiza a re-
aç/lo contra os sedlcosoa. ;

Execução de Ramon Pinto Yll- j
nas, político cubano. i

- Funtlaçto da primeira Escola
de Medlcna no México, pelo
imperador Maxlmlllano.
Morte do conselheiro Jofio José
de carvalho, médico e escritor
carioca, professor da Faculda-
de de Medicina.
Nomcac.Ho do Conda d'Eu para
comandante em chefe das
forças em operações no Para-
gual.
Abolição da escravatura tm
Porto Elco.
Morte de don José Maria Mo-
rrno, homem publico argentl-
no.
Travessia aérea dos Andes pela
avlatlora Laura Ingalls, a pri-
mrirn mulher a realizar tal
proeza.
Hitler apodera-se do território
de Memel e obriga a Lituânia
a assinar um pacto de nio
agrec.&o.

a festo
Batoria
m estudantes

eráo entregues vario»
iviões ás entidades

*'les-udantis

União Nacional dos Estudsn-'
marcou para princípios de abrll I
louro, nesta capital, uma fes-
a via., ria. Nessa ocasião, com I
resença de estudantes de todo' •
rasil. a U.N.E. fari % entre*

de vários aviões ás Uniões Es-
uals ou. Diretórios Acadêmico:

mais se destacaram na cam-
ha denominada "Asas para o
idade" e que se estende por

o território naelonal.
isa a U.N.E., eom a realiza-

da campanha mencionada,
seguir uma aproximação maior
re a mocidade estudiosa e os
sos Aero-Clubes, .para que o
sil possa contar com um nu-
o mnis elevado de pilotos. Con-
A U. N. E., para a realiza-
seu patriótico programa, com

polo valloSo da Campanha Nâ-
fiai de Aviação.

-Js%J^..e chegará amanhftX
ÇjJ~raf[K^"l 
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.Z FINO-SOVIETICA I
Eha-se em Moscou a deiegaçfto jandesa que assinará o .tratado |

paz com a Rússia. Receiam os ¦
os europeus que, deste encon-!
fíno-soviétlco, a Rússia leve jis as vantagens. ;

K', meu caro, deste negocio *
-russo, parece-me que as van-.i
ns ficaráo todas .o« os ver- I
nos. , •-¦' I

N&o há perigo I tUii diploma-1
o que vale è a finura. E,,

e caso, ninguém leva a me-1
com os "finos"... I
.D1ÇA0 AO Pt DA LETRA

ike Sucess (Sucesso Louco) —
e Bood) — Foi demitido dO

de representante da Tche-
ovàqula Junto\ a ONU, o sr. i
Papenek. -,
Aliás, dizem que o u. Jan

enek n&o era bem visto pelo;
esentante do Srasil....

sim. o nosso representante,
sei porque, símpre achou que
Papenek nunca, passou de

Papaniquels...Y 'íi'--'
EIÇAO DE F0T00RAF08
fa sede da Associação dos Oro-!
tas Esportivos, reunlr-se-á a
Dciação dos Fotógrafos de lm-
isa, para a eleição da sua
neira diretoria. J 

'<
Você já conhece o nome dos

didatos à diretoria? i
Não. Mas coníio que, tra-

ao-se de uma eleiçáo de loto-
íos profissionais todas as cha-

serão ótimas...
ft NOMIA E RELIGIÃO'oi preso em flagrante o lei-
o Joaquim Reis Laranjeira,
indo adulterava cerca de ua-

tofil
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«v
centos litros de leite, adido-
ido-lhe água Cj* P*-*í?\_ . u.Mas será íjue este leiteiro ba;
iva o leite por úm prmclpio ae
nomia ._.__«_.-Creio que nâo. O batismo nao
im principio de tconoinii, « um
ncipio de religlàn. _4,_.j
ESCARGO DE CONSCIÊNCIA

havia um leiteiro conscen-
so. Toda a vez que ia tirar o
;e da vaca, Já deixava alWM
•os de água no fundo do baicK.

ninguém podia acusa-lo M
• água no leite; pois, justamen-
ao contrario, o que ele lazia

por leite na água...
UADRA
,eite sem água n&ó existe,
lá dizia minha avó.
_e facto, leite sem «a»,

uma droga. ¦ ¦ B' 1<*-*- em ggj

A segunda reunião das
[Administrações

lodoviarias
SERA' EM MAIO. EM

PORTO ALEGRE

Deverá éfêtuàr?se
láio vindouro, em

de 3 a 13 d*
Porto Alegre

cim¦í
II ReunlSo (ífts Admin^trnçoes

lodoviarias, de acordo com a su
estSo aprovada na reun âo atg
•rior, realizada em 8. ,Paul2,_t)Pimerário í o seguinte: 1 -r =J«
ética do tráfego; 2 -SI™»1™
lo dé estradas; 3 - Entrada
•àvèssia de cidades: 4 - Cortser
ic&o de estradas; 5 - P\*n°8
jtíòvlário. estadii•*'•*: " — -Jesa
ropriações. ' 'V

PROMOTOR DE VENDAS DA
HOME PRODUCTS- INTERNA-

TIONAL — Pelo avi&o da carrei-
ra chegou ao nosso pais, proce-
dente dos Estados Unidos, o sr.
Walter Sauer, diretor de Promo-
cio dc Vendas da Home Products

International, fabricantes do Cre
me Dental Kolynos. O sr. Walter
Sauer afiareee na foto acima,
acompanhado do sr. L. O. DU-
lon, Vlce-PresIdcnte da Mc-Cann-
Erickeon de Nova York. empresa
encarregada da publicidade da
Home Products na America La-
tina Os srs. Walter Sauer e L.
J. Dlllon reall. am uma viagem de
Inspeção e estudos de mercada

nos paises da America da Snl

PROBLEMA
DO O I A

* Üi *
.:!._• 1918

PALAVRAS CRUZADAS

AOS SRS.

A. C. sílva

Moradores e negociantes
em Niterói

Em ampla e confortável CASA FORTE oferecemos cofe.
individuais para guarda, seb a maior segurança, de dinheiro,
títulos, jóias ou documentos valiosos, mediante locação a preços
m6dicos. Convidamos as pessoas residentes em Niterói a
visitar nossa Seção de Cofres sob aluguel, na Agencia recém-

inaugurada, em edifício próprio.

BANCO HIPOTECÁRIO LAR
BRASILEIRO, S. A.

AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, eyulna
da RUA VISCONDE DO URUGUAI - NITERÓI.

Rio.
HORIZONTAIS:

— Folga_ão, jovial.
fi — Cidade d:< ItaHa.
8 — Acuíu.

— Partir.
— Nota mu_|cal.

VERTICAIS:
— Pedra de ailár.

íi — Jarro de bico ..trrlto.' |"•_£. A quadra dc iiríiã.
5 — Advérbio ão nei;ar_ a,
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CtiPAO OE INSCHICAO

Nome
Residência
Estado
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Correspondência e colaboração
para Sylvlo Alves — Rua Sacadu-
ra Cabral, 103 — Rio.

Elemento* de «to-Rlno-Lar psra
usn do médico prAtlco

DR CAPISTRANO
(Docente med. Ouro Pae. Medira

Chefe Serviço Mos. S. J. B.)
I.» Vol. - Doenças doa Ouvld

2.~ Vol. — Doenças do Narlr.
NAS LIVRARIAS

^jlj\j\f\j\f\fif\f\J\f\f\r%fV\JV'mmert^i** mma.ma.ma.»*

A PRAÇA
TODDY DO BRASIL S/A. comunica que não se responsabi-

Uza por compras ou quaisquer operações efetuadas em seu
nome por indivíduos inescrupulosós, que. diíendo-se pertencer
à sua organização, têm-se apresentado a fornecedores, colo-
cando pedidos, com o intuito de angariar comissões.

Todas as compras da TODDY DO BRASIL S/A. sâo realiza-

das mediante requisições oficiais, assinadas por um diretor da
firma.
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Vü/leite de vaca tem lugsr preponderante na alimenta* ^s*^leite de vaca tem lugsr preponderante na alimenta*
Cão dt* crianças e adultos porque contém os principais ela-
mentos de que necessita o organismo.
Os leites em pó NINHO e NIDO conservam as mesmas
propriedades, o mesmo valo; nutritivo • aa vitaminas do
ótimo leite de vaca de que provém a pulveritados prloa
métodos exclusivo» dos Produtos Nestlé • que resultam
de setenta e cinco anos de exp .riências cientificas aplicadas
à industria. Este cuidado em bem aervir. tornou a marca
Nestlé um símbolo de confiança am todo o mundo.
Os leites em pó NINHO ou NIDO, além da serem muito
«comentados para a alimentação infantil a de adultos, são
igualmente indicados para servir oom café, cbã ou cho-
cola te. Também são empregados oom ótimos resultados
noa mais variados usos culinário*
Para reconstituir os leites em pó NINHO ou NIDO basta
proceder i diluição na proporção indicada noa rótulos.
O leite é um alimento indispensável o para dispor da um
bom leite, • qualquei momento, prefira os

<^êCetÉeA em® ytíw&Z ^%z

NINHO NIDO
garantidos pela marca NESTLÉ y-ê
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Requereram pesquizas
minerais

Deram entrada, no Deparamen-
to Nacional da Produção Vegetal,
os seguintes pedidos de pesquizas:
de Oil Dumont, bauxlta, argilas,
fostorosas e associados, na Fazen-
da doa Agudos, em Araxá; ,de Ga-
briel Caula Soares, mica, caulim,
peldspato e associados, na Fazen-
da Linhares, em Juiz de Fora.

O tripulante da
"Juruá" caiu ao mar
e desapareceu

O mestre do barco de pesca I"Juruà", Adelino Francisco Mar-
quês, comunicou à Policia Mari-
tima um acidente ocorrido a bor-
do e no qual pereceu o seu filho,
Mário Francisco Marques, brasilei-
ro, solteiro, de 31 ano-,, motorista
da referida embarcação,

Contou Adelino que á altura de
Itapemirim, durante os trabalhos
habituais da pesca e a um balan-
ço maior da embarcação, Mário
perdeu o equilíbrio e caiu ao mar,
desaparecendo.

A situação do
comercio importador

Esteve no gabinete do ministro
da Fazenda uma comissão da Liga
de Comércio do Rio de Janeiro,
para expor Aquele titular a situa-
ç&o do comércio Importador em
face da lei n. 156, criando o im-
posto de 8% sobre remessas para
o exterior e a Incluir, também, nas
aberturas de crédito para paga-
mento de operações de Importação

A dita comissão pleiteou do mi-
nistro da Fazenda que sejam isen-
tos daquele tributo os contrlbuin-
tes que estiverem na fila da Fls-
calização Bancária desde antes de
31 de dezembro ultimo e que só
não obtiveram cambiais por falta
de divisas. Pleiteou, ainda, que o
Imposto em questão viesse a inci-
dir no momento das liquidações
que correspondem aos embarques
u nas entraads de mercadoria no
pais.

O titular da Fazenda prometeu
tomar as providencias cabíveis no
caso.

LOJAS COMERCIAIS
PARA ENTREGA IMEDIATA

-EM-

LARANJEIRAS
GRANDE FACILIDADE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS
EXCLUSIVAMENTE COM O SR. CALDEIRA

Oi TÊXTIL ALIANÇA INDUSTRIAL
Av. Rio Branco, 257 - 8o andar — T. 42-6030—Ramal 12
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DR. JOSE' DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade de

Sexologia de Paris.

Doenças Sexuais do Homem

Rna do Rosário. 98 — Dt 1 As 7 bs.

Multada por infração
do Código de Caça

Foi multada, por infração ào ar-
tigo 33 do Código de caça, a rir-
ma Wilson, Sons de Cja. Ltda.,
estabelecida á avenida Rio
co, 35 e 37, nesta capital.

Rran-
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para Sairia Branca
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Siiiila UraiH a antecipa-se à chegada dà

próxima estação realizando, com JERSELEN, a mais

sugestiva "vernissage" de elegância para o inverno...

JERSELEN é um puro jersey de 11 argentino, con-

sagrado pela sua alta qualidade e pelas caracterís-

ticas de flexibilidade do tecido e firmeza das suas

cores... JERSELEN, apresentado em seis tipos di»

ferentes, todas as cores e tAdas as tonalidades, A o

tecido indicado para o nosso inverno... Procure ver

em SANTA BRANCA o jersey de lã JERSELEN

que vai inspirar a sua toilette para a estação fria...

SANTA BRANCA, a casa que se caracteriza pela

qualidade inconfundível dos artigos que vende.
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EM DRAGEAt f UOUIDO

âti70DA1¥im
SE ENCONTRA ESTA VERDADE

£

PARAOS
mesooMty
HA UM REMÉDIO

WM

UMA INDUSTRIA NACIONAL DE CONCTITO UNIVERSAL

tr.'iL

6 - Rio, 22-34848 DIÁRIO DA NOnI £HV Ò POVO PREQSA COMER—
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2TA/WANHOS
NORMAL eGRMDt
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BANQUETES - HOMENAGENS, ETC»
A CONFEITARIA BABINI comunica qua doravante diipie
de amplos e luxuosos salões onde poderá executar esses ser-
yIçoi, dentro de seu lema: Serviço irrepreensível — Orça-

mentos módicos.
RUA SENADOR DANTAS, 93 — Tels. 42-0423 e 22-8289

¦*****"*******"*"****" *^* "*^********i^**^r^nnnnnrinjv*u^^

O Serviço * de Alimentação da
Previdência Social, ou, simplesmen-
te o S. A. p. 8., nio deve ser
encarado, no quadro das organiza-
çfie. publicas do pais. através do cri-
terio mediano eom que, justa ou
injustamente, se contemplam as
instituições burocráticas,.tto de-
caldas no conceito do ppvo- Seus
oojetivos se concretizam em reall»
zatções que só podemos desejar se
ampliem cada vei mais. Dos seus
restaurantes populares se vale hoje
grande parte, dos' trabalhadores,
cujas dificuldades de subsistência
seriam Infinitamente maiores se
lhes viesse a faltar esse «ocorro
providenciar O que o Governo
puder farer no sentido <ie esten-
der e facilitar ainda mais a açio
do S. A. P. S., neste momento de
angustias indiilveis para os quevivem de salários e ordenados, de*
ve experimentar, sem medir o ln-
tereese restrito das classes abasta-
das, Estes estlo reagindo, neste
momento, contra uma proposta de
elevaçio dos Impostos de consumo
que recaem sobre ai bebidas alço-
ollca», para cobrir, com o aumen-
to da receita assim obtida, os "de-
ficlts" crescentes daquele Serviço.

Nfto hà, porem, dialética que
possa diminuir o alcance da pro-videncla encaminhada ao estudo do
Governo pelo diretor do S. A.
P. S. Trata-se, em poucas pala-vras. de taxar um pouco mais a
delicia dos que podem dar poruma'garrafa de "whisky" ou de"gin" a bagatela de cem e duzen-
tos cruzeiros e dos que podem be-
ber "champagne" em baldes de
ptata e taças de cristal, para pos-aibilitar o alimento de que tento
carecem as classes humildes, tio
dfeaassistidas de amparo. Para um
moço rico, que gasta milhares de
crutelros, numa só noite, dentro
dessas aristocráticas "boites" que
povoam de luxo e ostentação a vida
noturna do Rio de Janeiro, poucoImporta que um aperitivo venha
a custar mais cinco ou dez cru-
tetros. Mas para um trabalhador,
qua se asfaltou ao sol ou à chuva
durante oito horas, um prato de
comida é tudo. Mas, alem disto,
é preciso considerar o peso morto
que representa ne economia brasi-
leira a importação, cada vm maior,
do bebidas alcoólicas. As esta tis-
ticas revelam cifras assombrosasno que estamos despendendo nó
exterior para que elas nlo faltem
â mesa dos milionários. E nlo nos
falem em proteção 4 industria na-
cional, pois esta hoje sofre a con-
correneia até das cervejarias ame-
ricanas...

Estamos longe — digamos dé
passagem — da intenção de pre»
gar o abstencionlsmo. A verdade,
entretanto, é que do álcool se pode

prescindir, mas do alimento, nun-
ca. Tendo-se de escolher entre o
encareeimento de um e «restrição
do outro, nlo pode haver hesita-
ç&o, sobretudo quando se conslde»
ra a iituaçio tormentosa em que
vivem as classes populares da nossa
população, a que o 8. A. P. S-

faça-se Justiça — tem procurado
servir como pode. Está provado

que as tentativas de barateamento
da vida, levadas a efeito, tímida-
mente, pelos poderes públicos, nada
resolvem, por falta dé apoio num
critério exato e seguro- o povo
continua a braços com todas as
dificuldades que o atual Governo
encontrou e qüé só tem agravado
em proporções assustadoras. Os
meios abastados,' esses nlo pare-
cem estar* sentindo multo' de perto
as agruras do momento. Muitas
arcas si encheram de dinheiro no
tempo da ditadura e permanecem
cheias no regime de agora. For»
tunas foram feitas da noite para
o dia, sem que se soubesse de quemaneira. Nelas ninguém tocou
até.hoje, enquanto que a miséria
se abateu sobre milhões de brasi-
lelros e continua corroendo os quevivem exclusivamente do que ga-
tiham no seu trabalho de todos
os dias-
: , ; *.;.*- -m ' 

: i ¦:
Nlo temos duvida, diante, de

tudo. Isto, em considerar acertada

a sugeütio do diretor do S. A. P-
S. O que vemos nessa instituição
e* o que ela pode fazer pela pobre-
za, ampliando a sua rede de re»
feitorios e levando o seu socorro a
inúmeros trabalhadores, emprega-
dos no comercio ou ne industria e
funcionários públicos, cuja penúria
só 03 que bebem "champagne" todos
os dias ignoram. A estes — repe-
timos — pouco importa mais dez
ou vinte cruzeiros por uma garra-
tinha de licor importado com o sa-
crificio das nossas reservas cam*;
bials. Eles sfto os mesmos que
têm comprado òs automóveis de lu-
xo, as geladeiras catltas e os ra-
dios fenomenais que sobrecarre»
gam a nossa balança de importa-
çio, sem se precocupar sento com
o seu bem-estar e sua ostentação.
Pois que paguem um pouco mais
pelas beberragens com que se dis-
tiaem, enquanto esperam as igua»
rias da mesa diária. Precisamos
pensar mais no povo e menos nos
que só querem viver de gozos e,re-
qutntes- O S. A. P- S. precisa,realmente, desenvolver o seu siste-
ma de assistência alimentar t po-
pulaçto. O Tesouro nlo lhe per»
mitlri esse surto e nem agüentará,
por muito tempo, o regime de "de-
ficit" em que ele está mergulhado-
Taxemos, portanto, as bebidas. E, se
for pouco, taxemos tambem os au-
tomoveis de luxo, os perfumes, as'peles" de lontra ou de marta, as
tjolas, tudo quanto, enfim, puder
contribuir para que nlo falte ao
povo o pouco de amparo que ainda
lhe resta a fim de se agüentar nas
pernas.

(Transcrito de "A Noticia" de
6-3-48).
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TRINTA MIL PALITOS NUM CRUZADOR
Norma Globerman, uma menina de 15 anos, levou ura ano construi,
case modelo do emaador «Mssoori». gastando trinta mil palito, _
maravilhou obra de pae enela e habilidade foi apresentada na Ex»çT,Tn«.rd%°Uíid4~".«««- «ss» - S&™*,Fot* k*»í

especial para o DIÁRIO DA NOITE),
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.. t , DOENÇAS DO PULMÃO - I

Dr. Heitor Acniles gsi:Av N,,°**** 155.
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Doenças da Pele e do Cabeli
Ciiualtai marrada» de i

EUA MÉXICO. SI-IS* andarDR. PIRE» as s
rei n-i

mm my
Wmm wm$.
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- minha amiga
é garantia de
tranqüilidade
e bem estar!...

Repaie 
ns serena beleza

desta bôa conselheira.
Ü brilho dos cabelos, a purê*
ia dos olhos, a mocidade cre-

pitando no fogo dos lábios...
Ela faz uso de OFORENO-
u regulador feminino ideal»

que assegura • tranqüilidade
de seus dias e o perfeitu
bem estar de &ua vida em
todos os períodos do ciclo
menstrual

OFORENO

MOVEIS
ESTUFADOS
Eieeatanos sob encomendas

rasemos REFORMAS e CAPAS
TB. 33-3112

——"$kMm»~—
Comu constrvot mocidade • bolaxo.

Bi o titulo do inurnMut. livrete qut Ilu «ri remetido toteiramcMi
txpx P*r» ree«bí»lo envi. dtvidamriu precochido • coupoo para a'-'-- Portal l7|f - Rm.
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ISnÉ Ifl COMPRADO, DINHEIRO ECO- ¦
MEDICO UM NOMIZADOt MK

Af. Oraça Aranha. SI - t* andar ¦ o MELHOR PARA LAVAR ROLPA. ¦
- Sala ílt - Das 10 àa Vi bo- WM
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O CAFÉ GLOBO

E NOVO TODOS OS DIAS
como o Jornal I

Novo como o jornal do dia, cada pacote deC*'f Ofe*o tra* a data, impressa automà»
ttcamente."R essa data nio significa «penai
o dia do empacotamento, mas o do eeu pre-paro, pois o Café Globo é torrado, molde,empacotado • rendido no mesmo dia IAssim, incomparavelmente fresco, o CafiGlobo, feito eom mistura de tipos finos, dáuma bebida miii saborosa e aromátiea.

CAFÉ

I
I

Atenção: ninguém vende mais barato do que a ESQUINA DÁ SEDA na maior liquidação
de todos os tempos: linho irlandês para ternos, agora a 29 Cr$ e cinqüenta centavos.
Espantoso! Estampados mistos de seda, desde 30 Cr$ apenas, o metro. ESTA sim é uma
liquidação autentica. A ESQUINA DA SEDA, Assembléia 123 em frente a Gonçalves Dias
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Muito bom Bom Sofri/eJ Móu péssimo

•t.y RAINHA SANTA
(REINA SANTA) .--,-'-'

.,,filme da Süevis. com Maruchl Fresno, Antônio Vilír, Luís' Pefta,
•'Vriiando Rey, Josó Níeto, Mery Martin, Juan Espantaleón, Barreto

Poeiia. Fernando F- de Córdobu, Maruja Asquerhio,Emílio Rui/,, Vir-
• rtljo Teixeira, Milagros Leal, Julieta Castelo, José Franco, José Prnda,
ItWx Fernandes, .Toaquina Almarche, Gabriel Algarrà. Rafael Luís Cal-
•0-"L'iisita Espafla, Santiago Rlvero, Jullo Allman, Elvira Real, Fran-

NscQ Hernández,' Carmen sânchez, Mapüel Guitian. Henrique Gil c
ioiciuim Páyòl. Dlvéçlo de Rafael Gil- Outro grande filme histórico,

-Wespaíiholj-"sobre a Rainha Isabel e El-Rey D. Dlonis. Batau todos
*|' "records" de bilheteria, em Madrid. Nos.cinemas. Vitoria, Sftn Luiz,
^rioou e Roxy.

; GRANDES ESPERANÇAS
(GREAT EXPECTATÍONS)

filme inglês da Cineguiid, com John Mills, Valerie Hobson, Bernud
Miles Francis L- Sullivan, Finlay Currle, Martita Hunt, Anthony Ws-
„r iean Snnmons, e outros. Dirigido por David Lean. Terceira versão
rto livro de Charles Dickens. Em "avant-premlére", no Sfto Luiz.

A VIRGEM QUE FORJOU UMA PÁTRIA
(LA VIRGEN QUE/FOIU^y^^AiailA), . _.,;.; -0M

filme mexicano da Films ^W^lM^^
Marnlullo VIHsr.-eal e pcmi«P ^^M|M|?Ssffe*' .™mmo» af .«provo -.,«,
ro filme religioso r.roduzido em:-*ÍÔ#, no Mtâ&j «émo%Hoyo>'iOS^
s-n-rPi de um iiitíiô que se torna crlstio. Considerado pela çrltisa da-epo- :,-Audácia de Mulher * comp. i
«um belo filme ío cineasta de Crepúsculo".. 

*No linperio

JESUS DÉ N4&ARE'
(JESUS DE NAZARETH)

filme mexicano iProducciones R'amons'Pereda), com José; Citatiâí*.,
Adriana Lamar. A primeira Vida de Cristjd. talada em espanho
etn dS 1942. ouando foi considerada pela"crltlca azteca, a maior it__
«cso do cinema mexicano, até então realizada. Aprovado e elogiado

''^^ig^píip.DÓS BÁRBAROS [:rr, £ §£-*1 '? Eíi-"^;':'(THE FUGITIVE) ¦''¦., S*.'y;''-';'' : i|í 
':.

filme dí^kò-Hadlo, tom Henry Fonda, Dolores Del RÍo, Pedro V
mmdarii J* CotoV», Leo Oairlllo, Ward Bond, Roberti Armatrong,
Jóhr? Quálen Faru nici Bonanova è! Chrispin Martin.: Dirigido por John
Ford Baseado 

* 
* 1uvela de Graham Greene "The Labyrlnthlne ways*" •

cenário de DudleyNIchls Fotografia da Flgueroa. Drama explorando o
rema do conlllto enlre o homem e Deus. Passado num cxo&o

pais da America do Sul... Nos cinemas Plaza, Parisiense, Astoria, Olin-
ila, Rita, Bt'ar,';Píim/jr é -Mescote.

BANDOLEIROS
(RENEGADES)

filme dá Ctlumbia, em tecnicolor, com Evelyn Keyes,. Willardi Parker.
ssitv Parks Edaar BÜcknrn, Jim Brannon, Forrest Tucker, Luiwls Do*
Jf FrankSwX Robertson e outros. Dirigido por George
iSt-aWiWa^Bn clássica familia de bandidos- Nos craeinas. ¦

Palácio, Rlan, Ame;.loa, Icarai e Monte Castelo.

TARZAN E A DEUSA VERDE
? . (TARZAN AND THE GREEN GODDESS)

nime da Burroufriis-Táifán Pròductlon, com Herman Brix, Ula Hi.lt,
Frarik Baker, Don Costello, Lewis Sergeant e Jack Mower. Dirigido pnr
Edwàrd Kull- Um hnti.o fume da serie Tarzan, filmado na "jungiu ,<W
Guatemala pela expedição do ex-ator Ashton Dearholt en,il938-Herinan
Brix hoje é o conhecido .Bruce Bennett, dos filmes da Warner. Brqs- t
Apresentado pela Arl-Filmes èm 1941, no Pathé. Em "reprise , no Rex,
com o documentaria "Bandeirante^do Oeste".... ,. ^,),:...

MERCADOR DE ILUSÕES
Continua em cartaz nos três clnes Metro.

O ETERNO MÀRÍDO
Entrou na '..'semana de exibições consecutivas no cinema Pathé.

jjvu*uvuxr>rL~inn/vviiSVTri"i"i^

RENA11LTS NOVOS"* "tmm 8N ET ETN OVAS-
Com carrosseria fechada, original da fábrica, tipo forgonetc, com

V,' ' capacidade para SOO quilos.
FAÇILITA-SE O PAGAMENTO

ASTORI/l — OUNUA rr RITZ —
STAB'-.— PARISIENSE - /PLAZA
PRIMOR — O Domínio dós. Barba-
ros — Dolores Del Rto e H. Fonda.,

CAPITÓLIO — • Sessão Paiiatemno —
Novidades — Variedades — Críoslda-
des — Desenhos — . Comédias.

CINGAC TRIANON — Novldadís —
Variedades, — Curiosidades — De-
senhos — Comédias e -Jornais.'

C1NE1UINHA DO LEME — Desenhos.
IMPUIUO — A Virgem e Fourjou

uma Pátria, — Gloria Marln.'METRO 
COPACABANA c TIJUCA —

Mercador de Ilusftes — Deborah
Kerr e Ciar Gable — 2i 4|-6;,8;*10.
METRO PASSEIO — Mercador de

Ilusões — Deborah Kerr, C. Gable.
ODEON — Jesus de Nazaré — José

Cibrlan' - i! — 4 -*• 6 - 8'.— 10.
PALÁCIO — RIAN — AMERICA —

MONTE CASTELO — Bandoleiros
Evclvn Jcyes — 2; 4l 6; 8; 10 horas.

PATE' — o Eterno Marido e Corrtp.
REX —' Tarzan e a Deusa Verde a

Bandeirantes do.-Oeste- *¦¦ Comp.
.S. LUIZ — VITORIA — ,ROXV \r-
AMERICA — Rainha 8ahta — Mars,t-

chi Fresno c Ahtóhió'' VUlaí.' BAIRROS! vv,*, I •-';•.
ALFA — O Coração NSo Tem, Fron-

tetras e Bohita "e Telmofli, Cpmp.'-\MEKIGA —'Bandoleiros .e Comp.
AMERICANO — Mercado Negro da

Crianças e Sendas Mortíferas, ¦-etc.
APOLO — Mil e Uma Noites c qdio

c Pslx&o e Complemento Nacional.
AVENIDA — O Bandido c Comp. Nac.
BANDEIRA — As Presidiárias c O

Crime Inútil c Comp.- Nacional.
BEIJA FLOR — Extorsão e Entra

Homens e Complemento Nacional.
BENTO RIBEIRO — Sombras de Sus-

peita c Dup» Ilusão e Comp. Nac.
CATUMBI — Sem Amor e Dois Ma-

landros «Uma Garota e. -Comp.
COLISEU — Deus Me Deu Um Amigo.
D. PEDRO — Sob o Manto Tehebro-
•¦ .to e Coração do Gestc c Comp. Nac.

. EDISON — Extorsão c Entre'Homens.
ELDORADO — O Filho de Rnbln Hood
ESTACIO DE 8A> — A TesUirtunha

Fatal c Diligencia dc, Sonora, etc.
. FLORI ANO— A Dama de Jane, «te.

FLUMINENSE — A Lei da Sela e
Uma Na^lo em Marcha e Comp.

GRAJAU' — Lcmbra-te Daquele Dia e
Parede Invisível ! c Comp. Nác.

GUANABARA — Furla no Céu, «te.
GUARANI — Cidade do Ouro e Ta-
hla Dcu7.n da Selva e Comp. Nac.
IDEAL — Jesus de Nazareé e Comp.
IPANEMA — O Rcl dos Cavalos Sei-

vagens e O Texano Solitário e Comp,
IR AJA' — Um Dia na Opera e

Palxlo Impossível t Comp. Nac.
IRI8 — O Rei dos Cavalos Selva-

gens e O Texano Solitário e Comp.
JOVIAL — As Presidiárias e O Crlmi

, v: Solitário e - Complemento Nacional.
.LAPA **r',Prlni!c.^'opeinia*« CoraçSo

de Pedra e Complemento','Naclonai.
¦Â MADUREIRA f* A*IWmt AÜMia •

Granflnos de Improviso e.Comp..... .^  ._ .a.{, e
Nac.

MEM DE 8A' — Historia' de Um Jo-
vem Pobre e: A Procura de Sensação.

METRÓPOLE — Sedução e Comp.
ME1ER — Eu Conheci Essa Mulher e

Mulher Gorlla e Cem/a. 
'Nacional.

MODELO — O Ladrão de Bacdad, etc.
MODERNO (Bangú' — O Malandro a

a Granltna » Çomp. Nacional.
MODERNO — Judeu 'Errante, e Hei-

vagem de Boranéo e Comp. Nac.
MONTE CASTELO — Bandoleiros.
OLÍMPIA ¦— Um. Farrlsta do Alem a

Uht Velho-- Aborrecido.e Comp.
PALÁCIO VITORIA -i* Esposas Er-

rantes e Chamas do Oeste, e C.omp.
PARA TODOS — Correntes Ocultais.
PIEDADE— Prlslo e Comp: Nacional..
PIRAM' — O Bandido e COtttp. Nac.
POLITEAMA — Lembra-te Daquele

Dia e Parede. Invisível e Comp. Nac.
QUINTINO — O Coração Manda e

A Procura de 8en»ac6es e Comp.
RIO, BRANCO —. Sacramento, Cl-

dade dn Desordem c , Sabotadores
Romântico e Cotnpleemnto Nac.

RIDAN — Rafles e Noite dc Alerta.
S. CRISTÓVÃO — Arco íris no Céu e

Passos Pecadores e -Comp. Nac.
B.,J08E' — E' Com Esse que eu Vou.
TIJUCA — Mercado Negro de Crlan-

ças e Sendas Mortíferas e Comp.
TROPICAL t- A Fera Humana e Mu-

lher" Tigre e comp. Nacional..
VAZ LOBO — Musica Divina Musica

f O Renegado dos Montes, etc.
VELO t* Lanceiros.da índia e Comp.
VILA ISABEL — Furla no Céu, etc.

"ESTADO !• DO Rio:
CAXIAS — Cilada na Fronteira e

Noites dc Surpresas e Comp. Nac.
NITERÓI:

ÉDEN — Lu/, dos MCUS Olhos e Comp,
ICARAI — Bandoleiros o Comp. Nac.
IMPERIAL — Sangue Hípico e A

Senda. Romântica e Comp. Nac.
-ODEON — Sessões Passatempo, etc.

ILHA D» GOVERNADOR
1TAMAR —^Rüa 13 Madalclne c Rela-,

to Sobre a Guerra e Comp. Nac.
JARDIM — Ruth Querida e Aventu-

ras de Laurel e Hardy e Comp.
. . - PETROPOLIS:' CAPITÓLIO — Sessões Passatempo.

D. PEDRO — Sangue Hípico e A
Senda' Romântica e Comp. Nac.

PETROPOLIS — A Ilha Encantada.
VILA MERITI:

GLORIA — EscorplSo Vermelho e
Doée lmpostora e Comp. Nacional.

VOLTA REDONDA:
SANTA CECÍLIA — O Homem Sem

Medo e Centauros Vingadores.

Entre 95 modelo$ dt $ofit^eàma •

poltronai•como Drago, noa mali btlo*

§ varindot ettilot, V. tncontràrà, na

certa, aquile quê combina tom o

mobiliário de tua rttldênelá ou èícri-

tórlo. Para o quarto dê dormir ou a

•ala dè èttàrytma o jàrdlntde tn»

vtrno ou qualquer outro amblentet

a$ Indúttriat Raunldat Sofá-Cama

Drago òfèréeêm-lhe o tofà-cama

ou a poltrona-cama apropriados!

Compramos e vendemos qualquer tipo de automóvel usado.
ARI LIO &

PRAÇA DUQUE ÓÜpAXlAS, 21
PINHO
Fundos — Fone : 25-6050
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'i '•¦¦••.• ModêfO 510 — Poltrona-Cama construi- ,
.'", .''-.,'¦' - da dèótimò:materlal. Os braços vlram*se para ^-«sçCS1^

-. baixo, convertendo.se numa cama* perfeita. _$fóSffl««*B_._-_-_-_-_-_-_-_-_-.. Am Modela 50» - Sotí. Cama e Coueh.
1*' Tapeçada-do superior cretone estampado. -a*ÍÍ_È_P_S^S&S&SBfBBmWA S_\ ¦"¦"•»¦»"»'¦--.: ©Çfíf^^-i^-ÍSv^^^ Suntuosa peça, de 1,10x0.» m. que se con-

'' ^^^^r^^^X^Z03^^ ¦ '' :____l_Í^^^^M^i^^Hg---?fW (r verte em leito com colchão de erma sobre
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LOÇÃO iMBUl
CAasio* aaaocot pu omiminos Ivoitam a su* cõn NATuaail
sumiu a oum - utiro «Asusmioa

Pe«?a
catálogo grátis

< >%__.____>,

a solução do ptqutno ttpaço

UM PRODUTO 0 A S I N 0 ú S T -I I A S IIUNI DAS S ,0 f A-C A M A D «AG O, LT D A,

Fábrica e Çscrltôrlo: Ay. Suburbana, 711 - Tel, il-»»S • «-M01

loju: Rua 1 d. Setembro,.» - Tel, 4MH1 . Ru. do Catete. til-A - Tel. » M» • av. Wnceu lubel, 72-A - Tel. IT-lMI
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QUINZENA

f
Escolar í
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m HOLLYWOOD PARA VOCÊ
HOLLYWOOD, 1» (PÒríJohn

Todd do INS. especial patl^.O: D„
N.) — Já: foi resolvida a questão-
de quem ven primeiro, se otr-V ' '

TODAS AS VITAMINA*
em "COCKTÀliS^

ÚLTIMOS \>\m
p Ií f

A CAMISARIA E SÀÍ>ATÀfelA "A E$COLAR" COMU-
NICA A TODOS OS COLEGIAIS DO BRASIL QUE CON-
TINÜA, ATE' OFIM DO MÊS, COM A SUA GRANDE
VENDA DA "QUINZENA DO ESCOLAR". GRANDES

DEMARCAÇÕES EM TODAS AS SECÇÓES. GRÁTIS
UMA CARTEIRA EM CADA UNIFORME.

/ Aproveitem enq^i ANT o ha^ tempos :

Vendas em 10 prestações pela CRUZLAR
RUA DA CARIOCA, 72 - Io ANDAR
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'Síf-oViiVoi-òõm relaçiò.à televis&o.
; ;;Ohsirlcs;,(Bud) Barryi vice presi-

dente^a cargo dos programas para
a A_C, disse em Hollywood:* "Alguém tem que começar pri-; meiro:— é às companhias e anun-"•plantes náo vfto sentar e esperar"que haja um aparelho de televisão
ein cüda casa. Eles começarão
com seus., programas, e os apare-

•lhos ségulrló".- 'a:*-Sàrr jt disse que a sua rede de
ttânsmiss6es; estaria pronta para
operações regulares em 8. Fran-
cisco e Hollywood em 1° de dezem
:brò e èm-Nova York. Chicago e
Dètrolt em 1° de janeiro. Ele disse
.que os grandes anunciantes Jà es-'tio comprando tempo,¦'¦;'. O dinâmico Jovem diretor, que^começou modestamente em Bos-' ton, riu'às alusões de "diíiculda-

--•lha.. Ele.disse:•v';! "E' a: mesma historia existente

entre o radio e os jornais. O radio
nào suplantará os jornais — mas
alguns dos editores mais espertos
Jà realizaram' que o radio jà está
no começo.'

Barry disse que a televisão co-
meçarla operando com "terríveis
despesas" no principio, mas "é um
meio noticioso multo poderoso pa-
ra ser retido".

A mais próxima caracterização
desde hà muitos anos de Sherlock
Holmes. i íelta por um> artista de
Hollywood, J. S. Storm.

Vocês vfto ouvir muito acerca
deste ator.

Ele faz o seu primeiro papel em
um filme da Paramount "Hazard",
que é a historia de caça ao ladrão
através do pais, incluindo Paulette
Ooddard e Mac Donald Oarey. '

Csrey, como um dos mais novos
detetives do cinema, substitue as

1
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&-_gMtSC®lflR RUA CAPlOCA
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PREPARADOS
em CASA

Com u Liqüidificador
Walita, muito resis*
tente e de manejo
simples, liquifa.em*»e,
reduzindo a minúscu-

Ias partículas, legumes, frutas
e outras substâncias, ricas em
vitaminas naturais, ternando
fácil, agradável e perfeito um
regime alimentar.

UQUIDINCADOR

A BÔA VISÃO

NÃO TEM PREÇO

MáW
Nei caias d* aparelhos olilrieot

Atgraf -

«<vtf. .. .... __.

II LUZ CUSTA ¦ I
| K POUCO... M %

pesadas táticas dos «gangsters"
pela Inteligência e simpatia. De*
sarmado, excepto pela sua. perso'
nalidade ele desvenda os; maiorei
mistérios. \

m__mmt\
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Escolha a
lâmpada apropriada para cada fim.
Um as lâmpadas Edison O-E Mazda

FABRICADAS PARA OKRICIR MIlHftR IUZ... MHHOR VISAOI

GENERAL # ELECTRIC
8J4S

ESTA
FRAQUE7A
ATINGE
PESSOAS DE MAIS OB
40 ANOS
Dit-se que o organismo muda
eompletamente de sete em sete
•noa. O certo é que com o passar
de tempo a saúde aa modifica a
em muitas pessoas de mata da
40 anoa começam a aparecer dia-
torbioe, muitas vexea de natureaa
séria. Entre estes o principal e •
distúrbio da bexiga, uma fraque-
¦a cujas exigências, que ae ma-
nlfestam principalmente á noite
quando se está bem quente na
cama, ifio muito irritantes. Essa
debilidade da bexiga è um resui*
tado de distúrbios renais e ai fôr
desprezada, poderá tornar-se pe-
rigoaa, tranaformando-ae em cal-
culoa, pedraa ou cistíté (inflama*
(•o.erénicfe da bexiga).
Mio ha meio maia rápido e efíctt
de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afamadas.
Pilulas De Witt para oa Rins •
Bexiga, conhecidas em todo •
mundo. •

PÍLULAS

De WITT
Para os Rins • a Bexiga

CM VIDROS DE 40 B 100 PÍLULA*.
OOPANDE Ê MAIS ECONÔMICO»

I
/fl

ESTIMIE SUA ELtGANCIA E FUÇA ECOKOMIA r^-«"rr-i_r.:
%v i9Mt«l_ wutTi Secção especial de vestidos para a comodidatfe e elegância das senhoras gordas e para ai futuras mamãe*

VESTIDOS ÉDEN Av. Rio Branco, 114-5°
Beata

- 
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Unidos se envolverão na guerra
SOLICITADA NO SENADO
uma definição de Trumam

NO PORÃO DO "G01ASL0WE"
Estivadores procedendo ao transbordo da carga para o "Henrique Dias"

Chegaram do Sul 25.500 sacos de arroz.
15.580 de feijão e 6.200 de farinha §«

Transbordo da carga do "Goiásloide" para o "Henrique Dias"
e descarga nas docas do Loide

WASHINGTON, O senador repu*
blicano Styles Bridges, presidente
do Comitê de Finanças, pediu a
Truman que diga ao Congresso,
exatamente, em que grau os Esta-
dos Unidos se envolverão na guer-
ra para deter a expansão russa.
Declarou que a pergunta "deve"
ser respondida antes que o Con-
gresso tome uma decisão sobre o
serviço militar obrigatório e o rè-
crutamento para as forças arma-
das e antes de serem aprovadas as
verbas do Plano Marshall. (UP).

NO MEDITERRÂNEO XÍF
QUADRA AMERICANA

LAKE SUCCESS, — Os Estados
Unidos, França e Inglaterra pedi- '
rão ao Conselho de Segurança pa-
ra que anule o anexo ao tratado I
de paz com a Itália, que trata da i
criação do território livre de Tri- |
este c aprove a devolução do terri-
torio á Itália. O marechal Tito
projetava executar um golpe mili-
tar, coincidindo com a evacuação
das tropas britânicas e norte-ame-
ricanas de Trieste, marcada para
90 dias após a designação do go-
vernador do território. — (INS).

PROTEÇÃO DOS INTERES-!
SES DOS EE. UU. i

Sábado ultimo, pela manhã, en-
irou no porto, procedente do sul do
jais, o cargueiro "Goiásloide", ao
joide Brasileiro, trazendo grande
(uantidade de gêneros alimentícios
)ara o abastecimento do Rio, cer*
:a de 5.000 toneladas, constantes
le 25.500 sacos de arroz, 15.580 de'eijão preto e 6.200 de farinha de
nandioca, mercadorias essas ansio-
lamente esperadas, pois estão lai-
ando nos armazéns cariocas-

O único armazém do Loide, o 13,
.stava ocupado e, assim, a fim de
lão demorar a descarga, dada a
mposslbllídade do cargueiro atra-
:ar nas docas da Praça Servulo
Dourado, foi providenciada a ida

ao porto onde se encontra o
"Goiásloide", do cargueiro de ca-
botagem "Henrique Dias". Esta
encostou ao "Goiásloide", recebeu-
do a carga do mesmo, rumando,
depois, para as dócás do Loide, on-
de, então, os gêneros foram rapi-
damente descarregados.

Centenas de estivadores traba-
lhando até á noite, efetuaram o
transbordo da mercadoria, devendo
a mesma, hoje, Jã se encontrar
nos depósitos dos atacadistas.

Exposição Agro-Pecuaria
em Pedra Azul

BELO HORIZONTE. 22. (Meri-
dional) — Será inaugurada em
Pedra Azul, no próximo dia 28, a
Primeira Exposição Agro-Pecuarla
Regional. Na oportunidade a Se-
cretaria da Agricultura envlerá
três caminhões do Ensino Agrário
do Plano de Recuperação Eco-
nomica do Estado e técnicos aí ml-
nistraráo ensinamentos aos inte-
ressados naquela região.

WASHINGTON, — O Departa-
mento da Marinha informou que
unidades da forta americana se
encontram no Mediterrâneo para
assegurar a proteção da linha de
comunicações na Europa, bem co-
mo para proteger os interesses dos
Estados Unidos na bacia mediter-
ranea. Desmentindo a presença
da belonave americana, "Monta-
gue", com 500 fusileiros a bordo, o
Departamento da Marinha decla*
rou todavia, que "certos comple-
mentos poderiam eventualmente
ser enviados para o Mediterrâneo,
antes ou após as eleições na Ita-
lia". — (AFP).

A' REVELIA
LONDRES — O radio de Moscou

sm seu programa noticioso decla-
rou que as potências ocidentais

. 'estão agindo á revelia da União
Soviética" na questão de Trieste,
- (UP).

CAMISAS E

GRAVATAS

A PREÇOS DE

LIQUIDAÇÃO

iíjK

ATO DE JUSTIÇA
ROMA — O primeiro ministro

De Gasperi declarou que a decisão
de restltulr Trieste & Itália "cons-
tltue importante medida de Justi-
ça internacional, — (INS).

INFLUENCIARA'
LONDRES — A proposta para o

retorno de Trieste á Itália, junta-
mente com a assinatura do proto-
colo da união aduaneira entre a
França e a Itália, influenciará de-
clsivamente sobre o resultado das
próximas eleições na peninsuln. -
<R).

HASTEADO 0 PAVILHÃO
LONDRES — O pavilhão nacio-

nal da Itália foi hasteado hoje em
todas as residências e eciilicos na
cidade de Trieste — (R).

CONTINUARA'
LONDRES — O major-general

•\irey, comandante das forçai bri-
tanicas c norte-americanas no Ter-
ritorio Livre, declarou que > gover-
uo militar aliado continuará a exer-
cer suas funções _ité que seja re-
«olvida em definitivo a questão do
território — (R).
PARTICIPAÇÃO DA ITÁLIA

TURIM — Fontes do governo ita-
liano declaram que u participação
da Itália na União da Europa Oci-
dental será o principal assunto da
conferência entre o "premiar" De
Gasperi e o ministro do Exter^r
francês, Bidault, hoje — (UP).

COSTA RICA DOMINADA
PELOS COMUNISTAS

S. SALVADOR - O lider co-
munista Manoel Mora assumiu
praticamente o poder em São Jo-
sé da Costa Rica — informa a
emissora dos revolucionários. Os
comunistas da "Vanguarda Popu-
lar" hastearam bandeiras verme-
lhas, com as insígnias da foice e
do martelo, nos edifícios públicos> da capital costariquinha. Os re-
volucionarios - informam que há
36 horas lavra encarniçada bata-
lha em Ochomogo, afirmando que
o presidente Picado não dispõe de
reforços para enviar a essa zona.
(I. N. S.)
MARSH AL ASSUMIU A RES-

PONSABILIDADE
JERUSALÉM — O presidente

da Agencia Judaica, declarou que
os judeus estabelecerão o seu pro-
prio Estado na Palestina por meio
da força. A industria ,'udia será
posta em pé de guerra dentro de
poucos dias. Depois de uma re*
união de doze horas o Partido
Trabalhista da Palestina concor-
dou no imediato estabelecimento
do governo judeu em todas as par-tes do pais e resolveu intensificar
o treinamento militar nas forças
judias.

Em declaração dada a publico
pelo Departamento de. Estado,
Marshall assumiu plena responsa-
bilidade pela decisão norte-ame-
ricana de abandonar o plano de
partilha da Palestina. Declarou o
secretario de Estado que "o aban-
dono do plano pareceu-me ser o
curso mais adequado a seguir. Re-
comendei-o ao presidente e este
aprovou a minha recomendação".

GOVERNO MUNDIAL EM
SUBSTITUIÇÃO A' ONU
LONDRES, 21 (AFP) — As au-

toridades sovéticas autorizaram um
grupo de deputados socialistas bri-
tanicos a ir á Rússia durante o
verão, com um caminhão munido
de alto-falante, especificando que
esses deputados percorrerão a U.
R, S. S. e discursarão em cada
cidade em favor da criação de um
governo mundial destinado a subs-
tituir a Assembléia das Nações
Unidas.

QUEDA NAS RESERVAS DE
CAMBIO ESTRANGEIRO NO

BRASIL !
WASHINGTON — Conslderan-

do como "uma das melhora defesaa
contra o comunismo ou contra
qualquer outra Ideologia totalltá-
ria", o aub-secretário de Ralado,
Norman Armour, propôs um planode ajuda econômica á America
Latina. C. F. Canon, da Uivi-
são de Comércio Internacional do
Departamento do Comércio, citou
Cuba, o Peru e a Venezuela co-
mo as principais republicas latino-
americanas que tiveram aumento
em' suas reservas de cambio cs-
trangeiro, durante o ano passado.
Por outro lado, a Argentina, o Bra-
ali e a Colômbia tiveram as suas
reservas reduzidas. (INS, l)P).

¦ aca, AGOiv seu sortimento de camisas

e gravotasl Aproveite os preços baratos. .

baratlssimos.. Preços de Liquidação das

Ofertas de Verão d'A Exposição I. Lem-

bre-iei camisas e gravatas são peças do

vestuário que você muda diariamente.

CAMISA-,
_amisa de popeline- branca.
Colarinho tipo americano.
De CrS 75,00 por CrS 55,00
Camisa "Pluma". Na cor bran-
ca. Colarinho tipo americano.
De CrS 95,00 por Cr$ 75,00

GRAVATAS
Gravatas "Smart", Em rayon ou
foulard. Padrões variados. Em
fantasia, lisas ou listadas.
De Cr$ 18,00 por Cr$ 10,00
Gravatas de rayon. Listadas c
fantasia. Padrões modernos.
De Cr$ 45,00 por Cr$ 28,00

O Departamento d* Comis» • gravo
tai d'_* fxpoilfAo é o maior do Ue.

1
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GANHE UM BRINDE

Você está neste flagrante?
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Os leitoNs que aparecem no «açrsnto acimo^ãc c_nvi_etd>., p»loDMH/0 DA NOITK e pela» lojas

de departamentos-A Imposição" a «esbertat* c1uj(p_ífnle uma surpresa, que conslará de inle-
ressante brinde oferecida pela "Exmmjjmi' WÊóca. quando se «raiar de senhoras, e peía 

"üxposi

ção" Avenida, quando se «raiar de homem. Baste para isso que se apresenlem peranie a senhorila
Wadir, para identificação, no escritório coniral da Exposição Modas S. A., no Edifício Darke. d Ave-

nida 13 de Maio, 23. 2o andar.

Preso o chefe dos
assaltantes de casais

E' perna-de-pau e cumpria-lhe anava-
lhar o homem/deixando-o sem ação

Foi afinal preso ontem, pela po-
licia do 21.° distrito, em Bonsuces-
so, o ultimo dos autores de assai-
tos a casais retardatarios, em Vi-
gario Geral e Carlos Chagas, cujos
fatos, ocorridos nos primeiros dias
de março, aterrorizavam a» popu-
lação suburbana, conforme foi am-
piamente divulgado.

PERNA DE PAU E CHEFE
Trata-se de Claudionor de Sou-

za, preto, de 23 anos, que embora
privado de uma das pernas, que é
de páu, agilissimo e perverso. A
ele, que orientava o bando cum-
pria anavalhar a vitima enquanto
os dois outros saqueavam-na, dei-
xando-a sem ação para, então,
carregarem a mulher e abandona-
la tambem depois de brutalizada.

Os dois outros comparsas de
Claudionor, o de vulgo "Vadlnho"
e nome Valdir da Silva e Hugo
Ferreira da Silva, já presos e re-
colhidos ao Presidio do Distrito
Federal, juntamente com Cláudio-
nor de Souza vão ser novamente
acareado — pois já o foram em
março, sendo reconhecidos — com
suas ultimas vitimas, o motorista
Amazonas Pinto Lima e sua noiva
Maria Alzira da Mota, tendo ele
ficado gravemente ferido e ela si-
do seviciada, como tambem com
Onofre Dias Pereira Nunes assai-
tado nas mesmas condições, em Vi-
gario Geral, quando passeiava com
sua namorada.

Essa acareação se dará hoje, na
primeira audiência do delegado.

SUCESSÃO DE ASSALTOS POR UM
BANDO DE 10 HOMENS ARMADOS

Das muitas vítimas, três foram socorridas
no H. P. S. e a última denunciou os che*
ies dos malfeitores

Um bando de assaltantes tomou
conta do Morro do Salgueiro na

MENÇÃO! Nao haverá ARTIGO DO DIA durante as OFERTAS DE VERÃO, porque todos
>s artigos d'A EXPOSIÇÃO AVENIDA e d'A EXPOSIÇÃO CARIOCA estão sendo apresen-

tados por PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO J
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RASTROS NA, NEVE
Havia parado de nevar e Charlie declarou que ia tirar umas tutu-

grafias dos pinheiros carregados de neve - disse Slg Nelson ao professorFordney, enquanto caminhavam através da floresta. Mais ou menos una
vinte minutos depois, ouvi um tiro. Sabendo que não havia caçadores puraqui ,tai da cabana e puz-me a andar pela trilha, chamando por Charlie.
E' claro que náo obtive resposta, pois encontrei-o desacordado e esvain-
do-se em sangue... ali adiante. Fui correndo á cabana buscar a caixinha
de remédios, voltei o mais depressa que pude e amarrei o ferimento com
algodão e atadur*. Mas, como ele morreu poucos minutos depois, regres-
sei á cabana e.telefonei para o senhor.

Fordney, que se abaixou para examinar o cadáver, levantou-se.
Virou o cadáver de Brewer?
Virei. Estava caido de bruços, mas foi alvejado no rosto.Confere — disse o professor, após comparar os sapatos de Nelson

e Brewer com as quatro series de pegadas no caminho. — Três series são
suas, a outra é de Brewer. Foi ali que o assassino foi emborcado —
acrescentou, apontando para uns arbustos cerrados. — Deve ter gritudc
por Brewer e, quando este vlrou-se, fez fogo.

Voltaram para a cabana e quando chegaram Fordney perguntou
a Nelson se não podia lhe mostrar a caixinha de remédios.

Claro que posso. Está ali em cima da cadeira.
Quer ir apanhá-la?
Vá você mesmo! — exclamou Nelson.
Já sabe qual foi seu erro, hein? — murmurou o professor. — Não

não tente apanhar o revolver, Nelson I
Mas Nelson quis apanhar o revolver e Fordncv atirou.

QUE MENTIRA FEZ FORDNEY SUSPEITAR DE NELSON?

^^-^____-«___________------------»---------------.-----—1 r>...

H^_S$
*tí.' 

¦ ,x - .1

madrugada de ontem e quando a
policia chegou já haviam pratica-
do vários assaltos, apurando, então,
quo eram cerca de 10 homens ar-
mados de navalha», facas e revol-
veres os seus autores.

Algumas vitimas conseguiram fu-
gir e teriam preferido não apre-
sentar queixa, mas tres delas foram
medicadas no Poste Central de
Assistench, num espaço de tres
horas, sendo que uma em estado
grave.

A's 2,45 hora. era medicado no .
Posto, com ferimentos incisos na !
orelha e mão direitas, Custodio'
Basilio dos Santos, preto de 46
ar.os, residente á rua: Gomes Lo- i
pes n, 85, assaltado momentos an-1
tes na Pedra Lisa, naquele morro, i

A's 5 horas chegava ao mesmo"
Posto, Osvaldo Pereira da Silva, !
preto,, de 25 anos, operário, mora-1
dor á rua Frei Caneca n. 43, que
levara 7 facadas, depois de assai-
tado no mesmo local, sendo duas
nas costas, duas na região glutea,
uma no braço esquerdo, uma no
frontal e outra no nariz, estando
internado no H. P. S. em estado
grave.

A's 6,25, mais uma vitima era
socorrida no H. P. S., Laurentino
Estelita, branco, de 22 anos, tro- ,
cador de ônibus, residente á rua i
Junquilho n. 110, com ferimentos |
na região facial, tambem assaltado, \tendo na fuga corrido o risco de !
ser morto a tiros.

Finalmente, a ultima vitima, Ce-'
clllo Lourenço, português, de 42
anos, carpinteiro, residente á rua
Francisco Graça n. 726, no morro,
apresentou-se ao 17." distrito poli-ciai, na manhã de ontem, ali dan- jdo os nomes dos chefes dos assai-

.- todo mundo come
Marmelada.Branca

PEIXEmarca
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BANCO, DE CRÉDITO REAL
DE MINAS GERAIS S A

Sessenta anos' de bons gervlvns
AV. RIO BRANCO N. I.iô

tantes que eram Ranulfo Nezavlla
e Benicio Barboua. um com i•• 'J il
outro com 21 anos, sendo que o
primeiro é um audacioso "pivete"
que, como já apurou a policia, já
responde a vários processos por
crimes de n.ubo e de morte, sendo
foragido da Justiça.

Contou Cecilio ao comissário
Luiz Alves que tendo de fazer uma
viagem, sairá de casa pouco antes
das 5 horas com duas maletas, uniu
armonica e 500 cruzeiros em di-
nhelro. Na altura da Pedra Lisa
fora abordado pelos dois indicados
que eram acompanhados de mtâ
uns 8 homens tendo sido despoja-do em tudo quanto levava. Em se-
guida, disseram: "Vamos mataresse cara porque ele nos conhece e
vai denunciar-nos á policia. Ou-
vindo a sentença de morte Cecilio
Jogou-se de uma barreira próximaouvindo vários tiros que não o
atingiram,;- conseguindo ele fugir
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NOVAMENTE
DERROTADOS
os Milionários

Encerrada a serie de iogos
na Colômbia com 6 vitorias
consecutivas — Agora, ao
Equador

BOGOTÁ', 21 (A. F. P.) —
0 America, do Rio de Janeiro,
disputou esta tarde a sua sexta
j.artida nesta capital, assina,
íundo a sexta vitoria nessa bri-
Uiantissima excursão que rea-
jiza á Colômbia.

Enfrentando o quadro dos
milionários em match-revan-
ihc, o magnífico esquadrão bra-
sileiro reprodusiu o mesmo
placard de 3 x 1 que havia as-
..inalado no primeiro encontro
com o mesmo adversário.

Essa partida representou a
despedida do America de gra-
mudos colombianos» pois esti
assentado que deverá seguir
para o Equador provavelmente
na próxima terça-feira, a fim
de enfrentar o Emelec, campeão
local, devendo lá disputar ain-
da uma segunda partida.

(Continua na 2.° página/1
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Flagrantes do /oao de ontem em Gendral Severlano, vendo-se, ao centro, o quadro do America mineiro, vencedor do Botafogo por 2 x 1

BRILHANTE VITORIA DO AMERICA MINEIRO
— sair, ¦¦'¦' li *"
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goal

CAIU O BOTAFOGO
também na revanche

2x1, placard de uma partida em que hou-
ve pouco football e muito movimento

OS JOGOS
Dt ONTEM

Com um sofro.vigoroso Indio alcançou a pelota alta, assinalando um espetacular Fluminense, contra o Olaria

MPATE SENSACIONAL
entre Olaria e Fluminense

Reagiram os "bariris" quando perdiam por 4 x 2 e alcançaram o 4 x 4, em golpes de
entusiasmo — E Leleco, depois de tudo, p erdeu um "penalty"

O embate amistoso.. Olaria x
Fluminense vinha sendo, aguarda-
«o com bastante, ansiedade,pelo
publico esportivo guanabárino. pefato, o match prometia, desenrolar
dos mais movimentados, pois os
dois adversários, além de se en-
contrarem perfeitamente habilita-
dos para a pugna, vinham igual-
mente credenciados, pois os Ba-.
rlrls" vinham de uma boa cam-
panha realizada no Estado dp Pa-
raná, enquanto que os "Trlcolo-
res" vinham também de um cx- |
pressivo triunfo sobre a equipe ao
S. Crlstovfto, por 3 x 1. 1

A praça de esportes do alvl-
celeste, como sempre, dava um as-
pecto dos mais sadios, pois alem
de apanhar magnífica assistência,
também predominava o ."»«<> *e-
xo", que ali Wra para incentivar
os vinte e dois litigantes. Debaixo
de uma atmosfera prometedora. o
prelio foi iniciado com a salda
pertencendo ao onze alvi-celeste.

A partida nos seus minutos inl-
ciais apresentou bastante equm-
brio e os dois adversários mos-
traram-se Indecisos nas suas- li-
nlias. Mas aos poucos tanto tri-
colores como olarienses lançaram-
se ao ataque, forçando soorema-
nelra o trabalho defensivo, onde!
Amaury aparecia bem nos locais e
Helvio nos tricolores. Mas coube
ao Olaria abrir a contagem, quan-
do Baiano, íepois de centrar uma
bola sobre a meta de Castilho,
Bigode surge na corrida para
atrapalhar o seu guardião e anl-,
nhar o couro nas suas próprias re- .
ies. aos 9 minutos. O Fluminense ;

i forte reação e a ala os- jluerda de Álvaro Chaves Investe jconstantemente sobre o ultimo rc-,
duto des Bariris. E num avanço
bem coordenado, onde Simões e
Juvenal trocam passes curtos, a
bola sobra para Juvenal,'que sem
grande trabalho empata a peieJa
dois minutos mais tarde.

A pugna passa a ser disputada
com muito entusiasmo e os dois
quadros desenvolvem bom padrão

Ide Jogo. Zezlnho, atirando pessl-
|mamente um tiro de meta, dá en-

pejo a que índio, próximo à área.
Impare o couro e chute com peri-
Cia para desempatar o Jogo aos
quinze minutos. O Olaria não es-
Ijnoreve e volta a contra-atacar, e
consegue novamente aos vinte ml-
dutos desfazer a diferença do
[placard", quando Baiano, entre-
lando uma bola em boas condi-
|6es a Alcino, este não vacila e
>tira forte e sem apelação.

A partida ganha nova vivacl-
lade c passa a ser disputada pai-
Tio a palmo novamente. O match
toresenta agora um Fluminense
liais agressivo e o seu trabalho é
oroado de êxito quando índio, es-

[orando um escanteio de Pinhe-
lás. aos trinta e quatro minutos,
iesempata e Slmóes aumenta aos
|t*renta e dois minutos, depois

de receber dentro da área um bom
passe de Pinhegas. Com ataques
mais Insistentes dos tricolores o
prelio chega ao fim da primeirafase com o marcador assinalando
1 pontos para o clube de Álvaro
Chaves e dois para os Bariris.

Reiniciada a partida, é a mes-
ma desenvolvida nos seus primei-
ros minutos com as mesmas cara-
cteristicas da primeira fase, semi
predomínio técnico de qualquer I

bando. Mas aos seis minutos a ,
partida volte, a ser disputada de
modo sensacional, trazendo a
enorme assistência de pé. E' que

os Bariris. forçando a defesa tri-
color com a sua defesa mais bem
armada, pois a sua intermediária

fConfinúa na 6a pagJ
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Resumo técnico
' JOGO, — Botafogo x America

mineiro.
LOCAL — Campo do -iotafogo.
RENDA — Cr$ 56.252.0U.
JUIZ — Geraldo Toledo, da

Federação Mineira (Bomi. "
BOTAFOGO — Osvaldo; .Viarl-

nho e Sarno; Santos (depois Nil-
ton), Ávila e Juvenal; Nériho 'a<-
pois Darci), Geninho, Pirilo, Ou-
vio (depois Rosa) e Oemoslenes
(depois Relnaldo).

AMERICA MINEIRO — To-
nho; Didi e Luzltano; Hu.naitá,
Lazarote e Negrlnh&o; Celso nlf-
pois Hélio), Rubinho (depois Fer-
nando), Petronio. Nandinao e Mu-
rilinho,

1." TEMPO - Ixl.
GOALS — Petronio (de bisicie-

ta) e Didi (contra).
FINAL — America Minoro, 2x1.
GOAL — Petronio (de penalty).
ANORMALIDADE — Foram ex-

pulsos de campo, nos minutos fi-
nais, após uma rápida dcsir.teh-
gencla, Sarno e Fernando.

JOGO — Olaria x Fluminense,
(amistoso) ¦

LOCAL — Campo do Olaria.
JUIZ — Carlos de Oliveira Mon-

teiro (regular).
RENDA — Cr$ 43.127,90.
1." TEMPO — Flumlncise 4x2.
GOALS — Bigode,, (contra),

Juvenal, índio, Alcino, índio e Ei-
mfies.

FINAL - Empate 4x4.
GOALS — Alcino e Alem-)-
OLARIA — Zezinho, Leleco r

Amaury; Valter, Cláudio e Ana-
nias; Alcino, Ubaldo, Salauo, Li-
moelro e Esquerdinha.

FLUMINENSE - Castilho,
Gualter e Helvio; Berascochea, ln-
dio e Bigode; Osvaldinho, Simões,
Juvenal, Careca e Pinhegas.

ANORMALIDADES - Bigode
ao reclamar uma falta ao arbi-
tro, foi expulso de campo aos 43
minutos da fase final.

Quando o Botafogo perdeu do-
mingo ultimo, om Belo Horizonte,
para o América mineiro, pelo esco-
re dc 3x2, uma duvida ficou a exi-
gir melhor esclarecimento: teriax
realmente sido merecida a vitoria
do clube montanhas?

Em geral, para justificar uma
derrota dè um quadro carioca, fora
do Rio, costuma-se dizer que, "lá
fora" nfto i possível vencer. O in-
teresasnte, porém, foi qué o clube
mineiro ofereceu revanche ao Bo-
tafogo em Belo Horizonte, mas o
alvi-negro carioca nfto aceitou, su-
gerindo que o segundo encontro
fosse disputado no Rio.

E veio o América mineiro, para
enfrentar o Botafogo, numa par-
tida que bem podia ser considerada
um verdadeiro "tira-teima"...

Ontem, afinal, em General Se-
veriano, terreno dos botafoguenses,
o clube mineiro confirmou a vito-
ria alcançada uma semana antas
em Belo Horizonte. A boa torcida
que compareceu ao match n&o as-
sistiu a uma brilhante exibição de
football, mas teve o seu domingo
multo bem vivido, presenciando
uma partida em que houve muito
entusiasmo e mesmo lances de
grande emoção.

O América mineiro, encontran-
do-se com um Botafogo irreconhe-
civel para o publico carioca, soube
lutar com inteligência e habilidade,
á espera da oportunidade oue lhe
permitiria assinalar um triunfo
que, desde os" primeiros momentos,
se mostrou perfeitamente possível.Sem exibir um football seguro,
como o Atlético, mas revelando o
mesmo espirito de luta e a mesma
condição fisica que caracterlsam o

fCopfiaua na 6a página!
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Domingos, talando ao repórter, o dSBch no Estádio Proletário e,

em baixo, integrando novamente o team do Bangú"Voltei ao Bangú para
cumprir minha palavra"

Sensacionais declarações de Domingos ao DIÁRIO DA NOITE
— Presente, passado e futuro — Mais um ano de football e, de-
pois, será treinador — Porque não fez negocio com o América
ou com o Botafogo

AMARRA
Carlyle, o único
ponto duvidoso

Fora de forma o crack mineiro — Friaça
e Chico sob tratamento — Outras notas

"MONTEVIDÉU, 21 (De José Araújo) — O primeiro treino dos bra-
«iiPiros nesta capital, teve apenas o caráter de observação, já que o té-
cnico Flavio Costa não havia ainda travado um contacto direto com os
seus pupilos.
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TREINO RO SCRATCH
0 domingo dos cracks
vivido em Montevidéu

Repouso, liberdade, corridas de cavalo
e outras coisas — Malcher socegou

Quase o scratch brasileiro, num flagrante em Montevidéu

Vitoria do
Palmeiras

3 x 2 em Campinas
numa partida aci-
dentada

a PAULO, 21 (Meridional) —
Emm-elio cheio de incidentes,

mffcons^tffi £bfó

SSaÇütr-a-S:
tento do Guarany.

Renda: 71.165,00 cruzeiros.. _

A rigor, o único jogador que nâo se mostrou em bôa fôrma técnica
foi o mineiro Carlyle, sendo que os demais estão em ordem. Carlyle reco
nhece, aliás, que não está bem e apresenta, para isso duas razões impor-
tantes, queixando-se de falta de preparo físico e também da chuteiva
nova, que trouxe de Belo Horizonte, e que lhe sacrificou horrivelmente os
pés, mal lhe permitindo caminhar durante o ensaio.

Terça-feira, também á tarde, será realizado o segundo ensaio, ainda
no Estádio Centenário. E* provável que Flavio coloque outro mela direita
no quadro titular, embora o técnico não tenha revelado claramente essa
sua inclinação evidente. Considerando ter sido hoje um dia de descanso,
Flavio disse preferir falar em outros assuntos...

Friaça e Chico, que se contundiram levemente durante o ensaio tle
sábado, estão sob rigoroso tratamento médico, não havendo receio de
que sejam impedidos de treinar terça-feira.

Mostra-se Flavio preocupado com a falta de noticias de Augusto,
temendo-se aqui que o zagueiro não possa vir, o que seria verdadeiramente
dramático.

Nenhuma decisão foi tomada até agora quanto á data da primeira
partida, marcada inicialmente para 4 de abril. Os uruguaios tencionam
antecipá-la para sábado, 3, mas Flavio Costa mantém firme a sua reso-
lução de só aceitar o Jogo sábado, se for á tarde. Não admite o técnico,
em nenhuma hipótese, que o jogo seja noturno, pois todo o treinamen .j
dos seus rapazes está sendo realizado £ tarde,

Batidos os
portugueses

2x0 para a Espa-
nha no clássico de
Madrid

MADRID.21 (R.) —Ove-

lecionado da Espanha derro-
tou a equipe de Portugal por
2 tentos a 0, de jogo ó'e foot-
bool internacional, rsalixado
hoje aqui.

MONTEVIDÉU. 21 (De José
Araújo) •— Viveu-se aqui um do-
mingo pacato, como em geral são
os domingos uruguaios. Após o ai-
moço, Flavio reuniu os jogadores,
agradecendo-lhes a colaboração até
agora prestada. Em seguida anun-
ciou que teriam liberdade, até ás
20 horas, fazendo recomendação
especial contra excessos de qual-
quer natureza.

Em companhia de Irineu Chaves,
Flavio Costa, Luiz Vinhais e senho-
ra, Heleno foi assistir ás corridas
de cavalos, Jair, Danilo, Newton,
Chico, Barbosa, Luiz, Lero, Carly-
le e Gerson permaneceram na con-
centração, enquanto os outros fo-
ram passear pela cidade.

Vinhais discursou novamente,
por motivo do aniversário de Jair,
cumprindo hoje. tA pedido de VI-
nhais, o crack foi saudado com
uma salva de palmas.

Malcher, que andava muito pre-
ocupado, hoje ficou mais alegre,
com a noticia aqui chegada de que

o gerente do Banco da Borracha
concedeu permissão para que per-
maneça em Montevidéu até á data
da Copa Rio Branco..

Vencido
o I. Paulo

3 x 1, em Taubaté,
com Santo Cristo,
Ponce de Leon e
tudo...

S. PAULO, 21 (Meridional) —
O São Paulo apresentou em Tau-
bate as suas mais recentes con-
quistas, isto é, Santo Cristo e Pon-
ce de Leon. Não foi feliz o tricô-
lor, sendcT-vencido inesperadamen-
te pela contagem de 3 a 1. Hen-
rlque (2) e Geraldino para o ven-
cedor e Leonidas para o S. Pau-
lo. A renda foi superior a Cr$ ..
65.000,0.

1

Domingos é novamente Jogador
do Bangu". Depois de uma traje-
toria repleta de glorias pelo fute-
boi mundial, Da Guia retorna ao
seu ninho antigo. No Bangu' co-
meçou e no Bangu' quer acabar.
E' sem duvida a atração do qua-
dro suburbano para 48, pois, pela
sua fama e tradicional classe, es-
tando ainda em perfeita forma
fisica e técnica, o mais completo
zagueiro sul-americano fará o pu-
blico carioca recordar-se daqueles
grandes tempos, de rubro-negro e .
vascaino, quando se consagrou.

Domingos da Guia, antes de re-
gressar para- o Bangu', esteve em
entendimentos com o Botafogo e
America, sem entretanto chegar a
um aerdo, em face do preço pedi-
do pelo clube bandeirante em re-
ferénclá ao passe. Com o Botaío-
go, Da Guia estava em entendi-'mentos com Carlito Rocha para
tomar parte na delegação que-- vai
á Bolivia, enquanto que com o
America, esperava que o Corln-
tians baixasse o preço do passe a
fim de concluir as negociações.
Todavia, quando tudo corria nor-
malmente, veio uma noticia, aliás,
surpreendente, com o retorno do
grande jogador ás fileiras do Ban-
gu'. Cm busca de esclarecimentos
interessantes e detalhes funda-
mentais a reportagem do DIÁRIO
DA NOITE esteve ontem, no esta-
dio do clube suburbano não só pa-
ra assistir o ensaio do quadro, co-
mo também, entrevistar Da Guia,
sobre a solução Inesperada de seu
caso.

PORQUE FOI PARA O
BANGU'

Iniciando o "questionário" a
que o submetemos, Domingos co-
meçou a responder sobre a sua
volta ao Bangu', explicando como
chegara ao acordo para firmar
contrato:— "Devo em grande parte, aos
srs. Silveira Filho e Frederico Pl-y
nheiro, o meu retorno ao Bangu,
clube onde comecei minha longa
carreira esportiva. Eu fora num
almoço na casa de um velho ami-
go, e lá, o sr. Frederico Pinheiro
propôs-me ficar no Bangu', ex-
pondo motivos razoáveis, e, que
náo pude negar. Estou satisfeito
por retornar ao meu antigo clube,
e, quero agradecer aqueles dois dl-
rigentes banguenses, pela manei-

. ra com que me trataram. Aceitei
(Continua na 6a pág.} ,

¦ ¦:.

«.-**: '"'^^^^.T^^V^'-'.-

¦HRRMMIRltR tVfOMa..^-— -K«-Jí'--^S»?Tí.f*-5'



ppfp*-^^ m
";' '¦'¦' f'.' t 'V ** ¦" ' *

Manguarl venceu a
S'."-ff.J-,ff4.!..W,'.*^' . ,!""-¦'. "-'- ' - -.'-' ¦':¦ l^*'*'H'My^'^ *WP^W?>f" -ce^SVe-e-ne „-
;$*.>.''¦. i:,i:r;^::''i.'^^^'ja:'.'..-í;./; '¦'_*' •",*-¦• ¦"•¦ 

j**', 
¦-•'*,.'*^* ».'<';'¦ ' .'•--. yV . •"'¦;'":'' ¦¦ V,'-:"' '.;¦* /"' , '"(.,', ' 

J '* ¦'. '':-'..-.-''¦'"!'' " '', '
¦BBIP"'»^-T': í .'.r-,.,-¦;/ vve;«T<e-^-(T^-«;,>..-;.- i re,
ffPl ' '-' v'; •:¦'' '"''.'•"'" (i

1 * ,i ¦ ;' : '-fe;--*"¦¦'; ¦¦ i*. 1

principal prova da sabatina
"•r/

O Jockey Clube Brasileiro orga*
••diou um bom programa para a
: abatlna de ante-ontem. Sete car-
i elrai foram cj»roprldfis|.. Jendo co*
mo prova-prlnclpal a segunda* car*
•élra, destinada aos produtos -. da
•mva geraçáo. «om CrS 35.000,80
le dotação.. Manguarl, sob.a dire-
•tio dobrldio O. Ullôa, foi o ga-
ihador, deixando Marfim e Edul-
to, oue o escoltaram, a vários cor-

.tos w luz.
ílíjf' '¦' ¦-;<< .

i.fcâplrfèira -r 1.600'fiietwre. ¦-
on i5.Qoo.oo 6'Cr$ 4.500,00 p-'#m
:ed6r:''JRISETTE, femne alazâor •
mo*, Uruguai, Sprinter, em.- Rj-.
mcha, dar sta. Nair Veroni-SOqui*
íos,lJo Macedo'.— 2.°, Arruda, -L;
Rigoni, 57 quilos; 3.", River Girl, J.
Vidal- 53 quilos; 4.°, Cômica, J.

Costa, 47 quilos; Blue Rose, J> Por-
Portilho, 50 quilos.

Tempo — 102 4/5.

• Rateios - Vencedor (5)i Or* .....,"71,50; 
dupla (34) Crç 42,00; pláb#s^;

— Nâo houve. "
Movimento de apostas — Cr$ ...

330.800,00.
Diferenças — Pesco e pescoço; 

'§

Tratador — Braullo Cruz Jr*. "

AMPLA VANTAGEM
sobre Eduino e Marfim

tiJ^ÈmWÊFi '^S CORRIDAS DE SAB-ADO.
alaste',. 2 anos, S. Paulo, King Sal

Resultado dos Concursos
nas corridas de sábado
CONCURSO SIMPLES —

304 ganhadores, com 6 puii-
tos. Rateio, Cr$ 240,00.

CONCURSO DUPLO - 2
ganhadores com 16 pontos.
Rateio, CrS 20.030,00.

BETTING JOCKEV-CLUB
— 72 ganhadores. Rateio, cru-
zeiros 104,00.

BETTING ITAMARATI
SIMPLES — 736 ganhadores
Rateio, CrS 70,00,

BETTING ITAMARATI
DUPLO 

'—¦ 58 ganhadores. Ra-
teio,' Cr$ 3,011,00.

-U-TU*.' -I .-¦¦¦..-- ""»

mon em Globera, do sr. Jullo Sala-¦uésyOá quilos, iO. Ullôa:'—-2.V
Marfln, J, Vidal, 54 qü os; 3.°,' Atrevido,!0. Reichel 54 quilos.

Não ÇórreU CARINHOSO,
Tempo:^ 48 1/5... "-.-:

• Rateios — Vencedor f2) CrS ...
27,00; dupla (12) Cr$. 22,00; placés
— Não houve.

Movimento de apostas — CrS ...
485.670,00.

Diferenças — Cinco corpos e pes-,
còço.

Tratador 7-.cC. Pereira.,.....
3.» Carrtóa'^ >í;áoo'mdrps -'

CrS 2a.W0.0O e CrS |5.'U00;0D,;. |
Vencedoí ,^" PARÀIBA.v 'iemiiri-;

tíáf castárilia.- 4. .anos, 
*3c'.'Uámbu*

co,' E. Blatiche-êih-Sassi,- do sr,*
Alberto Gari..,54 quilos. Hi. Castl-
lho- ' - -' 

'¦':¦: '¦'• 
, ,

2." Chaim, L. Leiton; M*aujjp8s
3." Aldean, A. Ribas, ."'4 quilos.
4.°, Faloaz, A. Neri,-56 quilo.*; IM
Cangica,'J. Vidal, 54 quilos: ('•"
Paraguaia, A.' Rosa, 54 quilos; 7.."
Catita, J- Portilho, 54 quilos; 8."
Zhmor, P. Mauzan, 58 ouilos; O.**

¦ Thebano.,A. Araújo, 58 quilos:
Náo correu-"Vampire*

' ",T#mpi*)v75\,lí/5':'.'',';.-. '•¦"• . . „

' 
Ráteiós —'

-,17,00; Dupla
cés — (3), Cr:
(8), Cr$ 12,00.'-Movimentos

662.650,00.' 
Diferenças

icinco corpos
Tratador •-

4." Carreira —
30-000,00

Vencedor. (3) CrS..
(24), Cr$ 15 Uti; l*la*

$ 11,00 (Oi, CrS 14,0ü;

de apostas: CrS .

— Quatro corpos c

Mario de Almeida.
1.400 metros — Cr$
e CrS 9.000,00

Vencedor—- ESFUSIANTE, mas-
culino, alazão, 3 anos, 3 Paulo,
Bucanero em Esfumada, do si.',. P.
F* Saldanha, BB quilos, J. Mes'.quita.-,,-.'.' ''••'*

.••'. 2.0 Littncn, V. Andrade, 55 qui*
los;: â.» Poeta, L'. Rigoni, 55 qui-
los;;*!". Pressuroso, A. Ribas,M,
quilo»}:'5.°'.Bloqueio, R* Freitas, 56

¦ quilos. 
".' '¦¦

Nao correram Intruso <• Hamlet
Tempo -.- 88 3/5.

Rateios: Vencedor (1), Cr. 10,00;
Dupla (135 CrS 20,00; Plcús 11)
CrS 10.00, (4) CrS 12.00.

Movimento de apostas: CrS.. ..
:114.800,0o.

Diferença» — Três corpos e «eis
corpos.

Tratador —*, Miguel Oll.

5* carreira —.1.500 metros -**•
CrS 30.000,00 e Cr$ 9.000.00 -*•*.
Vencedor: ITAMBI, masculino,;
castanho, 3 anos, S. Paulo, Santa-
rem em Arpege, do Stud- L. dc
Paula Machado, 55 quilos, O. UU
lôa; 2o Brazillan Star, R. Freitas,
55 quilos; 3" Darling, J. Vidal, ri.
quilos; 4" Segundito, L, Leiton, 55
quilos; 5" Teimosa, L. Rigoni. 5*1
quilos; 6o Valeta, J. Morgado, 53
quilos; 7" Xirisèal, J. Portilho. 53
quilos; 8" Alvorada, E. Castillo," 53
quilos; 9o Explosiva, O. CoutinV.i.,
53 quilos; 10° Amaranthiis, J. Mes-
quita, 55 quilos; 11" Pilncezinha.
V. Lima, 53 quilos.

Tempo: 95" 2/5. _
Rateios: Vencedor '9), Cr$

18,50; dupla (14). CrS 49,00. -\

Movimento de apostas: Or» ....
745'. 250,00.

Diferenças: Dois corpos .<• três
corpos. ''

Tratador: Ernani Freitas. ¦

6* carreira — 1.600 metro-, -
Vencedor: PONGAÍ, masculino,

.CrS 20.000,00 é CrS 6.000,00 —
castanho, 7 anos, M. Gerais. Plke
Bam ..em Tayumenth, do Stud

Forrljl, 54 quilos, A. Ribas; 2o
Fantasia;-J. Mesquita, 81 quilos;
3" Gran Duque, -A. Barbosa, 34
quilos; 4" Farrusca, P. Coelho, ól
quilos; 5o Cotlara, L. Rigoni, 36
quilos; 6" Heróico, E. Castillo, 53
quilos; 7" Penedo, J. Mala, 52 qui-
los; .8° Huasca, O. Macedo, 30
quilos; 9" El Rey, J. Morgado. 52!
quilos; 10» Concurso, V. Lima, 54:
quilos; 11° Extra Dry, A. Nobre-:
ga. 52 quilos. —Náo correram Pon-
telro e Tuln. ,'

., Tempo.;,. 103" .4/8. . ;..,,„;. J
i.Rateiosi í Vencedor (3), Cr$

21,00! dviplaefim; CrS 83,00; pia-
..Vês: fí) Crt;ia,W,;'(9) Cr$ 16,00;

(Q)sCifrlÍ0;: 
'¦¦:"¦ -.:...,.-., •

-719.100.00,

Movimento de apostas: Cri ...
Diferenças:'Cabeça e trás cor-

pos.
Tratador: Alberto Alves.
7." carreira — 1.200 metros —

22.000,00 e CrS 6.600,00. — Ven-
cedor: — TALLY-HO- feminino,
alazão, 6 anos, S. Paulo, Formas-
terus cm Homegene, do sr, Paulo
da Rocha Lagoa, 54 quilos, I, Sou-
za. —•2.° Hesione, S.-Ribeiro 48
quilos; 3." Areado, L. Rigoni 54;
4." Três. Pontas, E. Castillo 53;
5." Folia, J. Mesquita 51; 6.° Fin-
cape, L. Lelghton 64; 7,° Riolil, A.
Rosa 54; 8." Harobá, R. Silva, 52;
O.** Malaio, J. Morgado 58; 10.°
Boavista, O. Reichel 56. — Não
correu GLACIAL.

Tempo: — 75 3/5. '

Rateios — Vencedor: (1) — CrS
19,00; dupla (12) — CrS 37,00;
Placés. (1) — CrS 14,00 — (2) —
CrS 22,00 — (4) — CrS 29,00.

Movimentos de apostas: CrS ....
768.870,00.

Diferenças: Um corpo e três
• quatos de corpo.

Tratador: Miguel Oll.
Movimento geral de apostas:

CrS 4.436.140,00
Concursos: 490.065,00.
Pista de areia — leve, exceção

•do 2.° pareô realtzadoná grama.

Apresentando o maior
de pneus para carros de passeio nos últimos 15 anos:
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UM NOVO TIPO DE PNEU, CRIAÇÃO DA GOODYEAR

VmJa éafès çarqctarfstièos ravoluciondriosl

Press8o «xtra-balxat primeiro pneu para carros
de passageiros construído para pressão extra-
baixa — 24 libras.

Neva construçêo: primeiro pneu para carros de
passageiros construído especialmente para ab*
sorver choques laterais, reduzindo os cortes e
Tachas nas paredes.
Maior volume do ar: maior e mais largo, con-
tém maior yçhune de. ar — "flutua" sobre os
obstáculos e mantém-?e melhoi na estrada.

Novo oastnhvrdotado-de ranhuras especiais,
para melhor tração, especialmente nas curvas.

Monor aquecimento t proporciona proteção extra
contra cortes, ranhuras e estouros, resultando
em maior quilometragem.
Mais bela aparência: aspecto moderno e im*
ponènte.

Considerado revolucionário, pelos engenheiros outomo-
bilísticos dos EE. UU., Super-Cushion Goodyear será
fabricado brevemente no Brasil, um dos primei-
ros países, déppls;dp*.;Ertaclos Unidos, a produzir este
novo tipo aa pneiul ,"'¦'.•

Os carros recebem choques, verticais (á esquerda) e
laterais (à direita). Ós pneus comuns e o molejo ab-
sorvem os choques verticais, mas até que Goodyear
produzisse o Super-Cushion, ós choques .laterais .per-
maneqeram'tim ..dos poucos problemas sem solução.
Maloí vplúrfMj^e''dr, com-menor pressão! Os novos
Super.Çushibn Goodyear íào maiores do què os pneus
comuns. Por isso comportam 26% mais volume d$
ar, cam apenas 24 libras de pressão/. 

'

¥ Pressão A
I 28 a 30 Ibt. \

r Mais ar A
f com menor 1
i pressão: I
V só 24 Ibs. J

Pronto o,

i.  ..... ,
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{Conclusão da 4a páff.»
revelou-se firme, tanto na-:marca.

•çáo' como- nas- rebatidas. jNa in'
térmédlárte; alem d**. '. trpbalHos^
eíiclentesde Sulae EduatUp, deve**

Más: 
"destacar Pinguela, uwyogador

de qualidades excepcionais. Como
médio esquerdo avançado, sabe
perfeitamente alimentar o ataque,
ainda exercendo marcaçáo. efici-
ente sobre o adversário. Pingue-
Ia impressionou otimaménte, re-
velando-se como uma atração pa-
ra o jogo com o Flamengo, No
ataque, Moacir. I foi o numero um,
sendo autor de cinco dos dez ten-
tos marcados. Aprovou .plenamén-
te como ponta de lança, pela sua
visão de arco. Joel, no comando,'
tambem correspondeu, enquanto
que dos dois extremas, Auíaral
mostrou-se melhor que., Zezlnho.
Enfim,, não. se pôde .tirarJ uma ba-
se concreta das possibilidades do
Bangu', em face dafrac^ueza dos
suplentes.: Mesmo-assim, vé-sc que
individualmente sáo . valores dc
qualidades e aue serão Úteis ' em
defesa do pavilhão alvi-rubro.

As duas equipes treinaram com
a seguinte constituição: ...

TITULARES: Rossari (Orlando)
— Domingos e Nogueira;- Sula,
Eduardo e Pinguela; Amaral, Moa-
cir, Joel, Menezes e Zezínho.

SUPLENTES —. Orlando (Ros-
• sari) —' Izani e. Mármorato •—
AyalA, Campista e Capixaba; Ede-
mir,. Januário. Anterio, Ponte No-
va e Nillande.

Amanhã, voltarão os banguen-
ses ai novo treino de conjunto,

'tendo quarta-feira um exercido
Individual. O programa de tret-
namento para o jogo com o Fia-
mengo é o seguinte: Terça e quin-
ta-íeira treino de conjunto; quar-
ta e sexta-feira individual. A par-
tir dé quinta-feira, todos os pro-
ílssionais ficarão concentrados no
clube. '..'¦¦• 

"'
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Chico Landi ..
(Concluiõo da 8a pá?.)

10 voltas. As principais colocações
foram as seguintes:

l.o lugar — Marco Fablo Crespi,
com Alfa-Romeu. Tempo: 28' 51" e
2/10.

2." lugar — Branco, com Hallard.
Tempo: 49* 8" 5/10.

3." lugar — Jayme Neves, com
Ford..Tempo: 49* 11" e 6/10.

4-° lugar — Anuar de Gois, com
Ford. Tempo: 50* 5" e 4/10. j

Confirmou o...
(Conclusão da 1." ppg.)

No seu jogo de hoje, o po-
pular, quadro rubro-do Brasil,
reproduziu as atuações anterior
res. recebendo merecidos aplau-
sos da multidão què compare-
ceu ao estádio. Já ho primeiro
tempo o America vencia por
8x0, tentos assinalados por Li-
ma, Ná fase finai, Adler redu-
•ilu. a contagem em favor dos
Milionários, porem Ma n e ta
pouco depois assinalou' o 3.°
tento que fixou o placard a
contagem final dé 3 x 1.

E assim sai o America invlc-
toda Colômbia, depois de ob".
ter vitorias sucessivas sobre os
cinco adversários que lhe fo-
ram apresentados, um dos quais
— o Milionários — vencido
duas vezes.. ,

Desdenhada...
(Conclusão da 3." pag.'

SÉTIMO PAREÔ
1.400. metros—. GrS 25.000,00;

CrS-7:500,00' e CrS 3,'750,00. MA-
RACATU, feminino, castanho, 4
anos, Pernambuco, Jeclrron em
Marapiré, do sr. F; R. Maciel,
54 quilos, L. Rigoni; 2.° Faladora,
F. Irlgoyen, 54 quilos; 3.° Hong
Kong, J. Mesquita, 5'6 quilos; 4.°
Arroz Doce, D •' Ferreira, 50 qui-
los; 5." Dixie, P. Coelho, 51 qui-
los; 6.° Marmiteira, O. Ulloa, 54

PREÇOS 0E ESTUDIHTE
Grande Campanha de Rou-
pas para Menino* e'»Rdpa*
zes....roupas para estudar.*
tei... roupas d'A Capital...
com grande abatimento...

«mPMÇOSOeífSTUDANTI.

A'-Roupa feite. Menlnosi 6 a
13 anos. Calça curta, Brim extra.
forte. Preço normal 1125,00.
Preço de eftudantc....Cr$ 95,"
8- Paletó em gebardlne espe-
ciai. Meninos: 6 a 13 anos.
Prfcço normal i 175,00
Preço de estudante....Cr$ M,n

' 
Calç'a curta. Sarja marinho. Pre*

ço normal i 95,00
Preço de estudante....Cr$ 7S,M

C* Roupa Feita para Rapazes.
Puro linho. Tamanhosi 13 a 1?
anos. Preço normais 595,00
Preço dc estudante...Cr$ 493,**

.. .• voc« ram «rédito ¦•

AvaRleia-liq.a1aOiivle.tr <»feM.jWt

' )

';¦.....'., ,' -.7.. ,. , .,....- :v. •¦•* 
(

H_|__li___. - ¦¦ :'"-:-*- ,, ¦¦ ' ~.^M m^m^mmmmto.-'"''' i* __L-_-_. ¦
4^_l l_^_^_>. _-_d--fl _^_K^4^^t_l__^^_^HL *3i^i>—¦
aj__^__t m^^mmmmmmm^mmmmm^V^^KBm^m^Rm*^mmmmmmmmmmmmmmmmm7^F^' *f&s%^_~J

_^_^_^_3 ^^_^_^_^_^_^_^_^_i_^_^_^_fc> l-JH^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^K ii , i.*»"»1 ie >i rfM fmnÈ__¦ _fl_B_W^_H ¦HflH _»t^*^.?^' * MfP™mm WmmmW BBdBBnH HPflii™ _^_^ I*^_fc?^^^__--i'W*_P-'x-: *mj?. z%x!<tyr.s:,flHP^^H_^_T'->>HV,»a<HeV^.w ¦í**_s_íi__p_P^Ik_í'%^T .^fci>W,¦*-.^^EíB B_^_^_w_w. i"* *' 
(^.'_^_^fl''_Ki_Q_E_H_a_M_M_y_HÉ_BÉa_lfl "enil..^¦ffl flP-W |PM' PPIPlf^*I

- ^<«^.\jmmJKmmmKiiBmmivt9Mimt ¦ *»

auilos; 7." Magestade, O. Rechel,.'
84 quilos; .•8/ív.;ihéta,; A;;:Ribas;,54
quilos; 9." Hurl, J. Morgado, 54
quilos; 10.° Fingida, V. Andrade,
SA quilos;-11." -Cambucl, E.. Castl-
lho, 56-quilos; 12." Gaita, A. Arau-
jo, 54 quilos; 13.° Heracles. B. Ri-
beiro,-63 quilos; . 14.° - Dultpé, N.
Mota, 54. quilos.

Não correu Aloá.
Tempo: 88" 3|5* .
Rateios: Vencedor — CrS 528,00;

dupla (33) — CrS. 59,00; placés —
10 vf** 84,50; 8 -CrS 21,00; 12 -
CrS'71,00,

Diferenças — Cabeça e um cor-
po.

Movimento do páreo —Cr$ ...
865.760,00.

Tratador: C. Rosa.
Movimento total de apostas —

CrS 4.610.510,00.
Concursos — CrS 501.735,00.
Pista de areia leve.

' RATEIOS

A. Doce .
Hurl. . .
Gaiata . .
Fingida -. .
Dulipé . ;
Magestade.
Heracles .
Faladora .

•9 Dixie . .•
10 Maracatu >
11-Marmiteira
12 H.-Kong ;
13 Iheta . .
14 Cambucl .
15 Aloá , .

EVENTUAIS
lugar)

Crf
. 16.778 23,00

592 664.00'803 490,00
.. 3.926 ' 100,0"

356 1.005,01
2.374 166,00

. • 1.004
6.690
3.778

745
4.875
2.191
2.589
2.869

. N/C:

392,0i
59,00

116,00
528,00

81,00
179,0!
156,00
137,00

m
¦m

'•'(tf

.eí&m¦m

Fajadora fez o "traiu" segui-
da .por Heracles até a curva e por
Magestade até a reta. No tiro"di-
reito a pilotada de Irlgoyen foi
atacada por Maracatu e Hong Kong
A pilotada de Irlgoyen, não resis-
tiu ás investidas de Maracatu e
íoi batida em cima do disco.

Hong Kong manteve o tercei-
ro posto.

Total  49.170

DUPLAS

li
12
13
14
22
23
24
33
34
44

Total

1.2ã?
3.800
9.111
3.602

875
3.096
1.927'' 
4.358'3.606

482

32.109

CrS
205.00

67,5!
28,00
71,00

293,50
83,00

133,00
59,00
71.00

533,00,

yparLUl;!VITOR)r| pDXY |GRR|0Cn
»e«ns »-!7679»2S.7**59 •o-, «n.wae ¦ONf 27.8245

5v*-*u*> *c*(4i__| m*9^ '^vj D

mwEmmmF*'- !Y :"\ imr \ \ ^s_B

HKv ¦> -^^^fli^«_H_fct '^5'/
jbv _flfflny^

'\x\^aw4-_K>^®/_3__t3_E%SB0UWÍ

O M/MOIV THIIINI O lll

HDjT
íVtò.4è'i'8''IO

_V
vwrtuJo aeavt-Hfums Cf^OêrVSÚ^Oí

«tlD.DIIMIZ/
LWSTOIM40ipobTUgai

OIRICAO0I

AFAEL GIL

nfáV*
*s^fi.^_»SBsr

MWJCHIfRKNO-ftNlONIOVIlM"
LUIS PtNAltCNANDOfttY

JOSI NltlO UMH ISPANTAltON
MfPf MfttllH- 1 ID(Í M r.OtelieiBR

I

2 UMA OBRA'-PRIMADA I
C8UEVIA ACOMftlíOMPLt.

FILM6. NACIONAIS
TODOS OS DOMINGO** AS

\%mm\^MmWE^m^M
1 JSíÊ^SSm 1 \^T^^r^lWmmWÊÁ

¦aa-Boaaaaai^HtB^^^Ha _B«a__«WM_i

»--»»»»»wí.^^^hb^ ^^^S^JJ^^ .... »» **n

OJt»-,. aaoese

icnRRi

ÍOAario às?«4«6'8 'TO horas

^m^mb^m^>|||||__^^^11^—MMM—^MMiMM^M '^ .

mmm

Mi-- i-jiti$Êwè



BlfliS^W^^ 5 jjçppfn-H*??^^ ^5»a»!?5^ ^^í,^W^ V^?/'~ ;rí^xl"if !.¦ :?/?"£?:

1

DESDENHADA IGUALOU O RECORDE
GRILA FICOU A QUATRO CORPOS

Outros vencedores de ontem: Grão Mogol, Acutanga, Earcelona, Rumorosa, Galhardo e Maracatú
A disputa do "Grande Prêmio Major Suekow". ontem levada a ef.l*

to no Hipodromo da Gavea, trouxe os nossos turfistas cm verdadeira
agitaçáo durante a semsna, pelo fato dos técnicos aguardarem melhor
atuação de Desdenhada, uma figura mais destacada de Grita e apre-
rincão dos dotes de velocidade de Erebus em confronto com Desdenha-
da e Hainan que, sete dias antes, na mesma distancia, haviam propor-
cionado um final de proporções onde, com maler "chance", Hainan,
conseguiu suplantar Fiducia e Desdenhada, depois d euma luta brilhtn-
te em toda reta, onde a velocidade de Desdenhada foi observada mtl-
demente..

Sob a espectatlva de um desfecho verdadeiramente sensacional foi
aguardada a grande prova em homenagem ao "Patrlarcha". Quando
os parelheiros foram levados á fita, viu-se que a preferencia do publica
havia recaído em Desdenhada com 21.737 poules.

Saiu vencedora em "performance" meritorla Desdenhada sob s d'-
rec&o de A. Ribas a quem o publica nfto regateou aplauso».

A partida foi dada em bom momento, levando a melhor Desdenha-
da, sendo perseguida por Grilla e Hainan e nesta ordem correram ate
o disco de sentença, com a pilotada de A, Ribas correndo csda vez mais.
Grilla escoltou s filha de Loaningdale e Hainan foi a terceira colocada
muito longe.

O resultado ièenlco da corrida de ontem foi o seguinte:

PRIMEIRO PAREO

QUARTO PAREO

.. „«.,m,™».'- v> • • • > ¦> v«-i«í. ^.»iM,^».,<»»^?í4»^i-"»»«'a:a;.^fe^i!^''-'

1400 metros — CrS 22-J00,CO. &$
6-600.00 e Cr$ 3-300,00

GRÃO MOGOL, mascuii.n, cas-
tanho, 5 anos, S- Paulo, S.mts-
rem em Porte d'Airain, do sr- Al-
íredo Saad. 56 quilos, P.-Coelho.

2" Garrida, J. Costa, 48 quilos;
3.° Sunray, A- Carvalho, 50 cm1-
los; 4-" Guaximba, V- Mílrelits, !A
quilos; 5.» Acarape, S. Ribero, 56
quilos

Nfto correram Catalina, AraUe,
Araçagi e Moritz.

Tempo — 89-
Rateios: Vencedor — Cr$ 11,50;

dupla (14) Cr$ 21,00; pMsíís — 1
- CrS 10,00: 8 - Cr* 11,01)

Diferenças — Dois corpos e inflo
corpo-

Movimento do pareo - Cr|...
445200,00.

Tratador — Álvaro Rosa
Acar3pe levou a melhor,; sendo

perseguido por Grilo Mogol e Siin-
ray, tendo Guaximba pulado ai-
go atrasada'. Correram assim aN5
os 1-WO metros, ende Grfto Mo-
gol tomou a ponta e pròourmi fi-

^^1 WW-Ww^^áti í*£&Í^W_Wè$_W

gir ao tiro direito, Garrida ap*-
receu atropelando mas r&o con-
seguiu "encostar" com o p;ntelrô
que foi até a meta muito facll- A
pilotada de José Costa custou a

¦ dominar Sunray. para .ibter a se- j
gunda colocação .

RATEIOS EVENTUAIS
(1.* Lugar)

Grão Mogol . 17.756 . . 11,00
Acarape 2 410 85,00
Catalina N/C

1.600 metros —¦ Cr$ S0.000,0c;
Cri 9.000,00 e Cr» 4.500,00. — RU-
MOROSO, masculino, zaino, 5 anos,
Uruguai, Spianto em Rosa Rija, do
sr. Pedro Batista Martins, 53 qul-
los. J. Portllho. — 2-", Imbú, E.
Castilho, 52 quilos; 3-°, Muslcante,
A. Ribas, 52 quilos; 4.*, Nero, P.
Irigoyen, 55 quilos.

Nfto correu JUNDIAI.
Tempo — 99 4/5.
Rateios: Vencedor, CrS 49,00; du-

pia (23) CrS 57,00; placés — Nào
houve.

Diferenças — Meta cabeça e melo
corpo.

Movimento do páreo — Cr$
673.050,00.

Tratador — Nelson Pires.

Nero fez o "troin" até á reta de
chegada, sendo perseguido a prlnci-
pio pelo Coracero e depois pelo
Muslcante. Logo que divisaram o
tiro direito Coracero fez correr e
dominou logo o ponteiro. Imbú.
Muslcante e Rumoroso muito aber-

to chegaram em forte luta Junta-
mente com Coracero e cruzaram a
meta, tendo o "olho mecânico" de •
funcionar para revelar o resultado ,
da prova. Rumoroso levou a melhor.
e Imbú formou a dupla-

RATEIOS EVENTUAIS
d." lugar)

1 Muslcante ... 9-657
a Rumoroso ... 6.673

Coracero- Imbú 14.478
Jundiaí-Ncro. 10.212

Total . 41.020

DUPLAS

12
13
14
23
24
23
34

Total

2.901
7.648
3.348
3.671
1.766
3.671
5.484

25.285

Cr», j
34.00
49,00
23.00
32,00

Crs.
12,00
27,00
63,00
37,00

119.00
27.00
33,00

«jlivro PAREO

Árabe N/C
Sunray - • >
Guaximba . •
Araçagi N/C
Garrlda-Mo-
ritz

404
2.447

253»

506 00
«3,50

80,50

TOTAL 25.556
DUPLAS

11 4384 VfJOO
13 4467 23,00
14 5.926 21,00
33 189 &10.G0
34 891 142,00

TOTAL 15.837

SEGUNDO PAREO
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1.400 melros — Cr$ 30.000,00 —
CrS 9.030.00; CrS 4.500.00. —
ACUTANGA, feminino, alazão, 3
anos, Pernambuco, Acutl em Tan-
guarina, do Esp. F. J. Lundgren,
55 quilos, E. Castillo; 2.° Jaua, G.
Costa, 55 quilos; 3." Cantiga, F.
Irigoyen, 

'55 
quilos; 4.° Llparl, R.

Freitas, 55 quilos; 5.° Bsyeux, L.
Rigoni, 55 quilos; 6.9 Brasiléa. A.
Ribas. 5 qi'ilos.

Tempo: H' 4j5.
Rateio:.: Vencedor — CrS 13,50;

dupla i24» — Cr$ 27,00; placés —
2 - CrS 11,50; 5 — CrS 25,00.

Diferenças — Cinco corpos e um
corpo. .

Movimento do páreo — Cr$ ...
Tratador: E. Morgado.

to no final dominou Cantiga per-
to do disco, formando, assim, a
dupla 24.

RATEIOS EVENTUAIS
(1.* lugar)

Cantiga ... 6.244
Acutanga . 19.073
Bayeux. . 1.546
Brasiléa . 884
Jalna ... 1.490
Llparl ... 2.984

Total 32.221

DUPLAS

Bayeux levou a melhor, mas foi i
logo dominada pela Cantiga que
fez o traiu até a reta seguida de
Acutanga.

No tiro direito, a pilotada de
Castillo dominou a ponteira com
facilidade e com boa vantagem foi
até á meta. Jalna correndo mui-

12'
13
14
23
24
33
34
44

7.714
1.143
2.034
2.725
6.241

CrS
41,00
13,00

167,00
297,60
173,00
86,00

CrS i
22,00

147,00
82,00
65,50
27,00 ,

1.500 metros — CrS 25.000.00,
Cr$ 7.500,00 e Cr» 3.750.00 — GA-
LHARDO, masculino, castanho, 5
tíiios, S. Paulo. Fonnasterus em
Cirenia. do Stud M. Gerais, i6
quilos, I. Souza; 2" Pine Champa-
gnc. P. Coelho, 47 quilos; 3- Don
Paulito, L. Rigoni. 54 quilos; t1
Galhardia, N Mota, 56 quilos; ò"
Golden Boy, V. Meireles, 50 qullis;
6" Alvinegro. J. Morgado, 52 qul-
los; 7° Carioca, E. Castlllo, 52 qul-
los.

Tempo: 94".
Rateios: Vencedor CrS 32,00;

dupla (24), CrS 41,50; placés: o,
CrS 16,00; 3, CrS 23,00.

Diferenças: «m corpo e meio e
meia cabeça.

Movimento do pareo: CrS • ••
680.980,00.

Tratador: Nelson Pires.

Fine Champagne, Galhardo e
Golden Boy correram ne«ta ordem
até a grande curva, onde Galhar-
dia passou para a ponta, ficando
Galhardo em 2", Fine Champagne
em 3" e Golden Boy. Na reta fi-
nal a ponteira foi atacada pelo pi-
lotado de I. Souza e depois de ai-
guma luta cedeu o posto d* hon-
ra. O filho de Formasterus nfto
teve dificuldades em vir ao ven-

SEXTO

•;:dor bem "tocado "pelo macio.
Fine Champagne e D. Paulito cor-
ixram multo no final e termina-
ram multo Juntos, tendo de íun-
cionar o olho mecânico para nvo-
lar o 2o colocado. Levou a ine-
)hor a egto. livrando mela caoeçn.

RATEIOS EVENTUAIS
(1" lugar)

Cri
1 D. Paullsto . 3.956 74,00
3 Alvlncgro . . 1.194 246,00

F. Champag-
ne 6.275 47,00
Golden Boy. 7.053 41,50
Carioca ... 5.746 51,00
Galhardo . . 9.142 32,00
Galhardia. . 3.301 89,00

Total 3«.667
DUPLAS

CrS
22  509 448,00
12  2.052 106.00
13  2.689 81.(Hf
14  3.413 64.00
23  3.874 49.00
24 , .. ,. 5.239 41.59
.33  1.863 117.00
34  5.795 38,00
44  1.805 121,00

Total 27.239

PAREO
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150 1.118,00
708 237,50
249 680,00

Total  20.962

TERCEIRO PAREO
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800 metros - Cr$ 35.000,00 -..

CrS 10.500,00 e CrS 5.250,00. BAR-
CELONA, feminino, castanho, 2
anoB, Sfto Paulo, Bola Hissar em
Barreira, do sr. Nelson Seabra, 54
quilos, F. Irigoyen. 2° - Darkuess,
E. Castilo. 54 quilos; 3" — Maldita,
A. Ribas, 54 quilos; 4o - Maré, L.
Rigoni, 54 quilos; 5° - Miu, I.
Souza, 54 quilos; 6o — Oleander, A.
Quinino, 54 quilos; 7* — F. E. G.,
E. Coutinho, 54 quilos.

Nào correu Oraida.
Tempo — 48 3/5.

Rateios: vencedor — CrS 11.50;
dunla (24) CrS 66.00: placés 

— 7. —
Crs 11,00 3 — CrS 21,00.

Diferenças — Tres corpos e pes-
^oço .

Movimento do páreo— 
CrS 554.470,00.

Tratador — C. Covarrubias.
Pista de trama leve.

Dartuess, Maldita e Barcelona
íoram as primeiras a pular na reta
de chegada a pilotada de Irigoyen
atropelou e depois de lutar conse-
gulu dominar a sltuaç&o e desen-
volvendo boa açáo livrou tres cor-
pos quando cruzou o disco de sen-
tença. Dartuess manteve a segun-
da colocação deixando Maldita a
pescoço. .'.:._,

RATEIOS EVENTUAIS

DUPLAS
- . .CrS

11 '.. .. 299 539,00
12 ..:  599 269,50
13  1,681 96,00
14  5.225 31,00
23  602 321,00
33  238 677,50
34  .. 4.533 35,50
24  2.881 56.00
44  4.220 38,00

Total ;.' .. .. 20.158

Grande Prêmio Major suekow
1.000 metros — CrS 120.000,00 —

CrS 24.000,00 e CrS 12.000.00 -
DESDENHADA, feminino, alazão,
4 anos, Uruguai, Lanlngdale em
Adele, do sr. Arasmo Assunçfto, 5
quilos, A. Ribas, 2" — Grilla, D.
Ferreira 56 quilos; 3o — Hainan,
O. UToa. 52 quilos; 4o — Porungo,
A. Araujo, 54 quilos; %— Arebus,
J. Vidal. 68 au'Aos: 5»— Ç&ucla,G. Costa, 66 quilos; 8° — Cham-

5lon, 
J. Mesquita, 58 quilos; 9" —

Iruto, J. Portllho, 50 quilos.
Tempo — 68 175. record.
..atelos: vencedor — CrS 18,00:

dupla (24) CrS 60,00;- placés — 3
CrS 12,00; 8 - CrS 15.00: 5 -

CrS 14,00.
Diferenças — Quatro corpos e

quatro corpos.
Movimento do páreo 

CrS 826.280,00.

Tratador — U. Pereira.
Pista de grama leye.
Desdenhada, Grilla e Hainan

foram as primeiras a pular. A pi-
lotada de Adfto Ribas fugiu logo
alguns corpos e multo facll comple--

Doenças da Pele
Sifilis. eciemaa. varlses, dlceras
dns pernas, verrugas, espinhas.
furuncnlos. micoses - Elelro-

terapia

DR AGOSTINHO DA CUNHA
Dip. Instituto Mangoinbns

ASSEMBLÉIA. «•«.• andar -
Telefones: Consultório: 42-1155

Residência: 32-3265

À PRAÇA

tou o percurso num temno igual
ao record. Grilla manteve a .se-
gunda colocaç&o deixando Hainan
também distanciada. Os demais
nada fizeram.

RATEIOS EVENTUAIS
(1.* lugar l

CrS
Erebus  11.442 35.00

Porungo .... 396 1.007,00
Desdenhada . . 21.737 18.00

Bruto  1.479 270,00
Hainan .... 7.019 57.00
Marrocos . . . 1.463 272,50
Fiducia . . . 1.488 271,00
Gri.-Champion 4.831 82,50

DUPLAli

DO QUILÔMETRO
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Total  27.968
(Continuo na 2." pagj

Resultado dos Concursos
CONCURSO SIMPLES - 1

ganhador com 6 pontos Ra-
teio, Cr$ 64.198,00.

CONCURSO DUPLO - J
ganhadores, com 13 ponto>
Rateio, Cr$ 14.950,00.

BETTING JOCKEY-CLUB
— 3 ganhadores. Rateio, cru-
zeiros 2.271,00.

BETTING ITAMARATI
SIMPLES — 32 ganhadores
Rateio, Crs 1.762,00.

BETTING ITAMARATI
DUPLO — 5 ganhadores. Ra.
teio. CrS 33.784,00.

Tudo o que há de mais recente nos eon«
eepçõei da moderna radiotécnica exists
neste novo receptor, que possui, dadaa

as qualidades do seu material de cons-
trução e os testes rigorosíssimos da

sua montagem, um alcance superior.
Tenha um rAdio clipper em seu

lar para estar em intimo contacto
cem todos os países da Terra,

RÁDIO CLIPPER • MODELO 243S CA
8 vòlvulai - Alto lalanl» dt 7 peltgodoi Ondo,
curloi • longoi Troniformodor dt 100 V. 220 V

Cenlrtlt dt itmibllidodt aulamStleo. MSvtl d»
«mbulo Mltclonodo, pri-itcado

BSSUMPCÍO U. *%!*

PANAM t cais de Amigos

($)00o:

FORNECEDORA BRASILEIRA MATERIAIS DE CONSTRU
ÇAO LTDA., em virtude da ampliação de seus negócios, cienti
ficam a transferencio íe seu escritório, do Rua México, 148-4.°
%/ 403, para a Av. Rio Branco, 173-7.° andar, aonde esperam
continuar a merecer a preferencia de seus amigos e fregueses.

(

(l.s lugar)

3.833
653

1.891
N/C

2.330
 1.109

7 Barce-Oleander 22.279

Total  32.095

Maldita
F. E. B
Dartuess
Oraida .
Maré .

6Milu

CrS
67,00

393.00
136,00

11,00
231,50,

11,50

DR MANOEL A DEATHAYOÍ
MEDICO

Das 10 ti It horaa - **** '•'

22-9138
Av. Graça Aranha. 57-2.» - S. 802Aranha. 57-2.»-SJ0M

Estádio Nacional í L (E.N.S.A.]
(EM ORGANIZAÇÃO)

AVISO
O fundador do ESTÁDIO NACIONAL S. A. participa que, cum-

prindo os dispositivos legais, fez publicar no "Diário de Noticias" de ontem,
domingo e "A Noite" de hoje, segunda-feira, e no "Diário Oficial", o
MANIFESTO e o PROJETO DE ESTATUTOS SOCIAIS dessa Em-
presa.

Os interessados em subscrever ações da mesma, poderão procurar os
escritórios da E N. S- A, á rua Sete de Setembro, 65 — 3.° andar,
telefones: 43-9033 — 43-3076 — 43-3571 e 43-7552

Rio de Janeiro, 20 de março de 1948
(a) — FAUSTO MATARAZZO

(fundador)
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ADMIRE SUAS numerosas inovaçõesi
Chassis extra reforçado, melhor
aproveitamento do espaço, o
poderoso motor de 6 cilindros •
válvulas na tampa, com maior
rendimento e menor consumo da
gasolina e tantas outras coracte-
risficas inéditas colocam o Che*
vroletnavanguardadoscaminhões
de iul clasie. Aproveitando-se
de sua vasta experiência uni-
versai sob todas as
condições de serviço,
Chevrolet é o lider
dos aperfeiçoamentos
mecânicos. Por isso...
Chevrolet o o comi-
nhfio que mais se
vende — no Brasil •
em todo o mundol

o QM €CQrWtUd>

Ti
0

hevrolet
PRODUTO DA GENERAL MOTORS

*Üm^3^_^_^_á_tè_-_zJt3l&*_K_' '^Ai1
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FADA VENDA» l SERVIÇO PROCURE OS

CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
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ARTES

Os artistas e a
Alfândega
é%a0 ^^W^M_»

OS ARTISTAS E A AL- {
FANDEGA }

• Andam sempre os artistas
As voltas com a Alfândega.
O estranho disto é que tal
«ucede muitas vezes por cn-
cunstancias em que os artís-
tas se vêm envolvidos poi
culpa de outros. Dos maia-
res interessados em exposi-
çôes no estrangeiro. Realme."-
te os verdadeiros internados

Í~ 
lesse certame que vão em exi-
içáo fora do pais nem sem-

pre são os artistas. Muitas
e muitas vezes é o próprio•governo nosso ou os dos pai-
ses que abrigam as exposi-
ções. Com rarissimas exceções
Os artistas obtêm as mereci-
das vantagens.

í As iniciativas levadas avan-'te 
pelo escritor Marques Re-

belo em Buenos Aires, Mon-
tevldéu, Santiago do Chiie,
Porto-Alegre e presentemin-

te na Bahia, são belos exem-
pios de Intercâmbio cultural
que rarissimamente foram
Igualados. Sob a orientação
de Marques Rebelo tudo se
realizou sempre a inteiro con-
tento dos artistas participante:^
é com inteira vantagem para a
boa divulgação da Arte.
¦ Q normal, entretanto, nes-
tas excursões de nossa arte
ao estrangeiro é surgir sem-
pre um caso complicado en-
tre os artistas e a Alfândega.
Agora mesmo surgiu um ca-
so com o envio li exposição
Internacional que se realizou
èm Santiago do Chile em
1946. Continuaremos o as-
sunto.

Q. CAMPOFIORITO.

RAIOS X
DR. MARIO RIBEIRO

: AV GRAÇA ARANHA. 1!»
', tl." andar. RftiMi KII8
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DQÂM-KIES BE 8ANG
 BANCO DE SANGUE DO RIO DE JANEIRO

AC'Z"TAM-SE DOADORES GRATIFICADOS

PKAIA DE BOTAI . 10 N." 244 - A  TELEFONE : -mi.
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«MPH> NO i.i ANO.. Burrice? Não; can- SIM sAo «iRMES, disse o médico da ea.
caso. abatimento, desanimo, nervosis- cola, e recomendou o Licor de Cacai__,
mo.. Sintomas elassien das verminosés o lombrigueiro Infalível. Boa idéia

NOTICIÁRIO
:•!"'! AS ."UlTES EM FRANÇA — O ,)url''"vdo Prêmio Nacional, reunido no Mu-

íâeti do Louvre, conferiu essa Impor-
'iantr recompensa ao pintor Francls
Oruber. O laureado anterior loi pln-
jj" pintor André Fougeron. Ambos tl-
¦Sraiti obr:ts na ultima expostçío d*

. irte francesa, exibida no Rio de Ja-
I nelro èm M35, no Ministério da Edu-'•'"'. esçüo. Gruber como Fougeron filiam-

¦s. «e A corrente modernista mais avan-
HBadá.",.' -' CENTENÁRIO DE CERVANTEfi — A

fniSo dos Intelectuais o a Biblioteca' 
Vaclonnl celebraram em Pnrls o cen-
¦tina ri o cio nascimento de Cervantes
com uma exposiçf.o. na qual foram
Hprcsentndos cartões par.i "Gobellns"
<la autoria de CA Coypel, um.,Fri-
gonard, um Ccznnr.p. gravuras frr.n-
os£í,í do século XVIII, uma estámp.i
de Rêmbrándt, c as primeiras edições
tr£tnce>ns do "Don Qulxote".
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gostoso t inomnsivo sem exigir dieta ii-io, agora recebendo o seu diploma.
nem purgantes, at crianças tomam com depois de um curso brilhante. O Licor
prtier o Licor de Cacnu Xavier. de Cacau é usado M melo século l .<*

LICOR DE CACAU XAVIE 
"

íÉ%w
*ã t UM PCODUIO Ou

iAIÜUíOWÜ UCO» Oi CACAU XAVIER J„
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é o simbolo de garantia que levará o motor
de seu carro, reformado total ou parcial'
mente nas oficina» de

Mecânica Arpon Ltda.
RUA UNO TEIXEIRA. 178 A IM

FONES: 29-5306 E 48-3809

Nossa moderna maquinaria, composta de
Rctificadoras, Testes, Frcza, Tornos, etc, p«r-

mlte-nos dar-lhe absoluta garuntia de nossos
serviços. Visite nossa» Instalações e adquira «on-

fiança.

INSTITUTO HEI.ro DO DR. JOAQUIM SANTOS
Ponue 26 talas para tratamento exclusivo de :

rmAmo"111""' - "•""" 'CORAÇÃO E VASOSPERSíflS=r sEsssi Wmsth sa sAr:.• •",b"' Si rtSm ?Z r. 0P*rMU' ELECTROCARDIOGRAFO

X - »AVU£ - QUITANDA, 261/>RAIOS
'J0*Mtm*à*»A-m*»tmtr*a*a**-*r~*t'
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PR. ELIAS GREGO
CINELANUIA - EDIF. GLORIA. 3.» andar - Tel 22-7247 - Oe 2 ¦•
5 horns. Rm.: Rua Senador Vergueiro. 128. ap. 201 - Tel . 2»-»^-
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FOTOGRAFADO PELA PRÓPRIA VITIMA — Aytlon Martins, d-
22 anos, morador no Mono dos Cabritos, e que aparece no "clichê"

acima, no xadrei da delegacia de Copacabana, /oi aulor de um
crime bárbaro. Matou elo, ha dias, na praça Senedelo Correia, o
íoloara/o ambulante /oão Leite Rodrigues, que, após bater-lhe uma
pose. solicitada, quii eobrar o serviço. A vitima teve o craneo re-
bentado a batia de ietro, e o assassino fugiu. Mas o negativo,
revelado • entregue á polida, iacllitou a prisão do criminoso. Cie
eon/essou o delito e hoje será removido para a Casa de Deten-

ção, onde aguardará julgamento

APARTAMENTOS, ESCRITO-
RIOS E LOJAS A'VENDA

BOTAFOGO

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS

rezem anos, hoje:
Br. Antônio Veiga Faria.
Sr. Edgard Leite Ribeiro.

_ Sr. M. Paulo Filho, diretor do
"Correio da Manhft".
Sra. Belklss Darcy Sparano.
Sra. Dlna Soares BrandUa.
Sra. Heloísa Silva Rapooo Lopes.
Sr. Antônio de Pauln Chaves.
Coronel Hermano Cnrrfto de Sá. jCoronel Octnvlo da Costa Monteiro. ,Sr. Dr.nlcl Costa. Jornalista e dl- |retor dc um serviço da Estatística
Municipal.

NASCIMENTOS
JOROE, filho do sr. Pedro Augus-

to Martins Filho e sra. Alice Barros
Martins.LUIZ ALBEITO, filho do sr. Hsn-
rlque Soares e sra. Yeda Araujo
Soares.HILMA, filha do sr. Milton Gon-
çalves e sra. Maria dos Anjos Gon-
(eives.

NOIVADOS
Da srta. Moema Mesquita, filha do

sr. Heraldo Mesqutsta e sra. Vonda
Lr'.tc Mesquita,, com o sr. Teimo Uè

I Oliveira Martins.

CASAMENTOS
No próximo sábado, c!a srta. Brasi-

llin Medeiros com o sr. Felieiano
Piiío cio Godói. A cerimonia reliElosa

4ca 
lu2ar ifi 18 horas, n» matriz de

[úiaa tenhora :das Graças «m Maré-
cnal Hcrnjea.

FESTAS
A3SOCIAÇAO ATLÉTICA BANCO DO

11.ASIL — Sábado próximo, baile a .
i . :a3la. no Cassino Atlântico. '

-- IATE CLUBE DO RIO DE JA-
1 | .;o — Sábado próximo, em sua
r _. e, bitile de Aleluia.
— CENTRO MATOGR03SENSE- —
Sábado, baile de Aleluia.

"IN MEMORIAM"
JORNALISTA RODOLFO MOTTA

LIMA — Em comunicação dirigida à
Associação Brasileira dc Imprensa, o
presidente da Comissão de Preços do
Distrito Federal participou a realiza-
çao de uma sossfto especial em home-
nagem á memória du Jornalista Ro-
dolfo Motta Lima. Falaram sobre a
personalidade cio extinto, acentuando
cun atuação retillncn ua Comlssfio de
Preços cio Distrito Federal e suas qun-
lidades marcantes dc cnriHcr e luto-
licencia os Srs. Carlos Marinho de
Paula Burros, Waldemar Ferreira Mar-

quer, c Joaquim de Melo. Compare-
ceu A rcunIAo o sr. Heitor Grilo.
Sccrotnrla da Aí?rlculturn, que, na
quallú*.de de nntlgo presidente dn
Comis3So quiz associasse, pesonlmen-
to, á homenagem ao homem de lm-
prensa que tfio bem soubera servir
& causa publica, om setor complexo
numa hora difícil.

VIAJANTES
Chegou de Aracaju, pelo avião da

linha sergipana da Panalr do Brasil,
o senador Maynard Gomes.

De Belém, chegaram os deputados
Epílogo de campos e Deodoro de Men-
dença.

Regressou, procedente de Nova York,
o major aviador Hermes Ernesto da
Fonseca que acaba de deixar as fun-
còes que exercia na Comissão Aero-
náutica Brasileira nos Estados Uni-
dos, deste Janeiro de 1946.

Avenida Rui Barbosa — Entrega ime-
diala - Apartamento de sala, quarto £>« 290.000.00e kitchenette. - Preço  w* * ««v.www#ww

Apartamento de sala, dois quartos e
mais dependências. Entrada no ato
do contrato 30% e 70% financiados,
Juros de 10% a.a. Tabela Prlce. - 

Çj.g 470.000/00

CENTRO — CASTELO

Escritórios e Lojas — Entrega ime-
diuta. Vende-se loja e ótimos cenjun-
tos de escritórios, com 9 salas e ins-
talações sanitárias privativas. Peque-
na entrada à vista. — Preços a oar-
Urde 

AVENIDA MEM DE SA'

Vende-se no melhor ponto, esplêndida
lota com sub-solo. Área de 81m2,l0.
Financiamento de 70%. — Preço ....

COPACABANA

Em construção — Edificio Emboaba
Apartamento com sala, três quartos

e mais dependências. Financiamento
de 70%. — Preços a partir de

Avenida Nossa Senhora de Copaca-
bana. No melhor ponto desta Avenl-
da, vende-se esplêndida loja cnm
212m2, com grande financiamento.

Cr$ 706.269,00

CrS 700.000,00

CrS 425.000,00

NITERÓI
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! ALMOCOS
1JR. ALBERTO GENTILE — Rea-

zar-se-á no dia 3 de abril ás 12,30
horas, no restaurante, C. E.B., ai-
moça que os amigos do dr. Alberto
Gentlle lhe oferecem por motivo de
seu regresso dos Estados Unidos, onde
foi cm estudos de sua especialidade
médica. A comissão promotora da
homenagem é composta dos prof. Ral-
mundo Brito, Guerreiro de Faria e
dr. Hamilton Ribeiro Gulmarfie3.

Dr. ilio Jazi
DO SANATÓRIO AZEVEDO LIMA
Diagnóstico e tratamento da
tuberculose. Doença do pul-
mão e mediastino. Cons.
Rua Senador Dantas, 40 * 4"
andar. Das 17 às 19 horas.
Tel: 42-7209 • Res.: Rua
Bambina,7Í.Tel:26-1153

Escritórios — Avenida Amaral Peixoto,
esquina de Visconde do Uruguai. —
Conjuntos para escritório, com ins-
talaçao sanitária própria. Financia-
mento 70%. — Preços a partir de .. CrS 247.770,00

PETROPOLIS

Apartamentos — Edifício Marajó —
Rua Joio Pessoa números 151 e 179.
Apartamentos de sala, três quartos e
mais dependências. — Preços a par- PrjJ 1QQ 000 00

BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO, S. A.

RUA DO OUVIDOR N.° 90 - 2.° ANDAR — TELEFONE: Í3-1823.

RECITAIS

ci»*

Do programa organizado para o re-
citai poético que a Sra. Henrlette
Morlneau, realizará amanha, is 21 ;horas, no Auditório da A.B.I.i fa-
zem parte poemas de Rlchepln, Ma-1
chado de Assis, Baudelalre Maria Erl- -
chado de Assis, Baudelalre Maria Eu-;
genla Celso, Verlalne e r.utros, lnclu- i
slve Musset, com a sua "Noite de |
Walpurgls", constando a segunda parte i
de "A voz humana", de Cocteau tradu-1
ç&o de Bandeira Duarte. Os Ingressos
para esse recital podem ser adquiri- I
dos na secretaria da A. B. I. I

______^_______________—___^_______™__________________B» |

A UNE não autorizou j
campanha financeira ,

Tendo chegado ao conhecimento '
da União Nacional dos Estudantes
que, atualmente, circulam várias
listas financeiras, supostamente em
seu beneficio oíi de certa Impren-
sa Universitária, a referida en-
tldade torna publico, através o se-
cretario de Imprensa e Publici-
dade, que no momento n&o está
realizando nenhuma campanha
com os objetivos alegados pelos so-
llcitantcs.

Pede, ainda, que todos os estu-
dantes, antes de qualquer contri-
buição, procurem se cientificar da
veracidade dos fatos.

Luiz Garbati e os moveis
em desmonte...

Há opiniões favoráveis e há
opiniões contrarias. Algumas que-
rem a demolição do Morro de San-
to Antônio, idéias, aliás, que vem
dos tempos coloniais. Outras fir-
mam, que sendo uma tradição da
cidade, nâo deve ser posto abaixo.
Num ponto, entretanto, os cario-
cas, unanimemente,, se encontram
de acordo. E' que, jiante da deci-
sâo oficial do desmonte, o comer-
cio de moveis, no trecho atingido,
cstA oferecendo vantagens espeta-
tulares. Nada melhor do que o
exemplo.

A Industria mobiliária de Luiz
Oarbati sempre se caracterizou
pelos preços baixos, apesar da qua-
Jidade alta de seus artigos, em to-
dos os estilos. Pois agora, »% iml-
nencla de ter sua casa comercial
demolida, para as obras urbanls-
ticas, entrou em liquidação. Não
liquidação de palavras, mas de fato.

Daí o movimento colossal que a
rua dos Arcos — 46 e 48 — vem
apresentando, pois é onde se acha
a fabrica dn moveis do Luiz Gar-
bati. consagrado no ramo pelas
facilidades oue proporciona n
clisntela e pela belsza, àcabsmen-
to e segurança de seus aiamadoa
artigos do gênero,

O cun.íelho. portanto, é um só,
para tndos: nntrs que acabem com
o Morro de Santo Antônio e com
aquela casa. tratem rie acabar com
os' inoveis de Luiz Garbati... irl-
quirtndo-os a preços de vèrdadei- i
rn desmonte! '
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leiutio Viana e a Escola Dramátivu.
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Só pelo relatório que Renato Viana, recentemente e em boa
hora nomeado diretor da Escola Dramática, 'enviou ao Prefeito, il-
vemos conhecimento da mudança daquela Instituição. De mais um.
de suas continuas e incompreensíveis mudanças.

Desde o falecido Estado Novo, a Escola já ocupou mais de uma
tiuzla dc locais, todos eles provisórios, sem condições, absolutamente
impróprios,

Es»ecie de filha maldita das administrações municipais, ela
parece um pouqumho com aquele elefante da rifa, que ninguém
sabe onde abrigar,

Essa situação, como facilmente se Imagina, prejudica funda-
mentalmente as atividades escolares, perturba o ritmo dé trabalho,
desmoraliza a instituição.

Depois que a Escola saiu do Municipal, sede logicamente indi-
cada sob todos os aspectos, ja andou morando até em pardlciros
e barracões, como o da Avenida Gomes Freire.

A nomeação de Renato Viana para dirigi-la. denota no gene; ai
Mendes de Morais um evidente interesse. . ;

Nenhum dos nossos Mestres de Teutro — sem desmerecer o va-
lor de outros que possuímos — seria mais iiíílcado para o cargo.

Homem de cultura e de ação, estudioso de gabinete e operar'o
dc oficina, o fundador do Teatro Anchieta — obra que o futuro |uír
garâ melhor ainda do que o presente —, conheça com uma raia
intimidade, os segredos e as exigências do teatro como Escoli r.
como Espetáculo. Sua designação para o cargo, restttuiu a iodos
nós a fé que havíamos perdido nos destinos da Escola Dramática,
mau grado o esforço de seus professores e dn nosso heróico WernecK.

Mas entre as coisas apontadas como essenciais na tarefa exigi-
da para a sua reestruturação — e Renato Viana compreendeu Isso
_ é preciso que ela disponha de um local digno de suas finalidade,
d? uma sede permanente, estável, definitiva, e de instalações apro-
priadas. BANDEIRA DUARTE.

FRAQUEZA • ANEMIA • SANGUE PGBRE • INAPETÈNCIA • DESNUTRIDO
se combatem com o

NOTICIÁRIO
Henrlette Morlneau, apresen-

tada pelos Artistas Unidos, reali-
zarft, amanhã, ás 21 horas, na A.
B. I., um recital dc poetas bra-
silelros e franceses, completando o
programa com a interpretação dé"A voz humana", um ato de Jean
Cocteau, no qual a grande atriz
viverá um drama de intensas e vi-
brantes emoção.

Foi transferida para o dia 2
d: abril, a estréia de Dulcina e
Odilon, no Regina, quando os dois
queridos comediantes apresentarão"A águia de duas cabeças", uma
tradução de R. Magalhães Jr. A
propósito, convém salientar que a
linda peça de Cocteau já foi re-
presentada em vários paises da
Europa, sempre com absoluto su-
cesso, e quinta-feira ultima subiu
á cena do Nacional, em Lisboa,
com Amélia Rey Colaço, Erlco
Braga, Álvaro Benamor e outros
elementos do primeiro teatro por-
tuguês. Pelas criticas dos jornais
lisboetas, a peca constituiu um
dos mais significativos êxitos da
atual temporada.

Jayme Costa resolveu manter
por mais uma semana, "O Tigre",
no cartaz do Oloria, graças ao su-
cesso que vem alcançando a bela
peça de Sarah Marques.

No Serrador, a CENA repe-
te hoje, "Vestir os nu's", de Pi-
randelo, com Lulza Barreto Leite,
Qraça Melo e outros elementos do
grupo.

Três feridos
mim desastre

Na madrugada de ontem, na av.
'residente Vargas esquina da r.
íachado Coelho, o auto coletor de
ixo D. F. 8-67-68 chocou-se com

o ônibus n. 8-00-09, linha Mu-
da-Ipanema, saindo feridos; Ral-
inundo da Silva, preto, de 29 anos
operário, residente á rua Frei Ca-
neca, 62; Armindo Raymundo, pre-
to de 23 anos cozinheiro, rua
Bom Pastor n. 133 e Moacir Al-
cantara da Costa, branco, de 23
anos, rua Barão de Iguatemi, n.
23, tendo o segundo ficado inter-
nado, em estado grave, no HPS.

MORREU
Na tarde de ontem, o ferido

Moacir de Alcântara Castro, não
resistindo aos ferimentos, velo a
falecer no Hospital do Pronto So-
corro, onde ficara internado.

O corpo íoi removid-) para o ne-
:rotério do I. M. Legal.
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Chocaram-se em
frente ao Obelisco

DOIS FERIDOS
A's 18 horas de ontem, o auto-

lotação n. 4-80-16, da Companhia
de Transportes Coletivos, dirigido
por José Oraneli, de 29 anos, re-
sidente á avenida N. 8. de Copa-
:abana, n. 1.183 e a caminhone-
te particular n. 2-57-91, conduzi-
da por seu proprietário Severino
Martins da Rocha, de 48 anos, ca-
sado, farmacêutico, morador á rua
Senador Vergueiro, n. 128, apart.
1.501, chocaram-se violentamente

na avenida Rio Branco em frente
ao Obelisco, ficando os veículos se-
rlamente danificados.

Em conseqüência sofreram feri-
mentos, sendo socorridos no Pos-

-.o Central de Assistência o referi-
io dono da caminhonete e seu fl-
lho, Francisco Assis Martins da
¦tocha, de 18 anos, funcionário pu-
blico, ambos com contusões e es-
coriftCÕcs •

A policia do 5.9 distrito esteve no
local, fazendo comparecer a perl-
cia e remover os veículos.

O agricultor pôs
termo à vida

Por se achar em dif iculdades f i-
nanceiras pôs ontem termo a vida,
>m sua residência, & Travessa Cer-
queira Lima n. 35, o agricultor
João Ignaclo de Oliveira, de cor
preta, com 61 anos e casado, inge-
rindo substancia tóxica.

Com guia do 19.° distrito poli-
ilal o corpo foi removido para o
necrotério do Instituto Medico
Legal.

Impedida de funcionar
a Faculdade de
Medicina do Ceará

TELEGRAMA DO M. DA EDUCA-
ÇAO AO GOVERNADOR

FORTALEZA, 20 (Meridional) —
A Faculdade de Medicina do Ceará
está ameaçada de náo poder fun-
clonar em virtude de uma disposi-
çfto do governo federal nfto. conce-
der autorização para o seu funcio-
namento, enquanto perdurarem no
selo do proíessorado vários comu-
nistas militantes em Fortaleza. A
respeito do caso, o ministro da Edu-
cação telègraíou ao governador do
Estado, comunicando aquela inten-
çfto do governo.

20.000 cearenses pro-
curam se alfabetizar

FORTALEZA, 21 (Meridional)
- O padre Leopoldo Fernandes,
orientador da Campanha de Al-
labetização dos Adultos no Cea-
rá. declarou aos "Diários Associa-
dos" que 20.000 cearenses ire-
quéntaram os cursos patrocinados
pnr aquela campanha no ultimo
ano.

Enriqueça todas as suas refeições com uma dose deste
poderoso tônico nutritivo!

Ao sentar-se à mesa hoje, lembre-se destas verdades: sangue
pobre, fraco, desnutrido, tanto quanto às deficientes dietas dos
dias de hoje, são muitas vezes a causa de gravíssimos males.
Proteja-se! Aproveite os notáveis benefícios que lhe proporciona
o Cálice da Saúde, o cálice diário, tomado às refeições, do po-
deroso Vinho Reconstituinte Silva Araujo. Sua combinação cien-
tífica de cálcio, fósforo, peptona e quina permite suprir o orga-
nismo de elementos vitais à saúde, proporcionando ao sangue a
riqueza de que necessita e dando radiosa vitalidade a todo o
organismo. Adopte diariamente o seu Cálice da Saúde!

0 (álUe da Saúde enriquece
suas refeições <om as doses
indispensáveis de:

PEPTONA • CÁLCIO

QUINA • FÓSFORO

JínA^^Aeconá/eJu^t^ SILVA ARAUJO
- O TÔNICO QUI VALI IAÚ9II
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O mais abalizado dos teste-
munhos é a voz incompará-
vel de 14 dos mais eminentes
mestres da medicina brasileira t
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Professor Maurício
deMedelrei...."Ates-
to que tenho em-
pregado, com os me-
lhores resultados, o
Vinho Reconstituía-
te Silvs Araujo"...

Professor Roberto
Frtfrei... "Assim co-
mo hi técnica, hi
medicamentos 4uo
resistem * «çfto do
tempo, como o Vi-
nho Reconstituinte
Silva Araujo"..

m

' 1
m

Professor Henrique
Roso, do Rio de Je-
ntiroi... "Atesto que,
há já muitos anos,
venho receitando o
Vinho Reconstituiu-
te Silva Araujo"...

Professar Racha
Ven... "O Vinho
ftecohstituinte Silva
Araujo é, hi multo,
empregado pélòs
clínicos de maior
renome"...
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Professor Oscar de
Souza i... "Aconselho
e recomendo o Vi-
nho Reconstituinte
Silva Araujo, cuja
composição e rigo-
rosa manipulaçlo
justificam seus bons
efeitos"...

Professor Au|usU
Paulinoi... "Tenho
empregado, de lon-
ga data, e sempre
com ótimos resul-
tados, o Vinho Ae-
constituinte Silva
Araujo"...

E mais oi dn,.- Prof. Pinheiro GulmeríH, Prof. J.
Moreira da fonicea, Prdf. Êirhatà Vitima, Prof
Brandão filho,. Praf. A. Mae bomi, prof. Kmáto
té aouta Upu, Prol onuílde dé OUvMft, Prof.
octouto do Rfpo topei.

Dispensa de concor- j
rencia pública para j
aquisição de materiais i
de rodovias a cargo
do Exército j

Tendo a Diretoria de Obras e i
Fortificações do Exercito, encar-1
regada de grande parte do progra-
ma de construções de estradas no ]
pais, solicitado ao Ministério da i
Vlaçfto dispensa de conccrenciH
publica para aquisição de mate-'
riais destinados ás mesmas cons- jtruções, cuja verba é de CrS ,
115..400.000,00, o ministro Clovis !
Pestana, endossando as razões in-1
vocadas e que se referem a ur-'
gencia do prosseguimento dos ser-1
viços, encaminhou ao presidente i
da Republica uma exposição de ,
motivos com parecer favorável, ,
tendo tambeir em vista a delonga i
do processo exigido pelo Regulo-
mento Geral de Contabilidade Pu-
blica.

Oito feridos num
desastre no Meier

O ônibus parado ioi abalroado pelo bonde

Assalto audacioso a
uma casa de jóias
8. PAULO, 21 (Meridional) —

Voltam os ladrões a praticar as-
saltos & luz do dia, arrancando,
mesmo i força, os bens alheios.
Kojè. pouco depois das 12 horas,
regtstrou-se um audacioso assalto

Uma revista? 0
èm pleno centro da cidade. Apro-
veltando.a oeaslfto do fechamento
pira o almoço, um ladrio pene-
trõC-na Casa Fiíí e depois dt vio-
^níar a porta de vidro, carregou
com todas ás jóias, perfumes, boi-

sas d* senhoras, e demais objeta
dt valor encontrados nas vitrines
inclusive a quantia de. 600 cruzei-
ros que se tnsontrava ni caixa
registradora. Os préjulMS àscen-
dèm a 50 mil cruieiros.

* !; y.v 4

APROVEITEM os últimos 10 dias
da SUPER LIQUIDAÇÃO

1 B av.

leslÉs.,, jjç m
Vestidos da algodão estampado,

tecido lavàvel, cores firmes de QQ nn
Cr$ 58,00 por  OS W»UÜ

Blusas escocesas de CrÇ 39,00 OR 
QQ

Vestidos dè "voile" em lindos pa- CQ nn
drões de Cr$ 98,00 por . Cr$ D0,UU

Shorts com saia ou bolero de Cr$ cn nn
98,00 por  Cr$ Ou,ÜU

Vestidos de seda estampada a par- ínn nn

TUDO TAQ BARATO QUE

ATE PARECE MENTIRA!

CasasfS^Smmmwlím[[wBBM
RUA URUGUAIANA, 2 0

COPACABANA, 599 (EM FRENTE AO CINEMA RITZ)

f RUA DA CONCEIÇÃO, 15 <NITERÔl>

Na tarde de ontem, estava parado
em frente ao n. 771, da rua 24 d2
Maio, no Meier, o ônibus da Via-
ção Brasil, n. 8-01-69, linha Maua-
Engenho de Dentro, dirigido por
Jaques Dias Pereira, quando foi
violentamente abalroado pelo bon-
de Unha Engenho de Dentro, nu-
mero 1783, dirigido pelo motornei-
ro regulamento n 4095, que fugiu
cm segunda.

Em conseqüência foram socorri-
dos no Posto de Assistência do
Melcr, os seguintes feridos, todos
passageiros do ônibus: Onesimo Al-
ves, de 16 anos, comerciarlo, rua
Conselheiro da Paz n. 13, ferida
incisa no joelho e outras contusões;
Elclo Joaquim Pedreira, de 18 anos,
trocador do ônibus, rua Circular do
Caju n. 137, ferida contusá na ore-
lha; Noly Bongleux, de 22 anos,
domestica, solteira, rua Aporé nu-
mero 136, apartamento 201, feri-
das no ocipto-frontal e perna di-
rèita; Antônio Joaquim de. Castro,
de 47 anos, casado, operário, rv.a
Souza Barros n. 136, com ferimento
Interessando a bacia e contusôe3
generalizadas; Sebastlana de Sou-
za Araujo, de 29 anos, casada, rua
Desembargador Izldro n. 36, com
íràturá ca clavlcula direita; Au-
gusta Pestana, de 26 anos, casada,
comerciaria, rua Cadete Poloiv.o
n. 176, com contusões e escoria-
ções; Manoel Campos Corrêa, de 18
anos, solteiro, operário, rua Álvaro
Miranda n. 155, com contusões t
escoriações c Zelia Fernandes, de
32 anos, solteira, industriaria, ruà
Fablo da Luz n. 186, com contusões
e escoriações.

Os feridos ficaram em observa-
ção, tendo sido aberto inquérito.

?MW\

Lina Silva, «ue aparece no clichê
acima, í filha de Arllndo Silva,
residente no Prata, em Nova
iRUiissíi. Tem U anos, e veio hà
dias de Cachoeiro do Itapemlrlm
passar uns tempos em companhia
do pai. No entanto, là náo apa-
rorcu c Arllm'0, por nosso inter-
mctiio, solicita aos leitores do
DIÁRIO DA NOITE qüe o alu-

dom a procurar a filha.

Explodiu o fogareiro
queimando a jovem

Ana Clara Ferreira, de ... anos,
solteira, domestica, residente á rua
Republica do Peru, 73, quando,
ontem, acendia um fogareiro a âl-
cool, este explodiu, produzindo-lhe
queimaduras generalizadas de 1.°
e 2." graus, ferido socorrida è in-
i. • ¦ , .-., • ..- i ;--;-] Cn-i-
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V K9I lL "Anca de Ganado", este

V9kM ÜSHHB HL modelo é de grandewwni Ü5 %m\
mSfl 9w El tm' beleza, elegância e du-

Wttfl mtt mt, rabilidade — Todo

" wSEfll HA forrado com couro

vÈssiM ^L (f*rro "Linenberg")

xl ^ 
~ Sola dupla com
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DIRETIMENTE Dl FÉBRICI 10 CONSUMIDOR MS LOIIS QUÉ... QUÍ...:
RUA MIGUEL COUTO, 13 - TELEFONE 23-3080
RUA LUIZ DE CAMÕES, 8 • SOB» - TELEFONE 43-1018

6 - Rio, 22.3-1948 DIÁRIO DA NOITE

0 AMERICA FEZ PARAR...
(Conclusão da 8." pág.)injustiça- Poiso provir com os seguintes fatos: o Veles Sarfield, de Buc-

uos Aires e o River Plate, de Montevidéu, excursionaram antes do quenós e conheceram varias derrotas- E nfto há quem possa negar valor
àqueles clubes".

O repórter ten'cu um esclarecimento acerca da pujança dos quadros
colombianos e o procer rubro fez a seguinte comparação: — "As apro
sentações que enfrentamos sfto de capacidade técnica comprovada, ul-
velandci-se eo Sfto Cristovfto, ao atual Olaria, até mesmo o ãutafogo.
Isto em relação aos da Colômbia. Quanto ao Alianza, do Peru, dwf.íe
de um "onze" migrado dc "ases", sendo do "naipe" de um Flamengo
ou Fluminense. A vitoria que o America obteve no Jogo de sexta-íel-
rà ficar A gravada entre os feitos de marcante expressfto".

• * »
"Foi um tuserso abosluto em Bogotá — sentenciou em seguida.

Boas rendas, etimes resultados, camaradagem contagiante e irrita con-
fiança. Mesmo a torcida soube Interpretar a conduta dos visitante?,
aplaudindo-os r.os instante:- que mereceram.! Devo dizer, alias, que a"hinehada" colombiana é educada e compreende as situações, «.azando
as suas criticas fem chegai- ao exagero. E o America, teve excepcional
acolhida porque foi, acima de tudo, o primeiro clube brasileiro a pisar
gramados daquele pj-is"- J1 ¦

"Veja o caso de Esquerdlnha: O nosso extrema vem um dia aa rua
e explodiu:

-v 'Meu Dju;», dei um passo errado e estou arrependido".
Ante a curicsidsde e espanto de todos, o ponteiro tratou de escls-
rc:er. . .

— "Fiz a barba no "peluquero" e ele me cobrou dez cruzeiros, «m
gorgeta... E o fim do mundo. Nfto posso mais".

E sabe qual foi o resultado disso? Todos os dias havia a lila" da
barba no hotel, pois .«omente um Jogador possuía aparelho e dele todo*
se serviam, quase * mesma hora. Acrescente-se a esse fato a falta
dágua e veja só o 'trama diário e felizmente aceito sem relutância.)."

Respondendo ao repórter ou ao irmfto, as vezes sem mesmo as ne-
cessadas perguntas, Gíullk- abordou outras ocorrências. — "A da '(i-
joada foi inesquerivel — frizou. Funcionou Vicente como mestre roca
e até o proprietário rio hote: "bisou" e "trlzou" o nosso prato, afirmar.-
do nio ter «iboreadt, uma comida tfto apetitosa. Comeu a valíar, sau-
dou os Jogadores, mostrando-se um fervoroso adepto dos rub.-os*. A
feijoada poete ser r,reparadf. por uma gentileza especial do smbaixador
brasileiro, de quem a delegaç&o recebeu todos os Ingredientes. Nào
ha palavras, aliás, para agradecer as gentilezas do diplomata Canos
Alberto Gordilho. rem como do secretario geral, senhor Batista Pen)-
ra- Acompanharam nos desde o primeiro até o ultimo dia, nfto per-
devido um só dos "matchs" realizados. Essa assistência que nos pttstou
o embaixador coníiutou-no« sobremodo, servlndo-nos de estimulo e con-
«lança-

Re?elando a existência de um menor numero de torcedores na Co-lumbia, mas esclarecendo a questfto quanto aos preços das entrada».Giulite Coutinho d.sse que o ingresso mais barato custa 15 cruzeiros,dai as boas rendas arrecadadas. "A media dos jogos do America —
continuou — fcl de 200 mr. cruzeiros."A vida naquele pais é muito cara — prosseguiu. Enquanto anda*mos varies quilômetros de automóvel e pagamos apenas dois cruzeiros,dispendemos 7 para lavat uma camisa, mais de SO para comer, mais devinte para cortar o cabelo. Verdadeiros absurdos, desde que façamosum confronto com os preços no Rio".

Antes de «onelulr a sua palestra com a reportagem, nos^o entie-vistadi' falou sobre o conjunto americano. Disse estar o quioro embons condições e atuando pnra vencer, destacando-se como figuras
centrais, pela sua capacidade de produção, o meia esquerda Lima, o
ponteiro Etquerdínha e msis o médio Hilton Viana. Rendeu homens-
gem ao "half" HKtijn e in uma ligeira sintese do trabalho do técnico
Dela Torre, o homem que vem alterando a orientação do "onze" e co-
lhendo os melhores resultados possíveis.Giulite deslavou finalmente:— "Se o Air.erira voltar invicto da sua excursão, entraremos rm"demarches" com o Vasco para realizar um grande cotejo. Será uma
luta entre adversário, que souberam conservar a invencibilidade fora
do Brasil".

Oi produtos qu», diariamente, voei contorno; a btloza das
cidadãs à noito; os moios do comunicação fáceis: bondai, trons olô-
tricôs, tolofonos, fotografo • são o resultado da descoberta mais
importante do homem: a ELETRICIDADE. Porque cada Kw produz
uma força equivalente à de 27 homens e este Kw é qué põe em
movimento a roda gigantesca da indústria moderna.

Estes milhares de quilômetros de fios aéreos, d* dutos e ca-
boi subterrâneos representam, na vida moderna, o mesmo papel que
as artérias na circulação do sangue no corpo humano. Esta rede é
a grande distribuidora do sangue da indústria: a ELETRICIDADE.

' ' ''\y ""

Apesar das enormes dificuldades encontradas durante a guerra,
entre as quais a falta de material para os seus inúmeros serviços, a Light,
no período 1942-1946, instalou nesta Capital, para atender a constem-
tes pedidos de aumento de earga, o seguinte equipamento adicional:

Metros de fios aéieos
» » dutos -.«
» » cabos subterrâneos

Número de postes —:...—
» » transformadores em postes
» » vaults

iumilmHiiHiHHniiHiinHH

» » transformadores em vaults 
« > Lâmpadas de Iluminação Pública..

2.900.847
441.097
273.845

8.950
405
97
67

5.829

wKÊÊ,

í PWs

¦¦¦• ^«f

II H k
1 WíMSPÊ II H mlilFall I
WÊ^^mWmWmmmW^^ ^>

^M^^^-^aV8p§Sm*m^^^Ht[ ^A'° m'^aWÜ^m 
\Í9%9JmmmaT j m, '•' \'<mu hm! its, ^ímmarJMk «\™"H ^b«»c^^

"m^Ms mm±i- \ ^m\~-——g~pT°
MT*! \\L\Jmm\

^^mmaT-^" J

ú ¦- ><t

•?•

v.

írT-i-p-Q Nõnrya-

AlHMVtS DO TEMPO, APRIMO-
RAMOS NOSSA ORGANIZAÇÃO. VI-

BANDO O BBM BSTAP OOS NOS-
sos cueN-res.

AO TRAN6P0PTAR-Se PeLA
"VARIG", V S. SBMPRC OIRA
QUE FEZ UMA

BOA VIAGEM I...

«n^ plÀRIAMENTE

Mo» 3 vloiesi Mmeeeli via

* Curitiba noriairipoll»
^^^a%tm^a\ ^^E^

SeMicoidéheot VARIG
Fones: Paisagens, 22-5257 — Encomendas, 32-7340
AVENIDA RIO BRANCO — Esquina de Santa Luzia

VOLTEI AO BANGU' PARA CUMPRIR MINHA
{Conclusa* ia 1° páç.)

as condições de 40 mil cruzeiro»
por um ano, 1.700 cruzeiros de or-
denado, e, ainda recebi um premio
de 10.000 cruzeiros, proposta es-'
ta, que me agradou plenamente".O CASO DO BOTAFOGO

Seguindo nas diversas pergunta»
a Domingos, procuramos saber de-
talhadamente os entendimentos
que se processaram com o Botafo-
go, t, que tiveram de ser paraliza-
dos, em face de sua' volta aó Ban-
gu'. O consagrado zagueiro sul-
americano acrescentou:"Carlito Rocha havia feito o
convite, e, disse que eu fizesse uma
proposta ao Botafogo, para excur-
sionar ao Chile. .Todavia, declarei
que nio podia pois, estava em en-
tendlmentos com o Bangu' e Ame-
rica, os primeiros candidatos ao
meu concurso. Aliás, quando fui
Srocurado 

pelo presidente do
lotafogo, expus minha situação,

acrescentando que tinha aqueles
dois clubes em primeiro lugar, an-
tes de decidir qualquer coisa a res-
peito de uma terceira proposta.
Portanto, nio foi surpresa paranenhum dos dirigentes do Botafogo
meu retorno ao Bangu', uma vez
que Jà havia esclarecido meu ca-
so. Carlito Rocha é um grande
desportista, aliás, tenho-o como
um amigo, e, teria vontade de
atende-lo. Mas, agora parece dl-
ficil, pois o Bangu' tem diversos
jogos em perspectivas, precisando
do meu concurso."

AS NEGOCIAÇÕES COM O
AMERICA

Quando Domingos demonstrou
vontade dé retornar ao futebol
carioca, o America foi o primeirodos grandes clubes interessados,
entrando logo em entendimentos
com o player. mas, ¦ dificultando
uma conclusão satisfatória ém fa-
ce das exigências do Corintians.
Explicando o andamento das ne-
gociações com os rubros, Domin-
gos revelou-nos:—"Estive-quase-para ingressar
no America, faltando solucionar a
questio das cifras. Os dirigentes do
clube dé Campos Sales peairàm-me
que conseguisse j passe por 100 mil
cruzeiros. Fui a Sio Paulo, e, con-
segui que o Corintians fixasse na-
quela quantia, o preço de. minha
transferencia. Porem o clube pau-lista queria que fossem pagos 40
mil cruzeiros no ato da venda do
passe, e os 60 mil cruzeiros restan-
ies seriam pagos em seis meses,
a 10 mil cruzeiros por mês. Entre-
tanto, o America nio se mostrou
disposto a concordar com a propôs-ta. Os entendimentos se processa--ar.-., raao tu nâo poderia f'-">~ es-
perando. Reconheço a boa vontade
do presidente do America, porém,tinha f. j ton*-- uma «".tude certa
no meu caco".

ESTA* EM FORMA PARA
ESTE ANO

Prosseguindo em suas declarações
á nossa reportagem, Domingos Da
Guia, falando sobre suas condiçõ-*
físicas e Ujnicas, disse o seguinM;"Acho-me em boa torma, -taa-

to fisicá como tecnicamente Estou
leve, correndo com desembaraço, e,
corresponderei à ansiedade àox
adeptos banguenses. Naturalmente
que nfto posso falar em vitorias,
pois, aindanfto conheço as condi-
ções dos meus companheiros. Po-
rém, sfto rapazes novos, e, cheio de
fibra, não pondo duvidas quanto a
disposlçio de luta. Estou pronto
para uma campanha firme, em quo
tenho certeza que nio decepciona-
rei. E' como te estivesse começando
de novo. Voltei para meu antigo
clube, e, jogarei como se estivesse
no principl" de minha carreira".
FUTEBOL 80' ESTE ANO. OE-

POIS PASSARA' A TREI-
NADOR

Com sua volta para o Bangú, Do-
mingos está como se fosse nos seus
primeiros dias de jogador profis-sional. Parece que vai começar tu-
do de novo, depois de ganhar no-
me é gloria pelo mundo afora. Fir-
mou contrato por um ano, mas, se
desconhecia oficialmente, se tinha
em projeto, continuar mais tempo
emprestando seu valioso concurso
ao futebol carioca. Foi entfto, queinterrogado pela reportagem, revê-
lou:— "Só jogarei futebol este ano.
Terminando meu contrato, deixarei
as ehutelras de lado, colocando-as
no "museu". Dizem que vai ser
fundado um curso cara treinador
de futebol. Se de fato se concreti-
zar esta noticia, entfto, irei me ma-
tricular, pois, farei o curso de tece-
nico. Pretendo ser preparador de
futebol, logo que encerrar minha
carreira de jogador. Ainda nfto te-
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Brilhante.

Senti no Chile...
ÍConc/uiio da V oáq.)

drlbling de corpo, de saida, acabou
com Moreno. Pôde Ely, vigiando
Labruna.á distancia e se revesaii-
do com Wilson, quando eles tenta-vam desmarcaçfto, acionar o ataque.
E fomos para cima deles, que o gó-leiro foi um espetáculo. Rossi
dava verdadeiros urros, como fera
acuada, procurando animar seuscompanheiro, mas inutilmente.
Merecíamos ganhar o jogo, nfto por1 a 0, porque considero o goal deChico coisa liquidada, mas poruns três ou quatro. Nio jogamos
para ò empate, como dizem os
jornais argentinos. Claro que con-tavamos com o empate, e jogamoscom atençfto. mas buscávamos sem
pre o goal. De uma feita, Djalma
acertou o poste e Chico, se estl-
vesse mais atento poderia ter acer-tado. E houve.ainda.uma série de
jogadas perigosas na área deles.E foi assim que chegamos ao em-
pate, um empate com sabor de vi-
tória, porque nos adjudicou o maior
titulo que o Vasco jamais poderáconquistar.E como se portou o team?Maravilhosamente. N4n qut-ro citar nomes, poraue todos co-
laboraram para o êxito da jorna-da. Parecíamos uma verdadeira
máquina em pleno funciorammiio,
com ãs peças todas em movluwn-
to. Mas sem que importe !<so cm
desmerecimento aos demais, cevo
destacar Frlaça. para mim o .ne-
Ihor céntro-avante fio campeonato,
e Wilson, cheio de todas as qualt-dades exigidas a um verdadeiro
crack. Ficaram abismados os chi-
lenos quando souberam qua de ti-
nha somente vinte anos p. que era
dé.divisão inferior. Tambem D.ial-
ma teve uma conduta ndmiravel;
porque lutou, entrou, deu trabalho.

(Conclusão ia Ia pág.)
famoso campeio de Minas, o Amé-
rica mineiro soube conquistar a
torcida, que sempre admira e
aplaude aqueles que se conduzem
em campo com valentia e disposi-
çlo, dando tudo pela conquista do
objetivo colimado, sem que, paraisso, recorram a expedientes con-
denaveis.

E foi assim que o gremio minei-
ro, sentindo que o Botafogo nâo
estava ém condições de o derrotar,
sustentou habilmente uma luta
cuidadosa, até que poude, afinal
conquistar uma vitoria brilhantis-
sima e insofismável.

Já no primeiro tempo, embora o
Botafogo, naquela fase, se mos-
trasse mais agressivo e desemba-
raçado, o América mineiro dava
sinais evidentes de que podia ven-
cer a partida. E, quando Petronio,
aos 19 minutos, acertou uma bi-
cicleta espetacular — bem do ge-
nero das famosas bicicletas que ce-
lebrizaram Leonidas — abrindo o
placard, nio tivemos mais qual-
quer duvida sobre o destino do Bo-
tafogo.

Aos 34 minutos, num lance infe-
liz. numa bola dominada e apenas
ameaçada discretamente por Piri-
lo, confundiram-se os zagueiros
Didi, Luzitano e o arqueiro To-
nho, dal resultando um shoot tra-
co de Didi contra o seu próprioarco, que no momento estava des-
guarnecido. E foi marcado, as-
sim, numa jogada injusta para cs
mineiros, o tento que seria o uni-
co do Botafogo.

Na fase final, o América ml-
nelro foi o senhor da situação,
através de um dominio que nfto
deu margem a que os cariocas re-
velassem outra coisa, além de de-
sesperado esforço defensivo. E aos
27 minutos o "placard" se definiu,
afinal, num penalty indiscutível
dé Sarno em Petronio. O próprioPetronio bateu multo bem, paraassinalar o tento da vitoria.

Uma vitoria de multa significa-
çlo, que vem mostrar que o foot-
bali mineiro nfto se resume naqite-
le maravilhoso esquadrão do Atlé-

v tico que todo o Brasil admira.
Tambem o América mineiro sabe
mostrar, aqui, o valor atual do
football de Minas.

O Botafogo, numa exibição me-
diocre, mostrou apenas Marinho,
Juvenal e Demostenes como va-lores reais. Oswaldo não se mos-trou feguro, sendo que Sarno. Avi-ia e 3antos. bem como Nilton, queo substituiu, fbram defensoresconfusos e irregulares. A ala Ne-rlno-Geninho nunca se entendeu,se-.ido que Otavio não conseguiucolaborar cor. Demostenes. f.ur-
gindo Pirilo. entre eles, visível-mente deslocado e desentendido.No s.íundo tempo entraram osnovos Darei e Rosa. Jovens para-naenses, que nâo puderam revelarseus predicados, figurando Reina!-
do como um discreto substituto deDemostenes. Em conjunto, o Bota-fego causou profunda decepção,mostrando que Zezé Moreira vai
ter muito trabalho para ajustaros seus pupilos, de maneira a po-der apresentar um trabalho ra-zoavel.

nho clube em vista Primeiro tir;,.
rel o diplama, e, conforme fór. isto
é, de acordo com ;.s propostas quesurgirem de clubes, irei estudando
4ual a melhor- Para mim, futebol si
até fim de 48. Ha tempos que ie-
nho plar.o.s dc me torna, técnico t,|agora, com a noticia da fundaçác
do curso de treinador quero ti-ar odiploma".

£' SOMENTE JOGADOR DO \
BANGU'

Tambem circulava a noticia <!<.'.a'.
que Domingos voltara para o Bai-t '.-
gu, não só como jogador de fute-j: w«.
boi, como tambem serli o admi.*' *•;
nistrador do Estádio Proletário.!' •,."'
com o convite dos diretores do du<(pKi'
be suburbano. Entretanto, Domin-iS*,-;
gos declarou: ffk"Vim somente como jogador vt;'de futebol profissional. Não hi ii;:
nada positivado sobre o cargo o'e' ¦<,-
administrador do Estádio, siem so ^kfalou em tal coisa. Todavia, esos,' -<•
ro que o sr. Guilherme da Silvei. :Ái
ra Filho arranje-me um emprega frnum escritório ou coisa oareydt, :.m
mesmo porque, não quero ficar pa-1 ,'$»•rado. Quero jogar e tambem tra- .Mt
balhar, sem, entretanto, haver ,trí-. t«fS
juízo para as duas funções". '«?,

QUANTO GANHOU NO
FUTEBOL?

Uma pergunta interessante .-. qu* :'ími
desperta os mais variados comen- -i-r.
tários, é a fortuna ganha por Do- 3sp
mingos no futebol, onde milita hi ft|r18 anos. Procurando saber doí^aí
próprio player quanto havia lucra- v»i
do em toda sua carreira esportiva, 5#:
o "mestre" acrescentou:"— Sinto bastante n&o noder 'If»
atendê-los nesta pergunta. Todoi \\p
gostam de saber e me indagam.. ^.'Todavia,, isso é segredo proflsslo-iv%cnal. Nunca revelei meus lucros no -A-
futebol, e, peço a vocês que nào se, #:
aborreçam, mas, nâo poderei di-rw:
zer".

AGRADECIMENTO AO
BOTAFOGO E AMERICA

Continuando a entrevista com
Domingos da Guia, o famoso za-
gueiro do continente, disse-nos o
seguinte:"Quero agredecér, por Inter-
médio do DIÁRIO DA NOITE, ao
Botafogo e América. Estes dois
clubes, representados pelos seuj
insignes presidentes, foram muito
gentis para comigo. Recebi as nais
calorosas atenções dos dirigentes
alvi-negros e rubros. Agora, que
fiquei mesmo em Bangu, agrade-
ço aos srs. Carlito Rocha e Mas
Gomes de Paiva, a maneira com
que me trataram".

SE O BANGU DEIXASSE
JOGARIA PELO BOTAFOGO
Finalizando a entrevista com

Domingos, resolvemos saber do
perfeito zagueiro, se gostaria it'.'"-
jogar pelo Botafogo na Bolívia.
Em resposta, Da Guia declarou:"Sc o Bangu desse permissão,Iria com o Botafogo. Ficaria in-
telramente á disposição do vice-
campeão carioca, mesmo porque,
gosto muito de Carlito Rocha.
sempre amigo dos jogadores. To-
davia, acho dlficll, o Bangu con-
cordar com o meu empréstimo,
pois, teremos diversos jogos ami:-
tosos para o futuro"

Empate.
(Conclusão da 1." pagino)

foi para a frente em dois minutos.
conseguiram igualar o marcador,
depois de belíssimos dois goals de
Alclno, aos dez e doze minutos.
respectivamente. Dal por dlank* o
Olaria realizou uma série de ata-
quês dos mais perigosos, exigindo
dos seis homens da defesa t rico-
lor sacrifícios grandes, aparecendo
mormente. Castilho nara praticarsoberbas defesas. O Fluminense,
porém, foi recompondo seus diver-
sos setores e conseguiu aos trinta
minutos equilibrar a partida, mül-
to embora persistisse maior pre-dominio téonios dos olariense?.

O segundo tempo atinge o seu
trlgesimo minuto, agora com ata-
quês revezados, ora atacando '
Olaria, ora contra-atacando "
Fluminense. As duas equipes, po-rem, não mantiveram o me=mo
ritmo de Jogo, pois o esforço dis-
pendido no período inicial e nos
vinte e dois minutos restantes
pelos vinte litteantes prejudicoubastante a vivacidade com que >
partida vinha sendo disputada.Acs trinta e sete minutos. Lelé'
co vai até a área adversaria e
provoca um penaltv. que foi come-tido por Gualter. Ordenada a ¦">'
branca da falta, cobra-a o m&-
mo Leléco. para Castilho defendersensacionalmente. O Olaria ain-da ajsim continua martelando »
meta tricolor com erande inslsten-cia e Gualter e Helvlo desnejart
para a frente como podem. E commais alguns ataques perlroscs fio
alvi-celeste a peleja atinge o ?iUfinal, com o "plasard" marcando
quatro para o Olaria e quatro pa»o Fluminense.

<¦:¦ ,*.* i -M, . WSmm £
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CONQUISTOU
3 VEZES MAIS

FUMANTES
—pmn-

Oe cigarros Lincoln sio
fabricados com fumos co-
Ihidos nae melhores re*
giOea -do pais, cortadoa e
combinados por peaeoal
habilitado^, pen lhe der
um completo praxer de
fumar.

O cigarro Lincoln é de
qualidade e fabricado
perfeita. Maquinismos
modernissimos fazem de
Lincoln um cigarro absd-
lusamente redondo, sem
defeitos, protegido pela
elegante) carteira verde.

A carteira de Lincoln é a mais
fácil de abrir. Em vista da mo-
derna li.ova.fco, baeta puxar a
ponta da fita vermelha ao redor
do maço — zás-tráz! — e_tio ao
seu dispor vinte cigarros Lincoln
— de ponta a ponta o melhor 1

¦''¦¦ «-» CIGARROS y|

DE PONIA A PONTA
O MELHOR!

CIA. DE CIGARROS CASTELLÕCS

__t______j_fl^

DR. L0IZ PECEGO
¦¦¦"¦ VIAS URINARÍAS
Diariamente, das 15 áa 19 ior»e.
BDA DO OUVIDOIl.lM-ranl

Saiu Í1.-MS - Tel. 83-53*.
«^MWWW_>WW»WM>I'»V*»**", wwo^wwww»^»

HHClttHA BATISTA
Dircinha Batteta, a Aalnha do Rá-
dio, vem de. renovar contrato com
_ Radio Tupi. Hoje, precisamente
is, 21 horas, a consagrada "estre-
Ia" do'nòsso "broadcasting" fará

¦ a sua "rentrée", wós merecidas
ferias. Dircinha Batista cantará
na REDE CARIOCA DE RADIO,

, rupi em ondas médias, Tamoio
-¦m ondas curtas e médias. •¦

Aviso a Praç

OIARIO DA NOITE
Rio, 22-3-1948 —7
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O cinema já apresentou vários
Òfé/os, mas este agora é como
ó sente um arfis.á inglês. Se
vocês repararem bem reconhe-,
cerâo Rmald Colmem .no papel
do famoso ciumento, em "Dou-

'....¦ 
ble Life"

Ò algodão na
economia da
Rep. Argentina

A Dlreçftc Nacional de Investi-
gações, Estatísticas e Censos da
Republica Argentina, deu a conhe-
cer as cifra- relacionadas com .a
Industria e comércio do algodão,
correspondentes ao mês de outu- j
bro e os primeiros dez meses de
1947, comparadas com iguas perio-
dos de 1046.

Em outubro dc 1947 se colheram
319 toneladas d. algodão bruto das
quais se obtiveram 90 toneladas de
fibra.-e. 195 toneladas de semente, fc
estas cifras evidenciam aumentos
de 161,5 por cento; 135,7 por cen-1
to e 163,5, respectivamente, com ¦
relação ao mesmo mês de 1946,

As cifras acumuladas nos pri-
meiros dez meses de 1947 com re-
lação ao mesmo periodo de 1946,
indicam aumentos absolutos • dé
18.702; 7.451 e 10.234 toneladas de
algodão colhido, fibra e semente
obtida e relativos de .9,0 por cento;
12,1 e 8,7' respectivamente.

Nas ilações- ,lé algodão foram
consumidas ém outubro ,dè 1917,
6.379 toneladas de fibra e 14 to-
neladas dè "llnters". No deriodò
Janeiro-outubro de 1947, foram
consumidas 62.781 toneladas defi"
bra e 108 toneladas de ."ünters"
cujos algarismos:.denotam um au-
mento de 2.039 toneladas (3,41 por
cento le uma diminuição de 127
toneladas (54,0 por cento) respecti-
vãmente com relação ao mesmo pe-
riodo de 1946, "¦ "

A produção de' fio. ;.de algodão
em outubro-<'âé?'19i., "ãlcahi»5"T_í
5.432 tonelada*.;!ou lC#1jonell.«%
(1,9 por ce_vto_.-i_.enos gue no me_-'
mo mês de 1946 è rios" primeiros
dez meses B..608 toneladas ou seja
1,1 por cento mais que no mesmo
período de 1946 .

A existência de filira registrada
nas ilações, em 31,,de outubro dé
1947, alcançou i 22.305 toneladas,
toneladas, óU'"8r423 toneladas <a7.4
por cento) mèhois' que na mesma
data do ano anterior.

O mês de abril ai vem trazendo uma magníica temporada.
Anunciam-se três grandes nomes da musica latino-americana para
esse mês que ai vem, como uma boa sacudidela nessas nossas "boi-
tes" fúnebres, como uma curiosidade ás variadas programações das
nossas emissoras. O nome primeiro é o de Fernando Borél, que ou-
tro dia aqui esteve e que acaba de completa, o seu passeio artlstUo
pelo Brasil, mas que antes de deixar totalmente a nossa terra a
caminho de Buenos Aires, que dar mais uma olhada no P&o de As-
sucar e experimentar o ultimo dia claro desse verão que está no
tim. Mas. os outros dois nomes, nos st* familiares apenas pelosdiscos que chegam com as suas vozes. Um é o de Maria Luiz Len-

dl, interprete mexicana das mais aplaudidas e o outro, o de Eva
Gàrza, tambem da terra azteca, e nome alto no. grande "cast" da
Columbia Broadcasting System. Noutros tempos, nós estavan.os
acostumados ás freqüentes temporadas dos variados interpretes, das
melodias do México, mas, aos poucos escassearam as visitas e nos
perdemos sem o ultimo sucesso trazido pelo interprete azteca. So: Pedro Vargas ainda manteve como poude as suas visitas, mas, Tito
Guizar, Juan Arvlzu, ç outros nos deixaram de dar magníficas csi*
bicões como aquela.nunca esquecida de Agustin Lara e Ana Maria
Obnzalez, no Atlântico e na Rádio Tupi.

Maria. Lulza. Landi como Eva Oarza parecem trazer de volta
os velhos tempos. Ambas .trarão os últimos sucessos que a equipe
dos notáveis compositores do México tem produzido nesses ultimis
dias. Ambas nos farão cantar, como naqueles dias que Pedro Var-
gas ainda era magro, melodias que se assemelharão a "Noche úeRonda" "Perfídia,". "Mujér".

FERNANDO LOBO

VITROLA ~ m<ç«
CAPITOL PORTÁTIL-CR$2.600,00

t meterei; elétrico e m.nml (da terei)

.<••mo.ee elétrico tentlen*Ven cerrente. tonllnut»

_'V., corrente êlHmila ee •atarU.

téc-, d/icei de 10 e .2 fittteadit, cem * tampe
tethtée, ,

éfulha aermenente — nio ftite e elo cr.tnne oa
ducei.
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DR. ATAULFO MARTINS
ÜSPECIALISTA

Bronq. aematiea
Bronq. cróalCa

ComplicaçõesASMA
Quitanda, 20, 8. 401 - Tel. 22-0049

De 1 áa 8, exceto eábadoe
átimos resultados desde 1929

PRAZO. S£M FIADOR
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VENDAS A

LOUS MURRAY S.
«UA ffOOUKJO SILVA, 1». A - £$0. 0E ASSÍMBLÈA

BARNABE
não 605TOU

De "Casa da Sogra" no "Vele
a Pena Ouvir de Novo".— Quln-

iít-feira — Radio Nacional.

REPRODUÇÕES
DE RETRATOS

A crayon, pastel, etc. Aceitámos
tambem encomendas só de amplia-
ções, que executamos no prazo má-
ximo de 3 (três) dias. Riua da Con.s-
titulção n.° '8,,sará 602 - 6.» andar.

*-.:Riov ——^—•-—'

EDIFÍCIO ff PETRounn
SITUAÇÃO PRIVILEGIADA
BAIRRO CIDADE JARDIM LARANJEIRAS
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Baknabe
GOSTOU
De saber que os

Tupi" estão lutando
tramento da vida.

"Comandos
pelo bara-

VOGA PUBLICIDADE LTDA.. tem o prazer de comuni-
car a seus blientes e amigos, que, continuando no mesmo
objetivo de se aparelhar para proporcionar uma assistência
cada vez mais efetiva ás firmas que lhe confiam sua.; propa-
ganda, acaba de aumentar sua equipe com à admissão do
novo superintendente o Sr. Paulo Baccarat, cujo acervo de
experiência lhe dá um incontestável relevo nos meios públi-
.citários do País* ¦yyyyx.x. •"•"'':,/.;,..'.':' . .-%-;$;*,

LANÇADO NOS EE. UU. UN NOVO TIPO
DE PNEU CONSIDERADO A MAIOR
INVENÇÃO NA INDÚSTRIA DO GENE-

RO, NOS ÚLTIMOS IS ANOS!

Uma revista? 0 CRUZEIRO

Um dos problemas considerados
até hoje insoluvels pelos enge-
nheiros automobilísticos era a
absorção dos choques: laterais re-
cebidos p^los • carros, ao transita-
rem por estradas esburacadas*oü-
ruas irregulares} Os mòlejós dos
automóveis são construídos de mo-
do a absorver os choques verticais
Os choques, laterais, entretanto,
não haviam sido até hoje neutra-
lizados, resultando em abalos e
trepidações não somente descon-
fortaveis para os automobllistas
come. nocivas aos carros,

O lançamento, nos. EE. UU.
peia Ooodyar Tire and" Rubber Co.,
de um novo tipo de pneu que ab-
sorve os choques laterais, foi cias-
sifiçado como' "o maior aperfel-
çoamento na industria de pneus
nos ultlmbs 15 anos".

Os maiores fabricantes de auto-
movei adotaram incontinente este
nove tipo de rtn."„ como equipa-
mento original úos seus modelos
para 1048. E alguns deles chega-
ram, mesmo a destacar o fato de
seus carros serem com ele equipa-

dos, como um dos principais argu-
mertos de sua propaganda!

Este novo tipo de pneu Goodyear*
que se denomina Super-aushio»,

..apresenta ainda outros caràcferis-
ticos importantes, inclusive o fato
de! que contem maior volume de
ar, com menor pressão, Como se
sabe, embora a .pressão recomen-
ciada pelos fabricantes de pneus
comuns seja entre 28 a 32 libras;
os automobllistas costumam usar
24 libras apenas, por razões de
conforto de marcha, embora isto
resulte em maior desgaste e me-
noi segurança. O novo pneu Su-
per-Cushlon, entretanto, por sua
maior capacidade de ar, é construi-
do para rodar com a press8o.de
24 libras — que é sua pressão nór-" interesse, procuramos ouvir o Siv
K. E. Long, Diretor-Oerente- da
Cia. Goodyear do Brasil, tendo
.«•ido informados de que os referi-
tios pneus serão fabricados breve-
mente em nosso pais, pela Oia.
Goodyear do Brasil,
mal. .

A respeito de noticia de tanto

Vendemos ot àpariamemos de mais um dos nossos

grandes e majeslosos edifícios - PETRULINA':— cora
frente para as ruas General (.ilicéiio e General Barcelos.
Este edifício, como os de*. ^
mais deste moderno Bair-
ro. deslruta de magnífica
situação, rodeado de ma
tas que asseguram um ar

permanenlemente puro e
servido por vários meios
de condução.
Grande (acilidade de pa-
gamento com financiameo-
to da Caixa Econômica.

•NCORPOR AOORAi

EDIFÍCIO PETROLINA
III pavimenlos. 3 aparta-
mento* poi. andar com aa
seguintes peçam Sala c Sa-
leta j quartos • Varanda
• Banheiro -Copo • Coei*
nha ..Quarto de empregada
eom instalações • 2 elera-
dor.» Entrada de eerviço*
independente.
Construído em centro dt
terreno, distante 14 ms!
do» edifício.. laterais Suh
tolo eom garage.

AV
CIR. TEHTIl RlIBn.B inDUSTRIRl
RIO BRANCO 257 - 8/ ando TEL 42-6030 RAM Al

fntormaçÕ3S mais detalhadas com o Sr Caldeiro
17

Dr. AURÉLIO FEI Jo
ADVOGADO

Kratxiiê Itio Bronco. 181. 11."
Sol» 1103 -- Til.: 42J6CV

NERVOSOS-DR. ARGOLO
MEDICINA PSIÇO • SOMÁTICA

Especialista com 27 anos de prática. Aperfeiçoamento nos EE. UU.
Canadi. Evaristo da Veiga, 18 - Apt. 501 - Tel. 42-1127 - 8 ia

CrS 50,00; 15 is 18 horas, CrS 100,00; hora marcada, CrS 200,00.
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Calça tropical americano
de Cr$ 385,00 por Cr$ 295,00

fX^ffiiy CRS .80.Q0 POR

\:'C Cr$ 30II,

Gravatas rayori.lindos pi-
drões de C $ 12,50- for'

;..... Gr$ 7,50

¦\_

LIQ I0ICI0 OE IRTIGOS DE VEFlO E DE HEII ÍSTIClO

Af , -..açfo.,. me.»» medidas... PREÇOS PELO

MEIO! Venha comprar tudo onde lhe oferecem,

eentaíen» fora de qualquer concorrência! Consulte

« /lira ao lado -. e aproveita a .-.' Despedida".

Poupa ttopic.l em varia»
cores de Cr$790,00 por Cr$ 525,00
Calça ' Cambridge" dè
puro linho de Cr$ 375,00
por ;.., Çr$ 115,00
Calça Copacabana, tropi*
cal de Cr$ 225,00 por Cr$ 125,00
Calça dê casemira de,
Cr$ 235,00 por....... Cr$. 135.00

Meias aoquete», em core s
lisas e fantasia de
Cr$ U,S0 par..;..... Cr$ 7,50

CAMISARIA camisas, pijím».,
CUECAS, GRAVATAS A. PREÇOS DE UQUIDtCiO

Camisa I rança, meia man-
ga de Cr$ 45,00 por Cr$ 32,00
Camisa branca, manga
comprida — cambrainha de
Cr$ 52,00 por i _, Cr$ 37,00

Camisa branca, tecido
oxford corte americano
de - qualidade super or de
Cr$ 85,00 por Cr$ 59,00
Pija a de popeline cores li-
sas de.Cr$_5,C0 por Cr$ 64,00
Pijama de popeline su e-
ribr cores lisas de Cr$ 95,00
por Cr$ 79 00
Cuecas mocelo americano
de Cr$ 17,50 por Cr$ 12,50
Cuecas modelo americano
em panamá de Cr$ 22,00
por Cr$ 18,50
Comisa sport puro linho
beige, azul e marron de
Cr$ 115,00 por Cr$ 88,00
Lenços brancos qualidade
»uperiordeCi$5,50por Cr$ 3,5)

MODAS
COSTUME DE 1USS0R, EM
-„_N-\ FtFOLI [ lEItE,
MODIO [IÍSIC0 li-
PORTE Et CRS 4.5,(10 rCft

Cr$ 185,
Vestido Xadrez modelo
gracioso com gola de fus*
tâo branco, bor.es fan ta-
zia Cr$ 68,00
Vestido Tobralco tstam-
pado de Cr$225, por C>$ 125, 0
Vestido Shantung branco,
azu', amarelo, mo 'elo gra-
cioso de Cr$265, por Cr$ 180,00

Blusas bemberg, branco,
modelo chemisier de-
Cr$ 75,00 por CS 41,00
Blusas de opala estampa*
da, bonito» desenho» de
Ct$ 65,00 por Cr$ 31,00
Saia godet estampada de
bolas, de Cr$ 98, por Cr$ 55,00
Cintas, art. americano Cr$ 35,(0
Peignoir estampado de
Cr$ 120,00 por CrS 61,00
Costumei puro linho in*
glês, em diversas cores e
modelos de $930, por Cr$ 450,00

LI NO CRIE

C»lças de Jfrsty, em va-
rias core».,.....,... Cr$

¦ vv*;;;. 
'

5,50

Camiiola de opala estam*
pada, qualidade tuperior
de Cr$75,00 por.... Cr$ 58,00
Camiaola de opala fina
corte moderno de Cr$ 98,
por Cr$ 68,00
Combinação Bemberg,
tranco, azul e rosa õe
CrS 59,00 por Cr$ 45,05
Ccmbinação Bemberg In-
danthren qualidade «upe-
rior cores branca, rosa e
azul de Cr$98,00 por Cr$ 72,00
Combinação Bemberg In-
danthren branca, azul, rosa
e preta de Cr$72,00 p/ Cr$ 49,00
Soutiens de 'eze mod. ana-
tómico, em branco, azul e
rosa de Cr$ 38,00 por Cr$ 22,Of

NO J Sf INOVAÇÃO NAO: HÀ MAJORAÇÃO OIVIIIOH, ESQ. GONÇALVES DIAS
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PRONTO
io Bangú

O treino de ontem mostrou
i\j.t o team está em condi-
ções de enfrentar j
Hamengo

Ò Bongu* terá domingo próximo,
i seu primeiro compromisso no
iio de 48, enfrentando o Flamen-
;o,,em inauguração do seu Esta-
lio, o "Estádio Proletário". Com
ima equipe nova, integrada por
letaentos jovens e de qualidades,
i grêmio suburbano, tendo ainda

. .iòvo técnico, Aírton Moreira, está;'*. Ul grande atividade, a fim de pre-
i «rar eficientemente seu quadro
i «ra a importante peieia de do-
ll nlngo. Os exercícios t*m sido ri-
;' rorosos e movimentados, contan-
rV.|ó com a boa vontade e disposição
» ie todos os jogadores. Querem os
£ iátlgúenses fazer uma apresenta-
g to excelente diante do publico ,Carioca, com sua equipe comple- •
«-àmente remodelada.
* Ontem, pela manhã, voltaram '

•ffl is suburbanos a campo, para mais
v. uni treino de conjunto, sob a ori-
r,; Ctáçfto de Airton Moreira. O en- .•! liio, como sempre, realizado num i' jàblente de entusiasmo e movi- J, lièhtação, agradou plenamente. O •
!L[Uodro titular, embora sem con- j:¦'- ár com o seu titular Moaclr II, i
W lado de Telo Horizonle. O valo-

i,1 oso player teve de seguir para ai
i - Apitai mineira, a fim de tratar
li*.-'le assuntos particulares. O exer-
It leio de ontem, apresentou um pa-
H lorama técnico fraco, pela nitlda I
11: superioridade dos titulares, que '
K 'enceram pela ampla contagem de':•¦ 0X3, tentos marcados por Moa-
Ií iir I (5), Amaral (2), Joel, Mene-

.-es e Zezinho. Para os suplentes,
í¦'•.*-' rarearam Ponte Nova e Antero.

. ¦ No treino de ontem, conseguimos
j wtar grande desenvolvimento no
ir' «ze do Bangu', pela coragem e

L- orça de vontade de cada um.
I Unda não estão tecnicamente em

orma, porém, fisicamente encon-
ftãm-se em condições excepcio-

Us. Com mais treinos de conjun-
J o quadro suburbano ficará coe-

K-fcípois já ontem, conseguiram re-
gfwiar qualquer entendimento. Na
íjíijülpe principal Orlando no arco
.'•ve uma atuação segura. Do-

í ..Bingos, como sempre, com aquela'tsse inegualavel, conhecida por
dós, foi um verdadeiro baluarte,

1 jendo em Nogueira, zagueiro es-
.1'iuérdo, um bom companheiro, que

(Continua no 2." página)
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Venceu de ponta a ponta
o volante brasileiro

Pararam Varzi e Pintacuda, cabendo ao
francês Ralph a segunda colocação

ii

Flavio. entre Heleno, Wneu Chaves e e corres pondenle do DIÁRIO DA NOITE en MonleWdéu

«Senti no Chile a maior
emoção da minha vida»

' 
Como Flavio Costa descreve para o DIARIQ DA NOITE a proe-

9 za do Vasco no Campeonato dos Campeões
MONTEVIDE'U, março (De José

Araújo, vla Panair) — Interessan-
te é que Flavio só veio dar conta
de tudo aqui na capital uruguaia,
depois de umas boas horas de des-
canso. Tudo quer dizer, essa es-
plendida realidade de ter uma re-
presentaçâo brasileira de futebol,
pela primeira vez, levantado um
titulo de campeão no estrangeiro.
Noutro esportes — basket, atletis-
mo, tênis, golf — haviamos sido
campeões, mas enr futebol ficava-
mos no "quase". E havia sempre
um r';ue" a deitar tudo por terra.
Nossa grande chance — no Chile
— foi '•íutilizada naquele jogo com
os argentinos, quando Oberdan,
como um principiante, se deixou
vencer, tres vezes seguidas, pelo
mesme atacante, em chutes da

cratch
ECEPCI0N0U 0

português
lòmo foi possivel a Espanha vencer por 2x0

MADRI, 21 (AFP) — Conforme vinha sendo amplamente noticiado,
iallzou-se hoje o encontro entre as equipes de Espanha e Portugal. Ao

¦outrario do que sucedeu em janeiro de 1947, quando os espanhóis so-
«ram lamentável derrota frente ao "scratch" português, a equipe de
Tspanha conseguiu, desta vez, brilhante vitoria, por dois tentos a zero.

{ Ao contrario do que tinha declarado o técnico da seleção lusa, o
Mo-argeritino Scopelli, n&o conseguiu manter o esquadrão português
a jogo de alta qualidade em campo.
I O selecionado espanhol marcou um teitto em cada tempo de jogo,
indo que o primeiro goal foi dá autoria de César.

mesma altura, no mesmo local e
na mesma direção. N&o era de
matar. E houve tambem o caso de
Jayme, que não podia jogar, mas
que Flavio insistiu em colocar em
campo. Quando Alfredo entrou, já
perdíamos de 2x1 e o terceiro goal
nasceu antes que o médio vascalno
tocasse o pé na pelota. Agora, no
torneio dos campeões, havia a du-
vida de que o River pudesse llqui-
dar as esperanças do Vasco. E
ainda que o Colo Colo vencesse o
River, o titulo para o Vasco n&o
teria o mesmo sabor.

— E eu e meus rapazes — de-
clara Flavio não teríamos assisti-
do áo mais grandioso espetáculo
dé minha* vida. Sou Um homem ca-
lejado, cheio de esperanças, afeito
a toda serie de emoções e impul-
sos. Mas naquela tarde; em San-
tiago, nfio resisti e senti lágrimas
descerem no rosto, enquanto meu
corpo tremia todo, numa convul-
são de matar. Demos a volta
olimplea no campo, recebendo de
todo o publico chileno uma consa-
gração. Depois nos alinhamos em
frente á tribuna de honra. Uma
banda de musica tocou o Hino
Nacional do Brasil e a nossa ban-
deira, no mastro, foi subindo len-
tamente. Enquanto viver, «não me
esquecerei daquele momento, a
emoç&o que senti naquele momen-
to valeu todo o sacrifício.

Mesmo porque n&o ha gloria
sem sacrifício...Verdade. Somos campeões do
continente, um titulo que dificil-
mente outro clu' 3 brasileiro con-
quistará. Quando ul do Rio, con-
tava vencer. Sempre conto vencer,
quando jogo, mas dessa feita algo
me dizlá que podíamos vencer, que
devíamos vencer. E fomos para
luta. Uma luta árdua, tremenda,
cheia de renuncia, mas com uma
compensação imorredoura. E' a
primeira vez que o Brasil levanta

^^nvTiiilWlBMlÉáli BjaUlu^l V

no estran*"-'-- fl
pefio de futebol. E Deus me con-
cedeu u v- -.-._..
cipante efetiva.der^j. ...... -u. .
o Vasco bem que o mereceu. Me-
receu pela atuação uniforme que
cumpriu e, sobretudo, pelo esforço
dessa rapaziada boa e generosa
que comando. Os acontecimentos
que sucederam á minha salda do
Flamengo resultaram em beneficio
do Vasco, porque decidi a traba-
lhar como nunca o fizera em mi-
nha vida. E para alcançar o "cil-
max", claro, contei com a boa von-''u dos jogadores. Boa vontade e
espirito patriótico. No Chile não
estava o Vasco, tudo era Brasil.

— QUal o maior adversário?
— Quase todos, mas o River, pela

sua hierarquia, foi o maior. Tive-
mos uma estréa pouco lúcida con-
tra o Litoral, ao qual vencemos
apenas por 2x1, sem contar o goal
que o juiz deixou de assinalar. O
score foi pequeno, mas em nenhum
momento a vitoria do Vasco foi
ameaçada. Depois esmagamos o Na-
cional. Reconheço que pegamos
o adversário em noite pouco ptopl-
cia- Seus jogadores estavam um tnn
to pesados, fora de forma, tanto
que, com o correr do tempo, foi se
mostrando de que era capaz, culml-
nando ao derrotar o River. Se prr-
deu para o Colo-Colo, foi menos
por deficiência do que por fatores
alheios. No mesmo ritmo vencemos
o Municipal, mas suamos para 11- !
quidar o Emelec. Nesse dia estive-'
mos a pique de sofrer uma decep-

São, 
o que se devia levar á conta

os imprevistos do futebol, pois o
Emelec somente jogou bem justa-
mente contra o melhor team. Con\-
preende-se: todo team pequeno se
agiganta quando enfrenta um I
grande. Empatamos com o Colo-Co- |
lo nas mesmas condições em que o
Nacional perdeu. Tivemos um juiz |
covarde, que procurou acomodar as ,
coisas, além de um golpe infeliz, |
no lance em que se produziu o goal,
de,es' .. , „ »¦— Mereciam ganhar do River? ¦

— Se merecíamos? Foi a melhor
partida que fizemos O team entrou
em campo para vencer, nao havia
outra alternativa. E acsrtou logo
uma toada que foi do principio ao
fim. Com o team todo armado, to-
do mundo jogando bem, manieta-
mos o adversário. Augusto nfio da-
va folga a Loustau, que ia ás vezes
buscar bolas dentro de sua área.
Wilson liquidou Di Stefano. Jorge
não-tomou conhecimento de Reye3
ou Munhoz e Danilo, só com um

S. PAULO, 21 (Meridional) — O
autodromo de Inter-Lagos viveu
esta tarde um de seus grandes dias
com a realização do terceiro gran-
de prêmio automobilístico, "Cidade
de S&o Paulo" Desde cedo elevado
numero de adeptos do automobilis-
mo rumou para Inter-Lagos e jâ
ás 13 horas, quando foi realizada a
prova para carros de turismo, cs-
lavam quase todas as localidades
inteiramente tomadas. Muito con-
trlbulu para tanto, a tarde quente
âe sol que fez na Paulicéa Entre
outras figuras prespntes destacamos
o sr Ademar de Barros, governador
do Estado, e Paulo Lauro, prefeito
da Capital.

DUELO QUE NAO EXISTIU
Havia inteira curiosidade em tor-

no do falado duelo entre Fr«ncls-
co Landi e o italiano Achllle Varsi,
o qual pilotava a melhor maquina
que estava na pista de Inter-Lagos.
Tambem Pintacuda, volante de ex-
tráordlnaria perícia e possuidor
tambem de uma maquina das mais
possantes, surgia credenciado parn
obter o primeiro posto, Nada disso
porem aconteceu. Pode-se dizer,
que o volante nacional Frar.ci.sco
Landi, venceu de ponta a ponta,
correndo com uma regularidade

3uase 
assombrosa. Varsl alegando

esarranjo na sua possante Alfa-
Romeu, desistiu logo ao completar
a primeira volta. O mesmo aconte-
ceu poUco depois para Pintacuda e
com Isso o volante nacional Fran-
cisco Landi ficou mais a vontade
para a conquista de um grande fei-
ío, cuja projeção no terreno inter-
nacional é de grande valor para o
automobilismo nacional. Seu maior
adversário foi o francês Georgu
Raph que tambem desenvolveu uma
belíssima corrida conquistando o ;segundo posto. Pintacuda num es- '
forço extraordinário, após ter per-
manecido valiosos minutos parado
para concerto de sua maquina, ain-
da retornou á pista conquistando o
sétimo posto.

(Brasil) com Alfa-Romeu de 3 mil
.n^dradav Tempo: 1 hora 44' 26"
a/io.

*.*; lugar — Antônio Parra (Bra-
soil) com Alía-Romou de 3 mil e
duzentas uilindradas Tempo: l ho-
ra 48' e 18",

5." lugar — Antônio Fernandes
(Portugal) com Masseratf de mil e
quinhentas clllndradas. Tempo: 1
hora e 52'.

A prova preliminar realizada na
pista de Inter-Lagos foi destinada
aos carros de Turismo e o seu
transcorrer tambem agradou inten-
samente.

Participaram 19 concorrentes, mas
apenas 8 conseguiram completar as

(Continua no 2." página)
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Gfülite CouHnho, oo Iodo do aeu irmão
DIÁRIO DA NOITE

Gerson, talando ao

0 RMERICA FEZ PARAR
0 TRANSITO W BOGOTÁ'

3 grandes figuras apresentaram os rubros - Fazer a barba e pra rico - Giuli-
te Coutinho fák revelações — A feijoada que Vicente preparou - Melhorou
muito o onze americano - Primeiro clube brasüeiro na Colombia — Vida

A força dos clubes locais - Os serviços prestados pelo emb. brasüeiro

Dos dezesseis concorrentes queIniciaram a prova apenas oito atln-
giram o final. FranciscffLandi con-
tudo, foi o único volante que com-
pletou as vinte e cinco voltas, to-
talizando assim os duzentos quilo-
metros estabelecidos para a impor-
tante prova.

A colocação final ficou .sendo a
seguinte:

1." lugar — Francisco Landi (Bra-
sil), com Alfa-Romeu de 3 mil ei-
lindradas. Tempo: 1 hora 39' 16"
8/10.

2" lugar — George Raph 'Fran-
ca) com Alfa-Romeu de 3 mil cilin-
dradas. Tempo: 1 hora 40' e 4".

3.* lugar — Henrique Cassini

cara
"Pode crer: os brasileiros fizeram parar o transito em Bogotá.

Não eston exagernndo, muito menos cercando de extraordinário ter.-
saclonallsmo a estada do Amerlca na capital da Columbia".

Exercendo a íunrão dt "introdutor diplomático" junto á delegação
do America, tendo chegado recentemente ao Rio, Gtulite Coutinho viu-
observou e viveu dias ininterruptos no país onde os chanceleres cme:
ricanos realizarão importante conferência, prestando-nos o ,-,eu sincero
depoimento cnlreacrtadc de episódios curiosissimos, Interessantes, ja-
mais imaginados pelo novo pela torcida de nossa terra. ;:¦¦'"

Porque os "cracks" ruilos teriam causado a paralização do.trafego
cm Bogotá? Eis ai a grande revelaç&o:

— "O samba Pode parecer estranho, mas é na realidade — nvou
•o procer recém ctwgado- __.*.» r.»u-„"Isso aconteceu no dia imediato ao do nosso desembarque. Deb u-

çados e despreocuDados ao longo da janela, ali estoavam os jogadores,
munidoí dos indispensáveis apetrechos, os últimos sucessos rarnava-
lescos deste ano. Findo o 'show", já quase á hora do almoço, notamos
uma tremenda coniusão. bem em frente ao Hotel- Bondes e automóveis
parados, homens e mulheres vibrando, alem de um "vigilante que .£--
zia o impossível pi*.?a contiolar a situação- E o povo náo se sansaya de
pedir: "mas um sambita' • "Otro mas"."Indescritível o entusiasmo. Não se pode calcular como a nossa
musica popular « fili apreciada"-

- «Quali O America nâo disputou "peladas", não enfrentou, ind*os
ou "teams1 GescoiijimtádÒf - respondeu Giullte ao seu irmão Gerson-

«Sei muito bem qut duvidaram dos nossos triunfos -fWMg
- classificando-os <?ntre ot de inexpressiva repercussão. Mas é uma

(Continua na 6a pag.)
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I mi
no estrangeiro

0 ATLÉTICO MINEIRO GOLEOU
0 ATLÉTICO PARANAENSE

7x2/0 "PLACARD" DA AMPLA VITORIA ALCANÇADA * ON-
TEM NO MATCH DE DESPEDIDA

CAMISAS

(Continua na 6a paflU

CURITIBA. 21 (Meridional) — O Atlético Mv-
neiro despediu-se hoje de campos paranaenses, aba-
tendo o Atlético Paranaense desta capital, pela con-
tagem de 7x2. _"¦'"'_

O primeiro tempo terminou com a contagem de
3 a 1 favorável ao Campeão Mineiro, goals de Gua-
rá, para o Atlético local, Banos 2 e Lauro 1, para
o quadro mineiro. Esse período apresentou grande
movimentação, pois ambos os quadros se emprega-
ram a fundo. Os mineiros, no entanto, foram mais
felizes nas suas investidas contra o arco contrario e
desta forma conseguiram três tentos. Os dianteiros
do seu homônimo estiveram infelizes nos arremes-
sos ao arco, porque sempre encontravam ora o tra-
vessfu ora o guardião Kafunga, que estava muito
firme.

O periodo da fase complementar o panorama

n&o sofreu transformação, embora os atleticanos
manobrassem com mais desenvoltura o Jogo. Os
goals foram se sucedendo até atingir a casa dos 7-

Marcaram os tentos dos mineiros os cracks Vai-
sech, Nivio 2 e Lauro. O segundo goal do Atlético
Paranaense foi consignado por intermédio de Jaques.
Os dois quadros atuaram da seguinte, maneira:

Atlético Mineiro: Kafunga (Mão de Onça); Mu-
rilo e Ramos (Carango); Mexicano, Monte e Afonso;
Lucas, (Tiâo), Lauro, Braguinha, (Valsech) Ntvlo

(Mauro) e Barros.
Atlético Paranaense: Hélio; Nilo e Waldemlro;

Coco Queimado, Melo e Joaquim; Viana (Guará).
Vila Nova. Guará (Alvinho), Jaques e Sirene.

Juiz — Fuad Abras, da Federação Miraira. que
teve atuaç&o regular.

Renda - Cr$ 43.124,00.
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Resultados de ontem
LONDRES, 21 (AFP) — A Uni-

versidade de Oxford venceu a de
Cambrldge, "por 83 pontos contra
43, durante a temporada anual de
cvtletlsmo. O espetáculo atlético,
que foi realizado no Estádio Wíil-
te City, deu oportunidade a que .se
visse "interessantes performar.-
ces".

John Wilklnson venceu as cor-
ridas de cem e de duzentas jardas,
em dez segundos e um décimo e
vinte e dois segundos e cinco dé-
cimos, respectivamente. O sul-
africano P. Wallis percorreu 440
jardas em quarenta e nove se-
gundos e nove décimos e Bannis-
ter uma milha em quatro minutos,
vinte e tres segundos e quatro de-
cimos.

LILLE, 21 (AFP) — O cana-
dense Yvon Robert, campeão mun-
dial de "catch", venceu o norte-
americano Mike Mltchell, em dois"rounds". Yvon ganhou o pri-
melro assalto por tombo, aos 21
minutos. No segundo assalto,
Mltchell, após ter deslocado a es-
pádua, abandonou a luta aos 8
minutos.

Durante o mesmo espetáculo, o
peso pesado francês Arthur Ghe-
vaert, venceu o canadense-Legrand
por abandono de pugna, aos 25 mi-
nutos.

PARIS. 21 (AFP) — A grande
corrida de obstáculos da primave-
ra, com um percurso de 4.000 me-
tros e um prêmio de um milhão
de francos, foi ganha por "Blue
•Butterfly", montada pelo jóquei
R. Emery e pertencente a madame
Head.

Em segundo lugar, esteve o "Se-
timo Céu", e em terceiro "Bou-
zoulou".

IMMOR VITORIU DO AMERICA

«1
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A Capital acaba de receber, dire-
tamente da América, as famosas ca-
misas "Manhcttan" - a camisa que
você gosta de usar. De cambraia
sanforizada 

"verycocf|" 
(refrescan-

te) — as camisas "Manhattan" são
garantidas contra o encolhimento e
possuem 3 tamanhos de mangas que
ie ajustam às medidas do seu bra-
ço. Compre, agora, suas c-:misa$
"Manhattan" enquanto o sortimen-
to está completo.

AINDA A
QUEDA DO
ALIAHZA

Preço:
- 

"CR$ 150,"
Colarinho "Sttlo" eom
barbatanas.

Civès enatitnkat
3 tamanhos de manga.

I Cambraia sanforízadai

,,.e lembre-se i com sua cartel-

ra dc «ludtntc voe* tem 10 %
dc abatimento n'A Capital

3 fttccrd SW AVENIC-X-ESQ OE OUVIDOR

Impressões da critica co-
lombiana sobre o clássico
de Bogotá

BOGOTÁ',» (U. P.) — A
crônica desportiva fax comen-
tários contraditórios em torno
do encontro realizado na sex-
ta-feira, no Estádio El Cam-
pin, entre o America, do Rio
de Janeiro, e o Aliança, de
Lima.

Em "El Tiempo", o cronis-
ta diz que o maquinaria fun-
cionou perfeitamente e seus
homens jogaram 

"ó 
grande",

com destreza e eficiência,
pelo que o América "não fes
senão ratificar o grau de efi-
ciência do football que culti-
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Aí estão os jogadores do America gue ora se encontram na Colombia, com 6 vitorias em 6 partidas
vam os nossos irmãos brasi-
loiros, cuja finalidade é en-
contrar o arco".

Em troca, "El Siglo" diz que
os brasileiros impuzeram o
teu estilo, para depois dizer
o seguinte: "O America ests-

ve apático. Limitou-se a ga-
nhar." Não obstante, teve as
linhas defensivas peruanas
bastante seguras nos recha-

Com respeito ao Aliança,"El Siglc" diz que o quadro

peruano exibiu uma "linha de
avontes inferior ao resto do
conjunto".

"El Liberal" afirma que em
El Campin se viu um football
de grande qualidade, acres-
centando que brasileiros e pe-

ruanos fizeram uma gra«de
partida, mos que aos rapazes
úo América coube a vitória
porque houve em suas linhas
maior ajustamento e sua
dianteira demonstrou mais
decisão em frente ao arco.
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Localizados os destroços do Mitchell-61 e encontrados mortos os tripulantes

ASSUMIRA' 0 GOVERNO
DE SÃO PAULO O PRESI-

ASSEMBLÉIA
_^_^____—.^^^^^^m^^^—^——*»

REPERCUSSÃO DOS ACONTE*
CIMENTOSNO SEIO DAS

CLASSES ARMADAS
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OS 
NOVOS RUMOS qut oi oeonteeimenmi eitõo dando ó lituaçõo política cm

I

São

ort.nd.nei^ Diruloomo» «ito manhí, baieodos cm informaçóei dt fontei a.rorixadoi, qut,

b 
^nl 

JtmTdo orrigo 7 d. Conítltuíçío Ftdtrol, qut ie rtftr. ó int.gr.cí.d. nae.onal.Nt».

e_ o, m£rPen..men?o do pre.ident. d. Repúblie. tirar o e.rat.r pohtieo de... med.d. ex-

trem. o ir. Noy.II Júnior ier« Itvodo ó renuncia poro que a taida do ir Ademar de 
Jorrei

Wmm>^.o grupo od.er.orio. tegulndo*,e, por fim, a reoli.açfio d. novo. .leico... Entr-

MBto!_7emoi adiantar noyoi detalhei doe fotos em peripectiva, boieadoi aindo em ,n orma-

IrSSen»»*! obiolutament. responiaveii. Com o renuncio do ir. Novell Júnior
çõei proveniente» aerotiT.. o 

^ ^^ ^ interventor, poli de acordo com a Comtiluiçõo"" 
pouliptá, o governo bandeirante eairé noi mõoi do tegundo
substituto legal do governador, que é o preiidente da Anem-
bléia. Todavia, em comequencia doi ultimei acontecimentoi,
o único membro do nova Meia que conseguiu quorum regi-
menti! é o tr. Sérgio Milliet Filho, 4° secretario, e que vem
presidindo át tumultuosos leiiõét do legislativo bandeirante.
Concretiiada a intervenção e a conseqüente renuncia de vice-
governador, o sr. Milliet Filho assumirá o governo e, como foi-

(Continua nd 4." páq.)

"Tudo parece um sonho.
ARLETE BRAGA SALES

E Sua Molestado a Rilnha da Cidade, no seoundo dia do reinado,
meça a trabalhar is 8,30 da manhã :«i

Maior rapidez
nos tabelamentos

TODOS MORTOS
Comandonta Ângelo dt Almeida Aguiar; co»pMo(o tenente Haroldo
Pinte dé Oliveira; sargento leleara/isfa t/biraSara da Silva Reis, •

mecânico laraento Carloi lulio ie Fnltas.

Mortos -tadM os tii"

A C C. P só deliberará
completa

Em~virtude da'falta-.de numero,
a C. CP. deixou por duas vezes
de resolver importantes assuntos,
enlre os quais o caso do cimento.
Km vista disso, o major Idlnp Sar-
denberg, i seu vice-presidente, vai
baixar instruções no. sentido ae
que aquele orgío só "delibere com
a presença de todos os seus mem-
bros. •''CARTAS

Ssrftc dirigidas aos integrantes
da comissão cartas, contendo essa
comunicação e encarecendo a ne-
cessidade de maior rapidez na.or-
ganlzaçao dos tabelamentos.

SUA MAJESTADE NO TRARALHO r

Já recebeu propostas para o dnei
ma, mas não se deixou perturbai

; UMA VIAGEM A MIAMI 'fM

'-'rUS

m

M

No primeiro dia útil. após à elei-
çào da Rainha da Cidade, o DIA-
RIO DA NOITE amanheceu a por-
ta da Colgate-Palmolive-Peet C°-,
para alcançar o privilegio de uma
entrevista matinal com Sua Majes-
tade Aríete Braga Sales, Rainha da
Cidade.

Vimo-la entrar para o labor dia-
rio. gracil e airosa no seu ves-
tido de trabalho.

E' fluminense, de Campos. Veio
para o Rio, aos nove anos. e acjul
terminou o curso primário. Fe.z 05
três anos básicos da Academia üe
Comercio.
MAIS PRATICA DO QUE IMACil-

NATIVA
Aríete — nerdãò! — Sua Majes-

tade nao é, como se poderia supor,
uma contemplativa. Seu espirito

y

Peruo
nente

procurará exteoder a todo o conti-
a

lanles A) "Mitchell 61
Aviões da F. A. B. localisaram os destroços do
aparelho num pequeno campo em Itamapará

rJiBí
O sr. Ademar de
Barros contesta as
acusa<õesdeli9a<ão
com os comunistas

Há garantias no Estado
S. PAULO, 22 (MerM-wa!) — •

Urgente — Pela primeira; vez, o
rovernador Ademar de Barros te-
ve ensejo'de se referir ao caso
político de São Paulo, em palestra
na manhã de hoje com a reporta*
gem da Meridional. Frizou, que
uso reconhece a exlstenci» da.si-
luação de intranqüilidade alega-
da pelos seus adversários, acres-
centando que é de-arrazoada a
alegação dos oposicionistas de que
nào têm garantias. Em 8»o Pau-
lo tudo está em ordem e ninguém
ainda observou qualquer tropella.

Finalmente, contestou o gover*
nador paulista a wacldade de
quaisquer Ugaçõet com os comu-
nlstas, relembrando a atual si-
tuação do partido em .Sio Paulo,
onde o mesmo nio vai alem de
um pequeno grupo. Em Santos —
comentou - até hâ pouco eha-
mada a Moscou brasileira, Instgm-
tlcante foi a votaçio dos cpmunls-
Us na- ultimas eleições, em com-
naraião a das eleiçíes anteriores.
Todas essas circunstancias, por si
só, bastariam para comprovar a
lmnrocedehcla.de tais arfUlções.

As pesquizas para localizar e
B-25-TS n0 61, que se desgarrou
da esquadrilha, quando voava em
formação de Belém para ForUleza,
continuam ativamente. Aparelhos
das bases de Belém, Fortaleza e Re«
cife, chamados para prestar òs so-
corros aos tripulantes do "Mit-
cheli", sobrevoam as costas mala-
nhense e paraense numa incessan-
te busca. As primeiras informações
fornecidas pelo Ministério da Aero-
náutica, extra oficialmente,. nao
traduziam esperanças de ser en-
contrado o avião recentemente ad-
qulrido pelo governo brasileiro ao'norte-americano.

EM CONTACTO .
O-Serviço de Radio do Ministério

da Aeronáutica, desde a manhã de
ontem,- logo após o comunicado ofi-
ciai da 1.* zona aérea, vem man-
tendo contacto permanente com a
referida base, lntelrando-se dos
pormenores sobre as pesquizas que
se realizam nâs costas do Para e
do Maranhão. Por sua vez,.todos
os aparelhos que procedemj» bus-
ca, dão sua posição e detalhes dos
trabalhos & 1.* zona aérea. -

A TRIPULAÇÃO
A esquadrilha' dos B-25 è. to-

mandada pelo tenente coronel
aviador Manuel José Vinhais.
Chegou ela, semüêrihum meiden-
te. na tarde, de sábado a Beism,
onde se- reabasteceu:e i_rho„...,_»
alçar v_o- Cbnstituida üe quatro.
bombardeiros médios, trazendo ca-
da aparelho dois oficiais e dois
sargentos. Viajou durante três dias
desde San Antônio,, nos Estados
unidos, tendo escalado em Mia-
mi, Porto Rico, Oíorgetov/n e Be-
lem. Da cidade brasileira, dirigia-
se para a capital cearense, qu*>n-
do sobreveio o acidente, com o de-
sapareclmento do ávláo a. dl» A
tripulação deste aparelho era com-
posta do capitio Ângelo de Al-
meida Aguiar, seu comandante, te»
nente Aroldo Pinto de OlivjlrA,
sub-comandante, 2." sargen;o Ubi»
rajara Silva Reis, radiotelegrafis»
ta,-e 2." sargento mecauico Cai-
los Júlio de Freitas. Os outros
aparelhos, de números 48, 52 e 60,

{Cenfinúer ha 4.° páa.J
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sna «política de annnnancia»}
Èm declarações exclusivas itó DIÁRIO DA NOITE o

presidente da Argentina fala sobre o Plano Marshall
e a contribuição da America Latina vara a recons-
trução do continente europeu

j. Paulo DE MEDEYROS

O DIÁRIO DA NOITE, prosse-
guindo em sua "cnquette" com ai-
guns chefes de E-'.-*.do latlno-ame-
ricanos, faz chegar um questiona-
rio a Casa Rosada por intermédio
y. chancelaria Argentina.

Respondendo-o, o presidente
Juan Perón nos dá, o seu depoimen-
to sobre o pap'. da Republica Ar-
gentina colaborando na solução de
problemas que interessam a tod*.
América.

Inicialmente, reportámo-nos ás
manifestações do Governo de Bue-
nos Aires de contribuir para a as-
slstencia econômica interamerlea-
na, mediante .-..'._do.i de cooperr
çáo econômica e intelectual, ja em
p:-...' x com alguns paises; como a
Bolívia. Chile 3. Paraguai. Nesse
caso, interrogamos, acredita o pre-
sidente que ecta colaboração podt
tornar-se extensiva e realizar-se

(Continua na «7* pág.' .

Suspeitas de fins políticos
na idéia da suspensão dos
vôos noturnos Rio-S. Paulo

O Brasil é o segundo país do mundo cm tráfego aerco
e durante quatorze meses não ocorreu nenhuma catas-

_IImÍ^^^__ü I

----- mmm%^^^eÊmWmWmm^yW^Àmmmm\

!>?^________f'-*'^*^t____»___i-^___r*\___M__l :" )í^Í______P^^____l ____l
wM _____Bs*^^IM t^l______________l

¦ llfehi 
'*.•¦¦-•¦

__H_j__--': >:-
Ear^B-kJ' 

'-'¦

nfto voa nas ssas da fantasia:,!»!*
ga-se A realida-J-*. IS ' uma jowtija
pratica, rrias tem cs seus momif-
tos de sensibilidade; as suasfüj
sentimentais Por exemplo: é IpL
por musica, principalmente a 'pora*.
lar, e neste gênero prflíere òs. "íí».
xes'' americanos. .7>7-:

O DIA DA RAINHA ;--| ;
Aríete é "madrugadora jovial?.'

Levanta-se antes das sete. A-s.-Üifl'»
jà está sentada á sua mesa de.W-
cretaria do gerente da vendas da
Compyanhia. E' rápida diante-íOS ,
uma maquina de datilografia. Goi
nhece um pouco de taquigrafia •
está estudando ir-rlès.

Ao •riel.idia sái para almoçar. enVi
casarpois é caseira e o seu ambien-

."tè-é^^ida de familia. Embora: re-,
sidSOlUm apartamento da ruà-Sá»
cadura Cabral, acha tempo-dé ir
às vezes á praia, fazer exercidos.
Como toda moça de sua idade, gos- ..;
ta de cinema e de bailes. .-'¦' 

'• '* -J

ii- --NÀQ - ABANDONARA' O i&M
EMPREGO¦'¦:<- - y'M

De volta da viagem a Mlami, qwiil
ganhou como prêmio, dé uma côjttf|
panhla dè navegação aérea, reasiü» •
mira o seü posto na firma- ,A*/pífl»*
postas que teve para Ingressar -ti»
cinema nlo a perturbaramíé'jiaí :
modificarão o seu modo dè.vídà. /
Companhia. E' rápida dianté''4í7
na calma conclencla da sua' bfrle-
za. Respondeu sempre ao repor,-**:..
com extrema naturalidade e síiUI- -¦,
tez. -:-y- :

Acha que só poderá ir àos Esta-
dos Unidos acompanhada de pe£-
soa da familia. ":,f-:

E antes de o repórter sair. disse,
num desafogo sincero: "Tudo.páre- .
ce um sonho"...
APRESENTAPAO AO PREFEITO

Mas com o inicio de seu transito-
rio reinado, Aríete Braga Salles es-
tá numa roda viva de entrevistas,
fotografias e preparativos para. m
coroaçào. O vestido, que será pro-.
vavelmente branco, está dando.--'
que pensar. Mas tudo sairá ás ma-
ravllhas, pois a toilete será executa-
do por sua mãe, que é costureira.
e as Princesas Reais serão sòlenè-
e as Princecas Reais serão solene:
mente apresentadas ao prefeito, èn-
tre as pompas do Palácio Guana-
bara. > '

; RACIONAMENTO DE GASOLINA :
_ Nâti — declara o st. Alberto Borges de Almeida — porque
prejudica oconjerelo e a industria. Sim I — declaram 01 motoristas
— para acabar com a concorrência^ dos particulares nos serviços

de aúfe-Iofação.

Falta de dólares, a causa
do racionamento da gasolina

Prejuízos ao coiiíericio e a indústria — Satis-
feitos os ehauffeurs de praça, pois cessará a
concorrência dos autos particulares

(Texto na 4.* página)l

trofe em nosso território
A reportagem do DIÁRIO DA

NOITE apurou, esta manhã, que a
questão da suspensão de vôos no-
turnos entre Rio e São Paulo e,
apenas, objeto de cogitações da
parte de pequena minoria de pro-
fisslonais, que estiveram com o mi-
nistro da Aeronáutica, comunicai*-
do-lhe receios com base em defi-
ciências técnicas.

Os nossos aviadores, na sua
grande maioria, as nossas autonda-
des aeronáuticas e os nossos tec-
nicos são favoráveis aos vôos no-
turnos, desde que se realizem enr
condições normais.

TRABALHO DE UNIDADE
Procuramos entrevistar o sr. Cr-

sar Grilo, diretor de Aeronáutica
Civil, sobre a propalada falta ds
garantias técnicas nos vôos notur-
nos entre o Distrito Federal e a
capital paulista.

Negou-s# ele a nos conceder uma
entrevista, a qual se impunha por-
quanto diretores de companhias e
aviadores, abordados pela Impren-
sa, transferiram, para aquela au-
toridade, a responsabilidade de
qualquer declaração sobre a necessi-
dade de se suspenderem ou rão os
alundidos vôoí: noturnos.

O sr. César Grilo, embora nao
nos concedesse uma entrevista, de-
morou-se em Dalestra eom o DIA-
RIO DA NOITE. Ness eencontro —
e aqui consignamos essas impres-
eões porque o diretor não nos pe-
diu reservas — disse-nos qus c par-
tidario dos vôos noturnos, aue po-
dem se realizar em condiçõas aos 00
diurnos, pois as tempestades nao
ocorrem somente durante o dia-

Fez-nos ver o diretoLSesar Grilo
que a questão está entregue as au»
torldades do Ministério da Aero-
náutica, onde reina um trabalho
de unidade e onde domina a pre-
ocupação da vigilância cm torno da
segurança de pilotos e passageiros
de aviões

Exibiu-nos um oficio, datado de
fevereiro de 46 e firmado pelo bri-
gadeiro Eduardo Gomes, no qual o
diretor das Rotas Aéreas declara
que as torres de Santa Cruz e sao
Paulo funcionam durante as 24
horas. _..,

Deixou-nos o sr. César Grilo
deduzir de suas palavras, ditas.

.ti...--  «>ma»ai> e»fi«i«t1 «ti»

os vôos noturnos nào seriam per-
mitidos se as autoridades compe-
tentes não estivessem certas da
segurança em que se realizam.

(Continua na 4." paginai

PRESIDENTE IVAN PERON
"A democracia planiticada, que
praticamos no Continenle, serve
à coordenação econômica que

se busca"

DÊ O SEÜÍ
PALPITE

m, s>^^0i0Ím^0m)ábA

PERGUNTA:
você suprimiria
feminina?

Qual a peça qusna indumentária

1? SEÇÃO Esta secção não pode .er

vendida separadamente
,1 ~*

ií 1M—______**__i
_E%_3B

F I R'M'1-.lfe-O:?!
HENRIQ.y't
L A R A N J_A,
36 anos, casado,
l n d u s triàl:.;4jt« pid e p'e 11 desse :'_• ¦.
mim cairia ams* '
nhà mesmo 9$§Í2|
das saias com—

 pridas, uma mo- :
d* parece que especialmente cri^V.if
da para disfarçar os bofes

• *
NEIDE MARIA

DE OLIVEIRA,
23 anos, casada,
modista: A lndu-
mentaria femlnl-
na deve visar.
principalmente, a
elegância. Assfm.
nào pode haver
uma regra única
para todas as mu-
lheres. Peças necessárias a
mas, náo o são para outras

____K^_____HÍ _¦

^_ü^9 m -'y
m _:.'.

algu- 1

L«„ ___.< .
_________^Í^'5

- QUE ESTÔMAGO / ENGULIU UM DISCURSO DO CARLOS DE

LACERDA INTEIRINHO. SEM FAZER UMA CARETA...

Biliosidade?
SAL DE FRUCTA

como, cintas,
salto alto, etc.

A R M A N 1X4
MELO MACIEU
18 anos. solteirjij.
estudante: Ache
que a vestimeht*'
não deve ser uri
meio de suplici*.
Suprimiria todas
as que fossem in*
cômodas ou riegV
necessárias, tais

corpetes apertados/

-í

;

PEDRO PAU-
LO DE ALBU-
Q U E R Q U E. 25
anos, solteiro,
contador: O que
lem chamado
mais a atenção
na indumentária
feminina são as
saias compridas,
recentemente adn-
tadas. Acho uma
inovação deselegante, que dêveni

Mff^ww^^g-as^^
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2 ft DIÁRIO DA-NOITE Kio, zz-a-im

D 1 A A D I A
1ERVOS E ESTÔMAGOS EM PÂNICO

tf EM fiaja na Central do Bramll- poderá dor ftiftmunho da pr»-
— wrltdadt dei itrrfçoi doi cmros-tetiaurênte, nas quais os pes-
W9»lro« «ram submetidos ás mais dlterentès tomes de supllcla-
mento.:.

tsses serviços eram rta/liadoi por Indlrlduoi qu» ot obllnham
ém eonctnâo, mtdianft o cumprlminfo d» txlçèfielai eoniraluai»
d» qua em breve se afastavam compI»tam»nl». tm d»lrlm»nlo a/1-
tal tfo-eonetifo muilo itnue • fraçrli dt no»»a*ffrond» lerrovla.

* *
Em /ac« da Incapacidade do cone»»»lonario aluai de apresen.

.« itrrlço» d»nlro d» norma» »]»m»nlarè« dt eomodldad» t dt M-
àltnt, a dlrtçâo da CtnlraJ rttoÍTtu iomar a si a r»»pon«abillda-

. dt d» aJlmtntar »tu» pai«aftlro». Dttdt algum dia», oi rtelau-
rmlti foram tnlrtauts ao Départamtnlo de Subfliltneia. cujo In»-

ptler dt rtiilauranlti Hcou com tnearao dt manltr a» coiinia»
t M rtftllorio» tm ptrftlia ordem.

On prtço» /oram mantido» para o almoço t o Janlar aumtnla-
de» dt mai» um pralo. aiitniando-it qu» o» pa»«agtlro« poderão
«Jmoçar ou janlar lora do horário, mtdlanlt ptqutna lòxa.

* *
1 Não Itmo» durlda» do» propo»llo» da Ctnlral dt bem «trrir
ao* que it ulflitam dt stu» trilho», melhorando a» eondlçõti ge-

, tale de seus restaurantes. ¦
Duvidamos possa atlngiles plenamente, na lema que seria de

desejar. Haja W«f«, por txtmplo, a Jíila. tm qreve léeuíor,que a

çiande lerrovla vem «utltnlando para cumprir o primeiro d» i»u»
dtrtrti — os trens chegarem á hora certa...

í

ABASTECIMENTOS
k TRANSPORTES

. Por intervencfto direta e ordens expressa» do pre»id«nte da Repu-
J.*'bllca estão os setores administrativos compJtantèi conjugando esfor-

P/ços e idéias para melhorar »s condições de abastecimento de gênero.»,
¥; alimentícios ao carioca. . ,.mK._ „.„,

S Em parte nor ausência de orientação e, em parti tambem, peln
I-deficiências que se agravam com o desenvolvimento demográfico a
1. verdade é que os habitantes desta cidade estáo submetidos a rigoso. re-

ilgtoie de sub-nutri çfto, com suaa conseqüências visíveis nos consultórios
y' médicos e ambulatórios.

As estatísticas nio deixam duvida» de que proporcionalmente nojo
ientram menos alimentos nesta cidade que nos anos atrás. Por outro lado,

cj.ro»' estudos dos especlalUtas descerram aspectos de gr?yjd»d», escep.
|j cional par» a saude do povo. em conseqüência de "deficts allmen..v
*'•- H» *'* Em «eu conjunto, as providencias do govrrno foram crlterlosarren-
jK ti lançadas, porque visam facilitar o transporte, mediante entendim-n-
|r'tos com as estradas de ferro » estabelecimento de prtortdaoes, a par d>-
Ifciêduçâo de fretes, para os produtos alimentarei.

Já tivemos oportunidade de referir sur a queda de produçáo nes
» rírftes oue nos abastecem conseqüência das dificuldades de transpor.e.

V O pequeno produtor nlo tem meios de fazer chegar sua sair» ao
r mercado carioca, senfto através de intermediários que o exploram .es-

Sv humanamente, levando-o ao desanimo. Todavia, nos paues civili?»-
íídoa, onde os problemas de alimentação merecem real consideração a»,'medidas 

ora propostas entre nós foram, desde multo, consagradas.
X Os trens leiteiros, por •exemplo tém pie:edenci* sobVe j. de pa»-
ligeiros Est es poaem esperar alguns minutos, pois náo morrerán-

B o que nâo pode esperar, nem deve esperar é o leite, ainda-qüí»ob pro-
I^Cêttos modelares de conseryaçfco.

Aguardemos, pois. os resultados das providencias planejadas, p.iux
I orgios administrativos sob os quais pesam as responsabilidades de man-
? .«ro abastecimento da população em nível compatível com as »u«»

necessidades.

O memeo u amtaa-1
latirio nii via a
espinha de peixe na
garganta da paciente

í

No Pronto Socorro, o cor-j
po estranho foi localizado
c extraído em pouco»
tegundoa

Don» Regln» Mariz, «ab»do ultl-
mo, «lmoçav», quando engullu um» |
espinha de peixe, pesando logo a
sentir horríveis dores na garganta.
... Diretora d» Escol» de Culinária
da Comp»nhla de Oá«, á Praça d»
Bsndeir», procurou, imediatamente,
o ambulatório da Caixa de Apoien-
tadorla e Pensões a que pertence,

E' CISMA DA SENHORA!
No ambulatório, foi a senhor»

«tendida por um medico, que, de-
pois de ligeiro exame, garantiu que
a paciente nlo angullra nenhuma
espinha de peixe e adiantou, dlrl-;
glndo-se » uma enfermeira: »

Tome conta dessa senhor». I
Diz que engullu uma eeptnha. Isso •
é cismai

Diante dos protestos da paciente,,
de que senti» um corpo estrínho
atravessado n» garganta, o medico,
para tranqulllza-la, «tnda decltrou:

A senhora n»tur«lm»nt» irrl-
tou a garganta e, «gora. sente do-
res causada* pela irrluçlo.
EXTRAÍDO O CORPO ESTRA-

NHO NO H. P. 8.
Dona Regina Mariz, todavia, nlo

se deixou convencer com as ptlt-
vr&s do medico do «mbulttorio As
dores persistiam e, em tais condi-
çôes, resolveu ir ao Hospital de
Pronto Socorro.

Utilizando seus »p»relhos, o me-
dico Incontinenti localizou « eipi-
nha de peixe, extraindo-a em se-
gundos,

A paciente sentiu-se imeciiatà-
mente aliviada. De fato, tinh»
atravessado na garganoa uma és-
pinha de peixe de cinco centimê-
tros.

í Baixos niveis do ensino
¦ • Num concurso do DASP a que compareceram mais de seis mu

candidatos, «penas quatrocentos e poucos conseguiram vencer -.
prov» d« língua portuguesa. Os restantes foram eliminados na ma-
teria Que. » primeir» vista, deveria ser a mais facll e aquela em qjie
é»tlvès»em particularmente preparados para enlrentar a compettçar*.

O acontecimento d» margem a novas considerações a respei-o
dt» deflcienci»» do ensino e das tristes condições em que se encoi.-
trt » escela em nosso pais.

f • •

A grande maioria, senfto a totalidade dos candiaaios, possi':*
certificados do curso preparatório, Isso quer dizer que, durante ál-
tuna «nos estudou o português de acordo com os programas ofiCais.

É dt que esse estudo foi frutífero d* testemunho o íato de que
os álunò» pàisaram de «no e concluíram com felicidade o ciclo se-
cuhdarlo, • » •

No entanto, quando, f.ados no que aprenderam, se aprescimm
oara d»r provas de que estão aptos a falar e escrever corretamente
a lingu» verific»-se que não possuem no vernáculo us conhecim*?n-
tos necessários pára preencher os cargos públicos a que aspiravam;

Què déduzír-se dal, senão que o curso de preparatórios, na rua
disciplina mais importante, falhou aos seus objetivos? Essa veriíi-
caçlo é aliás diária e o» professores universitária náo se cançan
de denuncia-la. .

O que tem faltado, desgraçadamente, sâo providencias adequa-
das no i»ntido de elev»r os niveis do ensino no Brasil.

AUSTREGESILO DE ATHAYDE

DRA. NINA DE CARVALHO
«SSiU! .«?»¦««?!?« HSgèftmdas. Quartas * SéxUa-Felra». da» 15 ás 18 hora». .

TELEFONE - RESIDÊNCIA s 25-6394.
j_n_rtnruir.r nrr"T " * " ***-*"*?"** -iju*trii~L"J'-nji.r»*iri- *" ¦ ¦ ¦ ¦*'
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m tol o 2.152 tubarão p.acado p.Jo. aiuno. da Escola de Pesca. Quatro »•""•" *****

300 qulloU. peso. íJUperlaqtm na l« pdq. do * caderno). (Foioqrallas . texto d. Wilson Ag»M.
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Ethefe dapintã-coM
Icomunisté na Argentina
!£. :, •

CONTRA:
O mulo ¦> os buncM d» ru» Ttlxti-

ri dí C»rv»lhB, no enitnh» dl D»a-

O m»o «it»do d» rui Jo»» Villr».
»m Quintino »o«luv», qu» Htà
chíl» dí e»plm.

Certo» c«fés d« Cln*Undll qui Mr-
v»m. »»u» »o» fr««u*í«i «m eopíl
manchado» At bitòn

O máo ístado dê v«rio» trtcho» d«
ru» »»rio df Mtiqult», qul divi»
»i>r todt »»f»IUd».

O *b»ndono im out »e encontr» •
»ntl«o J»rdim Zooló»lco. nut» «po-
c» difícil d# eonsiiulr terrmo» p»-
rt conitru»fi«» prólètirl»».

A falta de controle dé tr»fí|o n»
Avenld» Mar«c«ní, no trieho oro-
xlmo k esquln» dl Sinador rur-
tido.

O penimo estado d»« ru«» Andradl.
Fl«d.'.r» e Momeljó.MIÍHie.tlilí.Miv
durelra cheias dl lima

ACUSAÇÕES AO MINISTRO DÂ IUGO-
SLAVIA EM BUENOS AIRES

¦ BUENOS AIRES — A colônia croata da provincia de Cordoba ende-
I rtcôu um telegrama «o presidente Peron «cusando o mlnlttro d» Iugo-
Filávi» em Buenos Aires. gener»l'Pr«ne Pire, dé ser o representem» do
I "Kominíorm" enc«neg»do de desenvolver "átlvidídes destrutlv«â" e

: ehèfe d» 5* coluna comunista na Argentina (INS).

UMA BOA CAMISA
UMA BONITA GRAVATA

lixa a personalidade e torna o
cavalheiro apreciado e distinto

EM 
meio ao turbilh&o bu-

mano, nfto penBe nunca em
se tornar desapercebido e
anftnimo. Ao contrario, distin-
ga-se de todos, usando uma
boa camisa e uma bonita gra-
vata, impondo á admiração t
sua personalidade de homem
de Sino gosto.

O L E 0:: CR Ú
tanto como QUEROSENE, devido, m,
ácidos que.contêm,atacam as p»r».
d»s do» recipiente» dos fogareiro» »
fogões a óleo crú.

Itto náo acontece com m togarei-
ro» e fogões inteiramente e*ra»lt»doi
a fogo, porque a camada dt nm»llt
defende o ferro contra os Ingredlen-
tes corroiivo».

Por liso é aconselhável de, ao eom-
prar um fogáreiro ou fogáo » óleo
cri, exigir e éacolher icmpre nm ln-
teiramente eimalUdo (granito ou
branco), evitando «Mim oe «bor-
cimento» dí vMtmento e ferra-
gem.

Outrossim, lembre-te que um te-
gareiro ou fogáo com torelda gatta
meno» combuitlvel do qu» u» »em
torcida, o que náo é de dMprnar
nessa época de dlflell obteflfát 4»
óleo erú.

i

81 prisões nos morros
do Jacarézinho,
Cachoeirinha 

"e em
Maria da Graça

Na madrugada de sábado, os
comandos policiais estiveram nos
morros do Jacarerinho, Cáchoelri-
nha e em Mari» da Oraç», prén-
dendo SI indivíduos em sua maio-
ria larápios, assaltantes, desculdi»-
tas e vadios, sendo vários delas
autuados por porte de ann» é tt*
volagem.

Dirigiram as diligencias os »r».
Luiz Cantuaria Medronho e Oa-
bino Bezouro Cintra, ácompanh»*
dos da reportagem acreditada no
Oablnete do Chefe de Policia.

SPINOSA ROTHIKK
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIA»
Lavagem endoícéplc» da vmIcuI».
Próstata — Ru» Sèn»dor D»nt«s,
45-B - Tel.: 22-3367. D» 1 á» 7 hi.

X mmm'" ¦ mmW&v

v. Wm

i m
|"" vata, impondo á admiração W. 

sua personalidade de homem ^'

I \W\mVsW"%' '*tylK É/m * 
'wk*^'"'"&""'¦ m.

I* 'WP!^íIM*^*Wj } MiâL * -, Amm.•:• ^w-,^ ¦ m '>'*¦¦*'* ^im Mm,

m e«ofR,g,J2-i' B1 '
I* l M^**'^l
"™~ CONSULTAS 

CR$20,00'
OIHOS — OUVIDO» |

NARIZ — GARGANTA |
DR. FORTUNATO |

I cruzeiros.

Assaltado no Mercado
QueUou-ie ontem no 7." distri-

to policial o peixeiro Scaramelln
3«ntos, Italiano, rie 68 anos, re-
sidente á rua Correia Vasques, nu-
mero lí, d» que ás S horas da nla-

*¦ drugada, quando se aproximava do
|"M»rcado Municipal par» Iniciar

|rt. seu trabalho, foi assaltado por

('(insulta* rnm hora mamada, Cr» 60,01)
R1'A DA CARIOCA. S - 4" andar

Oas 12 ás IS hnras — TH. ?»-_»55

dois pretos que lhe roubaram 1.000
cruzeiros.

NTEIRAMENTE
ESMALTADOS A FOGO

(contra ácido)

COM TORCIDA

portonto mòii tconomices
Dc todo» tipo» dtide

Cr$ 190,00

INDUSTRIAS "REI

R. DAS MARRECAS, 5

P"'LlB5ll emmWtÊ

¦ ^d0 Kü HÍH V 4 válvulas com Ondas cur*

I II 1^ Q£fl F tai • melhor tm sua classt.

>^BI í^^r l^v^l ^^^^

IX 465 A-O CAPITÃO PHILIPS
5 válvulas com 9 funções. Circuito silen-
todo para recepção de alta qualidade, m

sUtttMKtsmumimmmmismmtta

áX 565 A-O MAJOR PHILIPS
6 válvulas com 10 funções. Faixa ampliada
para melhor sintonização em ondas curtas.
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IX 665 X • CORONEL PHILIPS
ó válvulas com 11 funções. Caixa
de madeiras selecionadas.
Faixa ampliada automática.

^L^^^^^SBB^^SmvSs^^SlI^^^mmmmmmm'^^^

* I RI H
mStr WR \W'- ¦ ^-^-^^^X^^m^mmmttHIff 9
rm& ^^^^wmmmW^l^^mmml

mm/l H wn^^^:-J~1~^li^**mfmmammmm9m^^^-'^

^^KV W^9^^Bmm\^^m^BmmmLm\ mmW

HVIN VA5EY-A«-1 _^___
•¦Hü^————^ —mm^—^^—mt

IX 765 X-0 BRIGADEIRO PHILIPS
O ponto mais alto desta nova linha. 8
válvulas com 14 funções. Verdadeira
jóia da indústria radiofônica moderna.
Pureza de som jamais alcançada.

Equipados rom válvulas /

de múltiplas funções ^^'

DESUQUL SUA ELEGÂNCIA l FAÇA ECONOMIA-
1

comprendo vtitldei, manteaux e costumes
em sada, lá, linho, voil e algodôo, em

Secção especjâlde vestidos paro a comodidorf*? e slegancia das senhoras gorda* e paro o» Muras mamães
VESTIDOS ÉDEN Av. Rio Branco, 114-5?

•¦*, _,Ü^
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DIÁRIO DA NOITE
Hio, 22-3-1948 - 3_=Manif fisia-se i sr. José Américo sobre
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1

a intervenção em S. Paulo «i

)s,

lOBRE » lcm* "Unlào Européia e
' iirilliladcs Americanas", o ir;
osic-Klorci; ministro da Franca lll-
..iu.irl.ia, pronunciou um discurso
„ (|iii. rrfuioH principalmente a con-
,.,,,,, cirmanici <!a turalrk». (Ue
nnlpelicr, Al''l'),
vs irpicscntanlcs dos quatro par-
' lidos governamentais comunistas
rlul-dcmocr.ilas, nacionais camponc-
s i. pequeno proprietários,, peuiram
,ri,i.',Hi dr uma organtzavao comum,
irmlliiúío n "estreitamento dos la-
,,, para » execução do programa co-
uni". (De Budapest, AKP).
IODAS as empresai Jornalísticas cs-

líio paráiizadás na Itália pela gre-
il,. :l hnras decretada cm apoio

,, reivindicações dos imnreisorcs e
-. Eia ns. (II* Roma, AFP),

.iriilicü que atacaram a colônia I
i ul iii dr Nitzanln eram com.ni-

,,!,,, pnr um ex-oflclal britânico,
,. loi morto durante a luta, (Ue

el Avlv, AFI').
v JORNAL "Tclograf", licenciado' 

pelos britânicos, anunciou que
,., ¦ mi permanecerá ocupada pelas 4
nénclas, "a despeito de todos os tra-
ii' dc propaganda". (Oe Berlim, K)

i DLLEGAÇAO Finlandesa, esperada
» nrsla rapltal, tem' Instruções pa-

assinar um tratado semelhante aos
lie a Rússia conclui com a Ruma-
Ia, Hungria • Bulgária. (De Mos-
- IP).

socialistas europeus Inauguraram
uma conferência de dois dias pn-

i .limitir os meios e arbítrios pata
divlrr n Plano Marshall e o mo-
Iniento socialista contra ns ataques
uuimlstas. (Ile Sclsdon, Inglaterra,

N. Service).
l ATRO comitês da ComlssSo de

t Controle Aliada drviam rrunlr-se
nje, mas, pouco antes da hora fixa-
, ns membros russos telefonaram
cisando que estavam doentes, pelo
ur pediam o cancelamento das ses-
_.-s (Dr Berlim. UP).

r.ABINF.TE Britânico reuniu-se
' bule prla manh». O secretario Be-

in ln detalhado relatório das entre-
vias que realizou na semana passa-

a rm Paris e Bruxelas com os minis-
•ns de Estrangeiros de diversos países
n Europa ocidental. (He Londres, A

Press).

AMERICA'POR

r..

-v EX-REI Miguel da Rumanla foi
' 

aclamado por enorme multldío,
« estação central de Washington, an
iieçar para confcrcnclar com o pre-
dente Trumna. (De Washington,

N. S.)
)ROCEDEN_E de Paris, onde as-

slsliu a Conferência dos Dezcs-
ds, checou o sr. Fln Moe, delegado
> Noruega Junto á ONU. (Oo Nova
nrk. A. F. P.) _ '¦ . '

^ GENERAL Ho-Yu-Tstn, da dele-' 
cação da China na ONU. comen-

indo a proposta para Incluir a cm-
a na legislação do Plano Marshall,
rilarnu: — "O povo chinês ficara
¦rnnhccldo por todo auxilio dos
Madns Unidos". (De Nova Vork, A.

P.)
V 

RADIO dc Moscou declarou que
o Interesse dos americanos em

•lacío á Palestina . devido an seu
eseío de adquirir campos P'''"";''-
is no oriente Médio. (De Hashln-
lon, I. N. 8.)

lueda do consumo do café kos E. E.
ÉUTâDOI DA ÉM 00 PRESMFDA

Reportagem de AYRTON LOPES
ilÜL COFFEE ASSOCIATiOH

Concluída a sua missão no
•rasll, a convite cio nosso governo,
)l homenageado pelo ministro
créa e Castro o senhor Ge-
rge V. Robbins, presidente da
ational Coííce A.sociatlon, com
ide em Nova York _ que repre-

imta noventa por cento dc im-
ortadores e torradores dc café
as Estados Unidos. Visitou, nes-
\ sua viagem, as principais rc-
iões produtoras de café dc Sao
aulo. Minas, Rio de Janeiro e
arai-á. Conversou com cente-

i dc interessados, observando
...-loco" todos os problemas re-
irer.tes à industria. Elogiou a nas-
i técnica e o orgulho que nosso'izendeiro tem pel" sua íazenda.

ONSTATOU, no entanto, alguns
roblemas como o da broca, a íal-
i de braços e a carência de ma-
irial. Nasceu, dal, a possibilida-
; de uma cooperação e interesse
iciproco de produtores brasllei-
>s e consumidores norte-ameri-
mos; Será estudado um plano
B combate. Alegou,, o senhor
ò.biiis! que não hã, atualmente,
enhuma propaganda para o nos-

so café nos listados Unidos. Re-
sultado: Queda dc consumo, cm

proveito de outras bebidas. E
acrescentou que devemos traba-
lhai, a fim de que o nosso pais rc-
torne ã liderança que sempre des-
íriítou no comercio internacional
dc café.

SERA', para isso, cobrada uma
taxa adicional de dc/., centavos de
dólar, incluída no preço de ven-

dá. Acha que, com o programa
traçado, haverá uma melhoria de
qualidade, estabilidade de preço,
por longo prazo, desenvolvimento
da agricultura e alto nivel de
produção. E que há a respeito um

. grande entusiasmo cm todos os
. setores onde discutiu o assunto.

Satisfeitos com o resultado aqui
obtido, ò presidente da Nacional
Coffec Association regressou hoje
á tarde, para a América do Norte,
tendo antes dc partir, visitado as
instalações da próxima Exposição
Internacional de Industria e Co-

I mercio, a inaugurar-se cm maio
vindouro.

yrave advertência do cel. Rui
__.n_e_ila, nue pr .mete remir.-
ciar o mandato de deputado

O senador José Américo, presidente do diretório nacional da U- U.
N.l interrogado, esta manhã, pelo DIÁRIO DA NOITE, sobre se era exa-
u. ciuo o seu partido já havia tomado posição contraria à po3.ii5.1i__oe
du en orno federal .ntervii cm Sáo Paulo, contestou, ícrmalment.. r_sa
.,i'.s.m Adiantou üo decorrer da palestra que manteve conosco, que a
União Democrática Nacional náo eslá cogitando desse caso. mas . r,içii-
c.ln.ciUc contraria a qualquer intervenção de caráter político, fc-niie-
ía to nas ii . ê cs previ. tas na Constituição o partido reiem-w. um-
p.o, . direito dc a.ireciai os casos concretos, para; posteriormente, oyi-
nar'rSonSfnvcnavoc_ 

que o sr. Henrique Bayma chefe tiçems-
ta cm São Paulo, manteve nesta capital, com os lideres da U. D N^ o
Sr José Ainérl. o afirmou que, nessas confeixnCtas.nAoficoM as.e -

. tala aualquo. clu.i.ão partidária, com referencia à posslbiltd.ile da li.-
tervençáõ lodcra! .m São Paulo vir a ser decretada.

SÃO PAULO SE LEVANTARIA EM ARMAS,
DIZ O CORONEL RUI ALMEIDA
n sr Rui Alhitiícià, coronel do Exercito e deputado fed.ral pelo

t> T b revoou oue acaba de percorrer o interior de S. Paulo f consta-
^nfa'\i^^&^emt homem do povo, a reação dos pauhuu
runtn_ á idéia da Itemnçáo Acrescentou o sr. Rui Almeida, tcMia-
ml mu.se . cmals .comesinho bem senso se perpetrai e-.;:wm

|E€S"_,SS mTOSTS 'AT!ZíSSl"*Ê fi
.;:rSí.s._,'íS!S^«._.í_,s"s

defender a legalidade e a democracia. -
EM SÃO PAULO A BANCADA FEDERAL DA U. D. N.

a h.nrnriii iviui"í,a da U D. N. na Câmara Tedcrai estará deserta;
,„,pA ns s" PÍ o Bar"ru.. Aurealiano Leite. Piza Sobrinho. Romeu
L.íurriS_ o Carlos tos Andrade encontram-se em Sâo Pa .0,011 ic;
r¦ , «pman.i o.0 ter oeeidido, cm definitivo, o impasse criado j.« ia
in \ dia .1.5 rro na .'^.mbléla Legislativa para a eleição da Mesa Ho)t,
Jmo fi 

'•¦o 
Iadc 1 :_i» -se o prazo de cinco dias dado à Comissão ds Çor-s-

Pi?í.ían'_. liKicn ara se pronunciar sobre o recurso interposto pelo n.
. nd F,'h^niH,m ao governo, contra o resultado do primçi,;o¦•»•

m inio auò deu à Uoria nos postos de direção do Legislativo Pa ..-ia
'\ nnoHcàt. colrada. Nc.tes cinco dias decorridos tentaram os panda,
rios dí*.Ato iar de Barros eleger por todos os feios posai-
V_S o^m.ml)StnFonenies da Me.a. ora por aclamação, ora oor nova

á vicia política e eeonomic. do estado líder da Federação.

VÃO FALAR NA CÂMARA, HOJE
o donütád. ^hfoi-tó Fcliciano, do Pi B. D. bandeirante, ^.-.«WJ" 1u uopuwau •-"¦ t j obre a situação em _ão P.iulc

r3pSS ^S-U^S^TS^ ^«vençio M«.l.
REUNIÃO DA U. D. N. DO ESTADO DO RIO

n. iíniÍi-se hoie sob a presidência do sr. Soares Filho, a seção ude-

^aWSmWk%\f
SSwmffil^VwftíSt. e 2.» secretario da nova mesa, eleitos
Peí!_ PsS. à revelia da UDN, cuia bancada votou em branco.

EOSSIER CONTRA O GOVERNADOR MINEIRO

Negando o voto do PSD ortodoxo A moção de con?ratuI^.*0ngq0;
vrnnriõ. mineiro; no ensejo do li» aniversário da sua administração, o sr.
Tancred. NcTe^âfimou.na tribuna do legislativo.montanhez,que.0 par-
U'd o c-t_.reunindo um dossicr para provar que o atual governe doJSsta-

ío cná scBuindo uma linha de intolerância partidária. A moção, porem,
loi _rn.ovada com grande maioria, dela participando o PR, que conflr-
mou àésim a .declarações dos seus Hderes no sentido de que o partido
não_ «"afa-tare da coligação democrática que elegeu o sr. Milton Cam-
lio" Quanto ao PTB ficou neutro aguardando os acontecimentos para
saber que posição tomará. JÍ-,--"BEM 

ENCAMINHADA A PACIFICAÇÃO NO DISTRITO
O sr Júlio Catalano, procer pessedista da politica do Distrito, aíir-

mou a ícdilar no bom exit das dPçmarches iniciadas para «*to te
postos na Mesa do Legislativo Carioca. Acredita-que de tal maneira es-
áo bem encaminhadas as negociações oue dos seis PostenaMsada

Câmara Municipal, podem chegar os. três grandes partidos a um acordo
ffiheMWPfc® um* do. partidos de 'eprescntaçác.pequena,
como o P. s. B.. poderia ocupar um lugar na direção dos traba hos. De-

clarou ainda o sr Catalaao, que
quamo mais harmonia nouver e.i-
tre os partidos, melhor s.rào tr<_-
tados os interesses da população
carioca que olha e acompanha co.n
apreensão os nosios trabalhos em
seu beneficio.

APROVEITEM os últimos 10 dias
da SUPER LIQUIDAÇÃO

H
Vi

RUA

Vestidos _. de pa
__________________________________________-___---lM^M"^B*

M

Vestidos de algodão estampado,
tecido lavável, cores firmes de
Cr$ 58,00 por ......... CrS

Blusas escocesas de CrS 39,00
'.por  CrS
Vestidos dt "voile" em lindos pa-

drões de CrS 98,00 pòr CrS
Shorts com saia ou bolero de CrS

98,00 por .':  CrS
Vestidos de seda estampada a par- inn nn

tir de  Cr$IÜU'Ul'

TUDO TAO BARATO QUE

ATÉ PARECE MENTIRA!

39,00
25,00
63,00
50,00

^_rt^T!T/T|
RUA URUGUAIANA, 2 0

AV. COPACABANA, 599 (EM FRENTE AO CINEMA RITZ)

DA CONCEIÇÃO. 15 (NITERÓI)

¦1

;

,¦

IIA1BI#§ "Op| "
1.521. QEil__l

!¦' l[gfJl'*Jlr^»iy.^"-^yrf'-)T.,|_||.lHt!l«gJL|.Utl_MM 
'¦ '¦» AmBI

SCRATCH - 547-M

O NOTÁVKL Rv-í-iò DA ATUALIDADE
Vendas a. hiup pra:o (lircliiniciitc du Jábrira
no consumidor, a partir dc CrS 100,110 mensais.

SEM ENTRADA - SOI JUROS - SEM MÁDOR

INSTITUTO 0RT0PEDIC0 DO
RIO DE JANEIRO

DR. PAULO ZANDER
AVENIDA RIO BRANCO 243-2 "
Teleíone: 22-0328 - Em frente

ao Cinema Gloria (

CAMISAS, PIJAMAS, GRAVATAS,
CALÇAS AVULSAS E ARTIGOS DE SPORT?

tfo SYLVANLV,.;/ .
ASSEMBLÉIA, 42 SYLVANIZE-SEI

DEST
RADIO

iBUIDORA DE
S"BEL" LTDA.

R. Santa Luzia, 735-11."and.-5/1108a 1111 - Ed.Vaip

€ Linlic
Ingleses

Firma importadora rende a

particulares e a comerciantes
Casemiras, Tropicais, Linho,
Cambraias de Linho pelos me-
nores preços. Grande liquida-
ção. Rua Rodrigo Silvo, 18, IO.4
andar, sala 1002.

O Presidente do Chi-
le telégrafo ao Presi-

dente do Instituto
v do-Mate^ ;

A" propósito'da dificuldade de di-
visa's *íi'or 'parte' dó Chile, em rela-
çAo à importação do mate brasilel-
ro. o presidente do Instituto do
Mate, dr. Gêneros. Ponce Pilho,
deu ciência ao Governo daquele pais
amigo, do empenho do Instituto ein
obter as necessárias facilidades pa-
ra o caso, comunicando, tambem.
as providencias determinadas pelo
exmo. sr. presidente Dutra, no.sen-
tido do Banco do Brasil comprar
cambiais para exportação da totali-
dade de 10.000 toneladas do pro-
duto estipulada no convênio. Em
resposta recebeu o presidente rln
Instituto do presidente Gonzalez |
Vidcla o seguinte telegrama: ]"334 Moneda — Santiago -

Chile - 75 Oficial 13 - 12411 -
Generoso Ponce Pilho, presi-
dente Instituto Nacional do

! Mate - Rio - Df.
503 de acuerdo con nubstras

leyes el presupuesto de divisas
se aprueba por Banco Centra! y
Consejo Comercio Exterior pon-
to Situacion dei Pais en ma*
teria de câmbios y difieultades
producidas clearing fueron cau-
sas que obllgaron reducir can-,
tidad destinada yerba mate
punto Dentro de mi sincero pro-
pósito dc incrementar tntercam-
bio entre nuestres paises solicl-
tare organismos técnicos comi-
slon oberas segundo semestre
segun possibilidades câmbios
atentos saludos - Gabriel VI-
«ela."

s.tA5PA!
.( <{j-ABSrq_'(("-HRANC-íf,

IOÇAO aAM
t». no» »i««(ot nu o*imihb<
Voir«H _i »ii« ten N.rimít
.HMtUáC_IH>lmo 6»I*.«TIOí>.

BUg|

A SITUAÇÃO.DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS. •nlMggjj
mente, tende a se agravar. O prefeito Mendes de Morais nomeou duj 

|comissões paia estudar o caso dos ônibus e n. da.disso lesultou. pa^
menos que o público saiba, de iinusvtante para a «dade. A «n«IP»M«| ã
ônibus continua a trafegar em péssimo estado, ameaçando constante ,,¦
mente o público. Porque não solucionar de vez este assunto?

DESAPROPRIAÇÕES — O prefeito determinou que nos casos rle
desaSSSçSfjà dectetad,* sejam ultimadas dentro dc 60 dias a Iim 

Jdc que se tome possível o seu aJu'._amento ou selam revosaoas aquelas ¦
cujo interesse de utilidade pública não «tiver comprovado.

Àoc-ár des esforços da Prefeitura, continua a faltar água. pelo menna
em ceitas horas do dia. em Botafogo e Copacabana. O Departamento de |
A^fe Esgotos bem1 poderia estudar um processo de distribuição rio ute«
doso liquido m^is conveniente para aquela zona. muito mal" ada aea-
tes últimos tempo. ', . !

O prefeito nomeou paia o cargo de diretor do riopartamenlo oVCóà
cessões o engenheiro Onoíre Pinto Guedes, na vaga do sr. Haioldo B.
Cavalcanti, que solicitou exoneração^ /

LINA SILVA não está desaparecida. Muito ao contrário, encontr.v
se na «ua da nsehora Ana Maria, á rua Barão de Guaratiba n . 41 Veto
dir._an.ente de Cachoeiro do Itapemerlm para trabalhar naquela ife -
denefá O seus pais poderão visitá-la. Essa informação resultou¦ « u«*
So.aoub° cada pelo DIÁRIO DA^NOITE sobre o seu desaparecuneato.

Tü-RMINOU A GREVE DOS PROFESSORES - De Minncapòlis ln-
fo,'SqSfseíuS!Tde importância J^0'^ ífô?S"'';
públicos dos Estados Unidos terminou ontem _ noite. í"»1' Xcado
fessores dessa cidade decidiram aceitar u mpac o a que se havia ««Baoo,
entre a Junta-.de Educação e a Comissão de Negociação do Giemto He
Professores. t , ,

CUIDADO COM A TUBERCULOSE - Nesta capital morrem mug
vitimas da tuberculose. Evitar esse ternvel mal é mais lacu ao que.
curÀ"lo v

tremendas doenças do nosso século -ji tuberculose.

Estamos cansados de chamar ü *m?to«^*A" **$ *™ j
credito acricola nada poderft ser feito na chamada faisa^veiae; .#o
Dis r o Federal, em beneficio Co abastecimento do povo. O agricultor ¦,
nècMiUa do ammro do Estado para poder realizar uma obra que po_sa
repercutir na Somla agrícola da capital. Do contrário, nada poderá ;
ter feito de apreciável, __j ____4-'V'

JUPERAV1T NO INSTITUTO
NACIONAL DO MATE

^uvada a atual administração e considera-
da modelar sua contabilidade

A Comissão Fiscal, nomeada pela J«ntaos»"^l%^
ituto Nacional do Mate para examinar a gestão ™^£«
.utarquia, atualmente sob a presidência do Dr. Ge 

| 
°so W^

'Uho. apresentou sobre o ultimo exerço Pai ecei unanime en e
provado pelo plenário, aprovando seu Balanço e a gestão flnan-
eira da atual administração.

na referida verificação constatou-se que. .
Pará a previsão da Receita de CrS 7.542.600,01) Houve uma ar-

ecada Io Cr; 8.353.582__0..que ultrapassou, portanto aquela
le ers' 810.082,40. Para a fixação da Despesa dc C S 7.902,2i^OJ
uin. castos autorizados montaram cm CrS 6.8o2.974,811, npiiye. o
a do orçamentar, de CrS 1.099.310,20. Da diferença verificada
ntre a Receita arrecadada e a Despesa realizada, resultou o su-
ei-a.lt dc CrS 1.490.607,60.

O relator da Comissão Cel. Adir Guimarães, representante
o Governo do Escado do Paraná elogiou francamente a ordem^a
oiTecào encontradas na caixa e na contabilidade do Instituto,

W^^if* trmif t^^^mmmmmWL mmm^^^^^

(F)é7muéO . fi
NA MAIS DELICIOSA
DAS COMPOSIÇÕES
Os melhores caíés do Brasil provém
de S. Paulo e de Minas.
O Café Paulista é uma deliciosa
composição dos mais finos cafés de
S. Paulo e de Minas, cuja torrefa-
çâo, tecnicamente perfeita, garante
sempre a mesma "liga", o mesmo

café delicioso, 6empre Imitado •
nunca igualado.
A técnica empregada na saborosa
composição do Gafe Paulista trans-
forma-o no mais econômico doa
cafés, porque a menor quantidade
de seu pó produz o máximo de café.
Compre, hoje mesmo, o Café Pau-
lista, uqmpare-o com os melhores
e verá que êle é o único café que
mantém uniforme o sabor da mais
suave mistura de cafés finos.
À venda nas casas do -ramo. I.ecu
se as imitações.

Mpt
SUAVK MISTURA DE CAFÉS FINOS

Muna __rqi_.lr.Klii sob N.'. 20.505

EHFÉ PÜUIISTH 1TDR.
Torrcfacão c Moagem: — Rua da Constituição, 23-A
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Mortos todos os tripulantes do MffsheF
. (Conclusão do 1." página)

£ftêm como comandantes, r.sperl-
vimente, coronel Manuel J__e Vi*
nhais. chefe da esquadrilha, ma-cr

¦ Osvaldo Pampl.na Pinto e c.-ipi'á.
Nelson Asdrubal Càrpes-

- " 
Ò COMANDANTE l)Ò 61'as 

Informações que obtivemos
no Minis.eno da Aeron.iuilca
adiantaram ser o capitão An.elo

fO chefe do Governo
manda a C.C.P. esapii-
nar su%~r~'"r *-nurr. .

|.'problei.ia (ío clmenlo
O presidente cia Repilblka ';?'-r'- :

ninou á C.C.P. que seja verificada ;
i exéquibilidad*? das sugestões da i
•,ub-comissão de materiais de cons- i
rução sobre o cimento, propondo-afi
ii medidas destinadas a promover
v aumento d» produção nacional
iaquèle material e a regularização
Io abastecimento .niai do mercado

de Almeida Aguiar um co.r.pe-
tente piloto, um mátematicoi rie
me.-itos, o que vem acestuar d.e .
que não houve impericia d. sua
parte. Deduziu-se que a ra?.'} doi
incidente tenha sido observada I
por qualquer delito mj.ani :o no
aparelho, sendo o piloto obrijddr- ja uma manobra de ate.r!s..ú. m
violenta, avariando assim, . apa- i
reino de radio-transmUsão. cen- |seqüência do qual cessaria, as suas
comunicações com o avião capi-
tanea-
DESTUOCAno O APARELHO — í

TfinrS MOF.TOS
.•'.- _-itc:l',- ie; -' i f A 3 re:?-

:;ram esta m.-.hi um c:e:pachri
procedente da l.1 Zona Aérea em
Eeiem. notificando o entontro dn?
destroços rio B-2_. num pequeno
campo, »m Itamàpará. a 24 quilo-
metros das margens do rio Gurupl.

C encontro foi feit-o esta manhã,
verificando-se que todos os tripu-
lantes do aparelho estavam mor-
tos.
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SOLUÇÃO
Se Nelson estlveese real-

mente na cabana qaanín
Brewçr levou o tiro, confot-
me alegou, deveriam haver

no caminho quatro «eries d?
suas pegadas Ora, enron-
trando apenas três. FnrJncr
compreendeu lugo que éle et-
tava com Brewer qui. d.
rst? fira aínassinad. Mais

larde Nelson confessou
orim*
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Aprovado o distintivo
para os oficais farina-
centicos da Aeronáutica

O ministro da Aeronáutica aca- i
ba de aprovar o distintivo doi Ofi- '.
ciais Farmacêuticos da Aeronautl- •
ca. Esse distintivo é confecciona- I
dc em metal dourado e usado so- !
bre o lado direito do peito.

NOTIFICADAS Al TAM-LIAB
As autoridades do Ministério da

Aeronáutica tomaram imf_!?.t_a
providencias no sentido de avisar
as famílias das vitimas.

PERDERA-SE DA ESQUADRILHA
O Mitchell-6 perdera-se da es-

quidrilha quando voava de Belém
para SSo Luiz do Maranhão. Os
outros aviões não haviam conse-
guldo contacto com o mesmo, sen-
do. então, avisados os cornando.-,
da l.í e da 2.a Zonas Aéreas, quefizeram levantar vôo imediata-
mente vários aparelhos à procura
co 6.

REMOCAtTDOS CORPOS
Está sendo providenciada s ida

_o local de uma caravana da F.
A. B. para remover os despoios
d-aS vitimas do desastre para Be-
km. de onde virào para o Rio çmavião militar.

A fome como...
.ConcJusSo do V pá?.'

lhfies de cnireíros — declirou-nos
outro.
COMO FUNCIONA O "TRU6T"

Agora, uma explicação de como
functor.a o "tru.t" do Mercado: ós
negociante: só recebem mercadorias
dos agricultores em consignação.
Isso quer dizer que o pessoal do
mercado nâo assume nenhuma re. -
ponsabtlídade. r.ão corre perigo de
esteeis alruma nem faz qualquerdespesa Ò produtor embala e
transporta per sua conta, cí.sndc
ao consignatarío apenas vender o
produto- E da prestação dé cantas
dàmcs um do; exemplos que õúvi-
mos: o colono Gladine Honorio,
com plantação no quilômetro n. õ4
da Estrada P.io Sâo Paulo, mandou,
ha pouco tempo, para o rr.eread..
20 toneladas de rèt-olho. Pagou Crj
2.50 por saco. para a embalagem.
4 cruzeiro pelo transporte de C3ii
u.-.ldade de «co. e S por cento ío-
bre o total da mercvad.ria ao cer.-
s:gr.atir:o. O trabalho deste foi ur,:-
carr.ente o de vender. E o fez, ra*
turalmente, de acordo com as suas
conveniências: 7 cruzeiros o saco.
Resultado: r.o final d»s con*as. Ho*
norio a:r.áa estava devendo ao m«r*
cador 60 centavos por saco.

Desesperado, o pebre homem de-
adiu não mais plantar verdura..
Agora está plantando fumo. Cou-
iegue as mudas de graça e têm
comprador certo.

NOVA ENCHENTE
No ano passado toda a ion» plan-tada de Santa Cruz e adjacências

foi. como se divulgou tmphrr.er.te.
arrazada por tres enchente, conse-
cutivas- Os colonos pe-deram tudo.
tiveram prejuízos avultadísslmo,
tendo muitos mudado dè profissio.
pc-.s o governo, como nos d:ss» o
sr. Ubaldinó Paihares, prometeu
socorrer as vitima; da inundação,
mas at» agora esse socorro nâo
apareceu. Sabem as .-;::mas quevultosa verba foi levantada do Te-
souro para esse fim, por determi-
nação do presidente da Republica.
mas cesse dinheiro nâo virào elei
um níquel siquer.

Infelizmente não dispomos de es-
paço para contar numa única :è-
portagem. tudo o que nos foi ir for-
mado em Santa Cruz. Mat amanhã
pretendemos continuar abordando
o assunto- Tocaremos, então, d»
medo mais amplo, nessi quertâo io
.ocorro aos flagelados diquelàü trÍ3
enchentes.

Resta-nos adiantar, aqui. queSanta Cruz e Plranema já estão
outra vez sofrendo as conseqüências
de nova enchente, com o transbor-
damento dos canais Guandu e Ita.
Todas a; plantações estão cobertas
de água. Estão apodrecendo, porfalta de escoamento, enormes quan-¦tidaáes ce banana, laranja, aba-
cate. aipim. etc. Os preiuízos são
avultadissimo. Ji ascendem a cinto
miíhies de cruzeiro», calculada-
mente.

Assumirá o gover-
no de S. Paulo o

presidente da As-
sembléia

(Conclusão da 1.* paginaitam mais de dolt anòi para o ter*
mino do mandato do governador
eletivo, conforme reta ainda a
Constituição de Eatado. convocará
novas eleições. E._a._ eleições, po*
rém, serão indiretas, cabendo á
Assembléia eleger os novos gover-
nador e vice-gorernadur. Tudo de
acordo com n texto constitucional
paulista.

NORIO O SR. MILLIET
FILHO

Enquanto isso ocorre, o sr Ser-
gio Milliet Filho embarcou num
avião em S. Paulo e cnegou ao
Rio. Na capital paulista etquivuu-
ee de fazer declarações aos jorna-
lUtas.
O MINISTRO DA GUERRA CON-

SIDERA POLÍTICO O
PROBLEMA

Durante a solenidade hoje leall-
tada no Regimento Escola, cm
Deodoro, DIARIO DA NOITE ou-
viu o general Canrobert Pereira
da Costa, a respeito dos ucontecl-
mentos de Sáo Paulo, ou, preci-
semente, do desfecho provai. I da
crise politica bandeirante

Perguntamos ao mini.tro d»
Guerra se estava de acordo com a
nota de um observador militar pu-
blicada sobre o assunto por "O
Jornal", de ontem colocando o
problema paulista fora da sulUção
política. Respondeu-nos negativa-
mente. Nâo está de acordo rom a
opinião do observador

Acrescentou que o caso de Sío
Paulo é exclusivamente poiitlcn,
rematando a palestra com a cie-
claraçãn peremptória rle que o
Exercito não se envolve em as-
sunto dessa natureza.
O GENERAL GOIS MONTEIRO

ESTA' DE ACORDO
Tambem sobre a nota do obset-

rador militar, ouvimos o generil
Góóis Monteiro.

O ex-titular da pasta da Guer-
ra observa, de inicio, que «tá
ainda veraneando em Petropolis,
como enfermo, e de lá tem descido
apenas para tomar parte em _ei-
soes do Senado. Nâo tem tld», por
isso, oportunidade de conhecer
precisamente o ou. se está pas-
sando em Sáo Paulo.

Sabe, porem que a situação ê
muito confusa e veria, por »e tra-
tar do principal Estado do Brasil,
centro da riqueza nacional, o maior
parque Industrial da America do
Sul.

IMPORTÂNCIA DECISIVA
Salienta o general que, do pori-

to de vista político, econômico, so-
cia) e cultural. São Paulo tem
urna Importância decisiva, sobre-
ludo no qne concerne k segurança
do pais. Pode-se admitir uma cri-
tf grave em qualquer uriidad? da
_>.._¦-jção. ma. em SSo Paulo ã
gravidade da situação assume cro-
pore.es aue não se pode de.co-
nhecer E' um Imperativo dà nns-
sa auto-defesa manter a eitabill-
dide de Sãn Paulo, que — frlza
— descarrilou em virtude da Re-
volução de 30 e até agora não se
corsegnlu ri»rolora-lo sobre o» tri-
lho. E' um mal «nnrm» rara a
«ciuranca do Brasil

NAO TAt DISTINÇÃO
ENTRE BRASILEIROS

Acrescente n general Góe» Mon-
teiro que, como brasileiro, ama
Igualmente a todas as parcelas em
que se acha divi. ida politicamente
a nossa Pátria. Náo fas distinção
entre amazonenses e paulistas, en-
tre baianos e gaúchos, etc. Mas
tem razões especiais que o pren- jdam a três dos Estados: Alagoas*!
pelos instintos de nativo. Rio G. !
do Sul, nelns sentimentos afetivos:
«áo Paul", pfilá razão e a Intel!- í
eencla. alem rte spntimentos nue !
•jemiran, arraigado, na "-nieV I
chia" — a essência d-i alma Na :
uberrimaterra bandeirante pnr 3 .
vezes, o seu saneue foi derramado- j
do ><e- pai. que ali foi ferido ici-1
dentalmentc. e rte riol. irmáns que
sucumbiram

VERDADES QUF NAO SE
DEVEM DESPREZAR I

Rematando a palestra, o general
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Suspeitas de fins poli,
ticos na idéia da «us.

pensão de vô_ noturnos
- Rio-Sáo Paulo
.Cei-dulfio do 1.' páijlna)

£an cada seis h.r»_ o Df-.->a,
mento de Aeronáutica C:v.: recebe
ua. histérico completo e »x_-_ ,*.
temps e das varíaçôei que apr«.
senta, fornecendo t»i. informíi a.,
aviadores, onde quer que .-» en.
centrem.

O Brasil é o segundo pai
mundo em tr»fego aere. Na r
frente estáo os Estados Unido
America do Norte. O numero
desastres que ecerrem em .-
território é mínimo. Vivem-.'
ano e dois meses sem que se •¦<
casse umi mt catástrofe aer*¦_ Ai.
sim, a idéia da suspensão de vés.
noturnos atenderia a propósitos

» 01
'ül

i di
d.

I0SM
urr,

irld.

•n-.sn- i<

Falta de dólares, a causa
do racionamento de gasolina

Prejuízos ao comercio e à indústria — Satis-
feitos os chauffeurs de praça, pois cessará a
concurrencia dos autos particulares

lens para os revendedores e comu-
mlderes. Referiu-se. por fim. o sr.
Alberto Borges de Almeida ao caso
doi médicos, dos engenheiros e dos
advegidos. profissionais esses que
náo podem prescindir dè automo-
veis e que um racionamento, forço-
semente, reduzirá suas atividades
em prejuízo de pessoas táo nume-
rosas que poder-se-á considerar do
Interesse publico.

Es-._o confirmadas ofiotíimente
as r.otas oue divulgamos, dtsle os
fins de (ariélro ultimo, a respeito
da. providencia que seriam toma-
das pelo governo, por intermédio
do Conselho Nacional de Petrô-
•eo. a fim de restringir o consu-
mo de gasolina em nosso país- de-
da a süuaçáo de severa economia
adr.a.a nos mercados de nossa
..npcríaçâo. conforme foi ampla-
mente noticiado

Hi poucos dias ainda, voltamos
a tratar do assunto, adiantando
aos nossos ieitore. que. em lugar
de um racionamento indireto ou
voluntário dos sub-produtos de
petróleo, principalmente gasolina
e óleo combustível; teríamos ioe-
vitavelmente um racionamento
obrigatório, pois estávamos i«gu-
rarrente Informados de que oa es-
túde. determinados pessoalmente
pe'o presidente da Republica iá
haviam sido concluídos, datérmi-
nanco inicialmente uma eeonómi»
ce vinte por cento r.o'cor_sume.

Houve, em seguida, uma cou-
testáçio, d» certo modo vaga. nio
che.ando mesmo a subsistir mais
de úmi semana.

PRIMEIRO PAIA OS FAB-
TICTLARIS

Hcje, lá sio conhecidas as dé'

ds

orno

isara.
Imeti-

Gi.

ainda desconhecidos, pos
te políticos

Nossa avlaçio necessita da .-..
cèraçáo de todes e d. respeito pi
pular e as autoridade, empreea
dem esforças para esclar."\* 0
fins da iniciativa da suspensío i-
vôos neturnes. Toi o qu? o repor
ter deduziu das palavras dc dlr*
tor César Gr-lo. entusiasta
dviaçâo e conEtruter do aero
Santss Dumont.

Ha dez anos o sr. Ce.a.-
construiu aquele aerõdromo
tuade no centre, da cidade, céni
mil e cem quilômetros quadrado!
Então, considerou-se imenso o ae-
roporto: hoje. no entanto.
no pequeno para o nosso rr.
to de aviões, tanto assim
cer.do que está destinado .

.cr semente á_ linhas inti
passando es aparelhes de I
internacionais a descerem no
leão.

FORDUE A PANAIR
SUSPENDEI'

As companhias "Cruzeiro do pi
j-ul" e "Real" continuam rsall- íS
zando vôos noturnos entre R:o .
S. Paulo.

A Panair tambem íaz:a »¦_..
vôos. suspendendo-es ha três anoi,
exclusivamente por eseass.2 í.•pessoal habilitado.

PERON PROCURARA' ESTENDER Â
TODO 0 CONTINENTE A SUA "POU-

TICA DE ABUNDÂNCIA"
fConeJuiáo do I.9 página)

entre todos os países do Continen-
tá?

POLÍTICA oe cooperação !
ECONÔMICA EXTENSIVA A TO-

DAS AS NAÇ6ES CON- 1
TINENTAIS

— E' conhecida a orienteçio e o -,
desenvolvimento da politica eco-
nomica argentina, responde-nos jPerón. Náo sô em seus aspectos in-
ternos como tambem naqueles que

__. ... ... .,-.. ......--.-.. -. -- . chegam até o campo internacional. (clarações de presidente ii Cons*- rirma-se ha necessidade de alcan- *
çar uma economia dè abundância i
pára um mundo melhor aliment..- !
do e com maiores possibilidades de jvida e tr»b»lho. A politica eco-1
nomica que assim prateamos, bt'.:.-
ca nio só o próprio bem estar cie
que ji desfruta • Argentina. Asp'.-
ra idêntica situaçáo para os povosdo Continente e do Universo. Daí
poder tornar-se extensiva, sem re-
servas de nenhuma espécie, est»
política de cooperação ecenomica,e todas as nações continentais.

lh*. Nacional de Petróleo, confir-
mando, para breve, o rec-ín^men-
to d gaselina. devendo. .íi pri-
meiro lugar, a medida recair so-
bre e: particulares, com uma res-
triçãe mesmo de xinte por cin-
to.

Havendo, perem. indicies t>
oue será aumentada considerável-
mente a produção de álcool, o pro-
prio presidente do C. N. P. con-
corda em que será possível menor
redução do consumo do carburan-
te de petróleo.

NAO HA DÓLARES
Hoie. ouvimos o sr. Luiz Fonseca,

no Poste de Abastecimento Mauá.
Disse-nos ele que. apesar das eco-
nomias ou restrições já impostas
nos mercados expertadore», como
é notório, o segrede desse raciona-
mento próximo está apenas cir-
cunscrito ás questões de cambio,
pela falta de delares para os pa-
gamentos no exterior.

Virá esse racionamento e viráo
outres — acrescentou o mesmo se-
nhor — emquantQ perdurer. a si-
tuaçfto que atravessamos. O que
devemos fazer é providenciar para
que possamos produzir com sufi-
ciência o nosso próprio petróleo,
abrindo nossas portas aos capitais
estrangeiros, pois esse será o vèr-
dadéiro nacionalismo a seguir.

CESSARA' A CONCORRÊNCIA
DOS PARTICULARES

Deixando . Posto, fomos ouvir
alguns motoristas de praça. En-
centramos em palestra os. srs. Se-
bastião José Pereira. Orlando Ba-
tista Pereira, Maurício Pereira e
Luiz Pacheco, todos os quais sé ma-
nifestaram favoráveis ao raciona-
mçnto de gasolina para os pirtlcu-
lares. pois. segundo á opiniáó do-
m-iiante na classe, é o único meio
de fazer cessar a concorrência dos
mesmos, no transporte de passa-
geiros, com serviços de auto-lote-
ções.

PREJUÍZOS AO COMERCIO
INDUSTRIA

Ouvimos tambem o sr. Alberto IBorges de Almeida, que negocia !
com o ramo de tecidos, usando um I
automóvel particular para os çeusserviços. Declarou-nos qüe. como
já aconteceu, os prejuízos serâu
consideráveis para o comércio e
para a industria, pois os transpor-
tes individuais, geralmente usados
no expediente, serio atingidos pelaracionamento. Np seu caso. afir-
mou que será multo prejudicado,
peis está constantemente, como
ocorria no momento, via 1 ando paraPetropolis, Teresópolis,' Italpava,
Pedro do Rio e outras cidades oulocalidades, onde leva oferta dosseus produtos, com grandes vantá-

Re&ção da policia..
(Conclusão da Io pég.)

DADOS EXPRESSIVOS
Ano passado, sçgundé c_nsc.u_-

mos saber, mais dé dusé'.i:os .u-tos de prisão em flaíranré for.m
lavrados na Delçgacia üe Biono-mia Popular co.tr» os (...jHorado-res das industrias das '.ivrãs Eentre os processados há .nãiis-
tri.is. comerciantes, advogado.,
médicos e dentistas O cotai emcruzeiros, representado on.- e'sasluvas, vai alim de 300 mil cruz.'.-
res.
REPRESSÃO MAIS •_N_.RC.If A

AINDA
Estamos .seguramente informa-

dçs de que o cheíe <J« Policia, oiàii-te do avultado numçro -ie carr»s ereclamações verbais qüe r_m retc-bido ultimamente de pess.is hi-1cessitadjs de moradias centra as;
íbsurdis exigência dos senhorios Ideterminou ao delegado de Ecóno-1
rr.ia Popular, que tôm.ise p.ev.l-áencias no sentido de ^ue a cim-
panha contra esses èxoloradbrès
da economia do povo --e|< feíca
com mai? energia I

AS ECONO»nAS DAS REPUBLI-
CAS AMERICANAS DEVEM CON- \JUGAR-SE PARA SERVIR A SEU I

DESTINO
i..— Abriga. V . E a. esperança

de que em íuturo próximo as eco- jnomias da América se completem •
entre si, criando mercados para te-das as industrias que tenham baseefetiva na produção nacional decada país?— Está dentro das aspiraçõesargentina» intensificar o intercam-bio comercial e propender á indus-trializaçlç do país. Esta mobiliza-
çlo dé riqueza, interna e externa.é a melhor resposta que pode dar-se á pergunta formulada. As eco-nomias das Republicas devem con-jugar-se para melhor servir a seudestino, sem que isto queira dizerque necessariamente devam sofreríimiteções.

mS°*J_FJ_5PAÇA0 D0 COMER.CIO REPUDIA A PRESENÇA DEINDUSTRIAS ARTIFICIAIS
¦ — Julga possível, presM •n-c.q.e
dentro deste espirito -«ad.ite j!melhorar o "standard" de vida deinossos povos, seria possivel . vit.r'a criaçlo de industriais arMílcnis Icpm o objetivo de diminuir a com- ¦
petição entre estes paises? I— A consolidação do .o.Tero.r,!ampliando e diversifíca.._o os'mercadqs na base dj ga...n..-._ nos1produtos comercializaveis íapüd.a Ia presença de industrias _.tiiVi.__sIque nio correspondem. i preemi-;neneia econômica humana que se
procura e nem ao destino econc-!mico dos povos. Toda cbh.cruõab'<»ve ter alicerces profundos eatender umbem a possibíVdaaesconcretas. Evitar a existência déIndustriai artificiais ao l.Vdo disque multas vezes é .•...èlsanomanter, com o constque.i-e e-ifrà-queeiménto dç outras Ininstríis. éuma conveniente diretriz ....oro-mlca.
* DEMOCRACIA PLAMMCADASER>E A' COORDENAÇÃO ECO-NOMICA QUE SE rtCSl^Y

A quarta e a quinta pergüir...se conjugam: sé esta cõó/dénaçâòeconômica facilita a exis:e-lüa Ueregimes políticos' semslhant<>s' mAmerica, e se a adesão 1e todas oualgumas destas faedidas àissiparlódefinitivamente os preconceitos oeprivilégios ou de economias aütãr-quicas-' O qu? pensa a -.èspM.o opresidente Perón?—¦ Considerando que '-e?jvt...
mente a democracia pliliifiéa-da. que praticamos no _o.it.nem»serve I cçqríenaçlo -:-.i v.:^_cjqui se objetiva, é hecèúir-3*r"!truturkr. eomd já foi dito, uma

0 TEMPO
horas de »ra»nhã: Tempo em
SE!1 ?rU"lad?_ Temperatura lf.

ma- lh9'' Máxlm?: ".s-Mini-

economia de abundância '__:•.?*
sal E, dentro dela. a v*-** carrít-
ponií aa nosso 6óntin.:uc .»
fersm utilizados os elemçnios li*
fceradores dessa economia. :r,:!.ir.
do-se nisto todes os fatò.-s .-..*•
trutivos, se disslparlo tanto os
preconceitos determmi.ns penpreeminencla de economias corte
os forjado..- do receio eccnoaiiro
internacional.
A INICIATnA PARTICULAR EA'ESTATAL NO DESE.WOÍ,.'.-
MENTO DA AMERICA LATINA

Que papel atribue o prísiden-te á Iniciativa particular • A .s-tatal no desenvolvimento ;«._...
trial da America Latina? Ps:..i
que a iniciativa estatal Seve sçisó complementar da par-icrJir?Propender para o c.t.ce.i-1*raer.to de novas ihdus .Us r-.
países americanos, asglrn como -..
rantir o desenvolvímcnre dás jiexistentes, facilitando a .mu:.:*
çlo dos equipamentos, ia mão .«obra c te:nicos necessários- é mrinecessidade comum a todis >s u-
publicas do continente. Dantwdela deve dar-se facilkl.de ,-.>capitais estrangeiros, m.s. io.ics.mente, sujeitando-os ãs dispa.!-
ções internas que emergem d: e:*
pirito constitucional de ..... _•.._.
Quanto á iniciativa estatai. é c m-elementar das atividades panicu-lares E' necessário, no entanto,reconhecer a conveniência da •_.
dual transformação dii ím.-a.-estrangeirai em nacionais* Princi-
palmente quando sé trata i. >-.•
vldades econômicas bi.i-i- ••
pensamento nio é estranho a mui-tas republicas'e3o Contin.-.t.
$_,._Í^.2ÍARSHA1'L E * C0>TR1BCIÇAO DOS PAISES LATI*N0;Ü!S;R,CAX0S pARA A RE-CONSTRUÇÃO DA EUROPA

A propósito do Plano Marshall,
perguntamos a opinião do Pre-sidente Perón ao tempo que meia.gamos como crê possa ser a _ .d.dos paises latino.americanos paraa reconstrução da Europa.Se admitimos que o bém-es-tar econômico dos paises latino-americanos depende do êxito quetenha a reabilitação européi3. oprogrçmà qufc tem o nome do Se-
çretário de Estado da América doNOrte, dçvemos supor que a par-»-ipação dos paises latino-àme-ncanos nestç esforço e neste planodeve ser decidida, ijmp!a e cçns-tante. As aquisições dos EstadosUnidos nos paises da América La-una, assim como as inver?óe= •¦_•
dáveis que intensifiquem a pr"du-Çao e o. envio das mesmas para os
povos da Europa, é um circuito
econômico que nio pode d «morar-
se. Gêneros alimentícios essenciais,matérias primas e artigos manu-•faturados, ofçrecem ps mercados
produtores do Continente. Quantoao meu pensamento, acerca n^-te
plano que apaixona a opinião ini-
jersaJ' ?.!das suas altas final:-ia-aes pacíficas, merece á ade.i^ detodos aqueles que possam ou riointervir diretamente na recupe-ração econômica da Europa -
a.uda á Europa feita diretamente
SEM PRORLEMAS PENDENTES,A ARGENTINA PARTIDÁRIA DA

PAZ MUNDIAL
Finalmente Presidente tem iArgentina a sua maneira de ver,alem dos relacionados com o sèuprepriu desenvolvimento éconòmi-co, algum problema na Amei ca?—•A Argentina não tem nenhumproblema pendente na América.Perfi-ária da paz mundial, suaspreocupações mais intimas se fun-dam na estruturação de umi co-operação econômica oue torne pos-sível o desarmamento espiritual dahumanidade e a realização de .rn

plano de trabalho tendente a con-cretizar de'maneira efetiva esteideal pacifista, o respeito pela li-vre vontade dos povos, pela .oll-dariedade e a cooperação éconô-micas indispensáveis, assim comotodo o nosso respeito e n.c;.-3?energias ao serviço da paz. s_o os
passos aconselhados para que, emconjunção de esforços.' o? homens
do mundo assegurem ás futuras
gerações umj solidariedade om-nizadà e uma tranqüilidade per-manente.

Gõ>_ declara que o* argument». _e
observador militar d* "O Jornal",
conteem no seu parectr, verdades ,
qne nâo se devem desprezar sobre
a jltuaçio paulista e o detf«eho I
que possa ter. • I

Zeferino Martins da Rocha
JI ci

(FALECIMENTO)
ua familia comunica o seu falecimento cconvida os parentes e amigo, para o sepul-lamento, hoje. às 17 horas, no Cemitériode Sao b rancisco Xavier.
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TEATRO
jnaíp Viana e a Escola Dramática
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Só pelo relatório que Renato Viam», recentemente e em noa
lira nomeado dirttor da Escolqi Dramática, ertvlóu aó Prefeito, ti-'

•amos conhecimento da mudança daquela instituição. De mal* um.
fé suas continuas e incompreensíveis mudanças.

Desde o falecido Estado Novo, a Escola Já ocupou mais de uma
luzia de locais, todos eles provisórios, sem condlçóei, abeolutamw.t*
mpróprios.

Espécie de filha maldita das administrações municipais, ela
urece um pouquinho com aquele elefante da rifa, què ninguém
.atw onde abrigar.

Essa situação, como facilmente se lmtglna, prejudica fun.nl-
mentalmente as atividades escolares, perturba o ritmo de trab*'ho.
lesmoràlíza a instituição-

Depois que a Escola saiu do Municipal, sede logicamente uidi-
.3Cu sob todos os aspectos. JA andou morando até em pardlotíoi

barracões, como o da Avenida Oomes Freire.
A nomíaçfto d« Renato Viana para dirigi-la. denota no gene» ai

.rendes de Morais um evidente interesse. •
Nenhum dos nossos Mestres de Teatro — sem desmerecer o va-

Bo- d? outros que possuímos — seria mais indicado para o cargo,
Homem de' cultura e de ação, estudioso de gabinete e operário

oficina, o fundador dò Teatro Anchieta — obra què o futuro lm-
tara melhor ainda do què o presente —, conhece com uma rara
ntimidade, os segredos e as exigências do teítro como Escola e
-orno Espetáculo. Sua designação para o cargo, restituiu á iodos
mí a fé que havíamos perdido nos destinos da Escola Dramática,
nau grado ò esforço de seus professores e do nosso heróico WerAecic.

Mas entre as coisas apontadas como essenciais na tarefa exigi-
Ba para s suà reestruturiçfio — e Renato VUha compreendeu isso

. é preciso que ela disponha de um local digno de suas finalldaaes.
uma sede permanente, estável, definitiva, e de instalações apro-
riadas. • -

BANDEIRA DUARTE.

FRAQUEZA - ANEMIA SANGUE POBRE • IHAPETÊNCIA • DESNUTRIÇÃO

res feridos
uni desastre

_tfa madrueada de ontem, na av.
evidente Vargas esquina da r.
ichado Coelho, o auto coletor de
o D. P. 8-67-68 chocou-se com
ônibus n. 8-00-09, linha Mu-
-Ipanema, saindo feridos; Ral-
indo da Silva, preto, de 29 anos
erário, residente à rua Frei Ca-
ca, 62; Armindo Raymundo, pre-

de 23 anos cozinheiro, rua
m Pastor n. 133 e Moacir Al-
atara da Costa, branco, de 23
os, rua Barão de Iguatemi, n.

tendo o segundo ficado inter-
tio. em estado grave, no HPS.

MORREU
Ia tarde de ontem, o ferido
>acir de Alcântara Castro, nio
ilstlridò aos ferimentos, veio a
eeer no Hospital do Pronto So-
•ro. onde ficara internado.
D corpo foi removidi pára o ne-
jtério do I. M. Legal.

íocaram-se em
rente ao Obelisco

DOIS FERIDOS
JV's 18 horas dè ontem, o auto-

ação n. 4-80-16, da Companhia
Transportes Coletivos, dirigido

s José Graneli, de 29 anos, re-
ente á avenida N. S. de Copa-
>ana, n. 1.183 e a camlnhone-
particular n. 2-57-91, conduzi-
por seu proprietário Severlno

irtins da Rocha, de 48 anos, car
lo, farmacêutico, morador á rua
íador Vergueiro, n. 128, apárt.
101, chocaram-se violentamente
avenida Rio Branco em frente
Obelisco, ficando os veiculos se-
mente danificados.
Sm conseqüência sofreram feri-
ntos, sendo socorridos no Pos-
Central de Assistência o referi-
dono da caminhonete e seu fl-

i, Francisco Assis Martins da
cha, dè 18 anos, funcionário pu-
co, ambos com contusões e es-
iações.
_. policia do 5.° distrito esteve no
ãl, fazendo comparecer a perl-

e remover os veiculos.

i.OOO cearenses pro-«
piram se alfabetizar

DRTALÈZA, 21 (Meridional)
(O padre Leopoldo Fernandes,
«ntador dá Campanha de Al-
letizaçáo dos Adultos no Cea-

l declarou aos "Diários Associç-
i" que 20.000 cearsnse? , Ire-
intaram os cursos patrocinados

aquela campanha no ultimo

NOTICIÁRIO
Hemiette Morlneau, apresen-

tada pelos Artistas Unidos, reali-
zarà, amanha, ás 21 horas, na A.
B. I., um recital de poetas brá-
sileiros e franceses, completando o
programa com a interpretação de"A voz humana", um ato de Jean
Cocteau, no qual a grande atriz
viverá um drama de intensas é vi-
brantes emoção.

Foi transferida para o dia 2
ác abril, á estréia de Dulclna e
Odilon, nó Regina, quando os dois
queridos comediantes apresentarão"A águia de duas cabeças", unia
tradução de R. Magalhães Jr. A
propósito, convém salientar que a
linda peça de Cocteau Já foi ré;
presentada em vários países da
Europa, sempre com absoluto su-
cesso, e quinta-feira ultima subiu
á cena do Nacional, em Lisboa,
com Amélia Rey Colaço, Erieo
Braga,- Álvaro Benamôr e outros
elementos do primeiro teatro por-
tuguès. Pelas criticas dos jornais
lisboetas, a peca constituiu, um
dos mais significativos êxitos da
atual temporada. •

Jayme Costa resolveu manter
por mais uma semana, "O Tigre",
no cartaz do Gloria, graças ao su-
cesso que vem alcançando a bela
peça de Sarah Marques.

No Serrador, a CENA répé-
te hoje, "Vestir os nu's", de Pi-
randelo, com Luizà Barreto Leltç^
Oraça Melo e outros elementos diT
grupo.
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^ ^Ê CLS\ C 'ÍÍÊJ "

^____frw 
^^^^^ 

_______________________________________^^^^ ^.mmm^m^mmrS^^ ^^^^^ t*^^^ /

^,|^^_____(íH ^^^^^^tmC^Tíj _~-r~-fT_^**^ <rflr^ /pc

mm\ M _______i__________vfl^B^H__R^*^_____. ____^S___ü_v ^w _______^'' ÊSl§ivt%¦ my f^<mxmu^ <2Z) ^-^ wrxA

*
*

*

*

O mais abalizado dos teste-
mufihos é a voe incompari*
vel dé-I4 dos mais eminentes
mestres da medicina brasileira!

Enriqueça todas as suas refeições com uma dose deste

poderoso tônico nutritivo!

0 Cálice da Saúde enriqueci
suas refeifòes <on as doses
Indispensáveis de:

PEPTONA t CÁLCIO
QUINA • FÓSFORO

UtV^r uffl i S-/r Jt

Ao sentar-se à mesa hoje, lembre-se deátâs verdades: sangue
pobre, fràcô, desnutrido, tàntó quanto ás deficientes dietas dos
dias dé hoje, são muitas vezes à causa de gravíssimos males.
Proteja-ae! Aproveite os notáveis benefícios que lhe proporciona
o Cálice da Saúde, o cálice diário, tomado às refeições, do po-
deroso Vinho ReçonStituinté Silva Araújo. Sua combinação cièn-
tífica de cálcio, fósforo, peptona e quina permite suprir o orga-
nismo de elementos vitais á saúde, proporcionando' ao sangue a
riqueza dè que necessita e dando radiosa vitalidade a todo o'
organismo. Adopte diariamente o seu Cálice da Saúde!

SILVA ARAÚJO
- O TÔNICO QUI VALI SAÚDII
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Profeitor Ma ur lei o
deMcdelroti..."Ates-
to qué tenho em-
pregado, Com os me-
lhqres resultados, o
Vinho Reconstituin-
te Silva Araújo"...

Profeitor Roberto
Freiret... "Assim co-
mo há técnica, h*-
medicamentos que.
resistem à ação d»:
tempo, como o Vi*,
nho Reconstituinte
Silva Araújo".,

:.-%k

Professor Henrique
Roxo, do Rio dc la-
nelrdi... "Atesto que,
há já muitos anos,
venho receitando o
Vinho -Reconstituin-
te Silva Araújo"...

Profeitor Rocha
Vszi... "O Vinho
Reconstituinte Silva
Araújo é, há muito,
empregado pelos
clínicos de maior
renome"...

l—mMfftaf—y__ 
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Profctior Oscar dt
Sourat... "Aconselho
e recomendo o Vi-
nho Reconstituinte
Silva Araújo, cuja
composição e rigo-
rosa manipulação
justificam seus bons
efeitos";..

Profeitor Augusto _
Paullnoi... "Tenho
empregado, de lón-
ga data, e sempre
com ótimos resul-
tados, o Vinho Re-
constituinte Silva
Araújo"...

.-¦¦n

E nials"os Ari.: Prof. Pinheiro Guimarães, Prof. J.
Moreira da 

"Fonseca, 
Prof. Barposa Vlanha, Prof,

Breniâo Tllho, Prof. A. Mae Oouiéll, Prof. Renato
de Souta Lopes, Prof. Osu>*M'- -^ «"•—••-¦ =--'--
Oetamo ds Rego Loprs.

Dispensa de concor-
reiicia pública para
aquisição de materiáii
de rodovias a cargo
do Exército

Tendo a Diretoria de Obras è
Fortificações do Exercito, encar-
regada de grande parte do progía-
ma de construções, de estrada*, nô
pais, solicitado aoíj Ministério d*
Viaçào dispensa de concorrenc»
publica para aquisição dé mate-
riais destinados ás mesmas cons-
truçôes, cuja verba é de CrS .....
115..400.000,00, o ministro Clovis
Pestana, endossando as razões In-
vocadas e que se referem a ur-
gèncla do prosseguimento dos ser-
viços, encaminhou ao presidente
da Republica uma exposição de
motivos com parecer, favorável,
tendo tamberr em vista a dçlónia
do processo exigido pelo Regula-
mento Geral de Contabilidade Pu-
bllca.

0 bigame furtou
12.000 cruzeiros
da segunda sogra

Oito feridos num
desastre no Meier

O ônibus parado foi abalroado pelo bondo
AGITAÇÃO NA CIDADE

ÍmMWN» mfmMmmVKl

Compareceram ontem ao 15.° dis-
trlto policial, Isana . Vonovlch e
sua filha Ollcerla Tarlvlch, tendo
a primeira se queixado dé oue seu
íénr<». marido de Glicerla, furtava
em sau quarto 12.000 cruzeiros Que
sé achàvánd ni gaveta de uni mo-
vel.

Mas a sogra foi além.com o tíí-
ttmunho da filha, acusando o gen-
fo d* blgàmo, tiois já casado ém
Uma, ca&ital do Peru', aqui cpn-
traiu novas nupeias.

A policia registrou para as. pro-
vidèncias. 1
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1 Nà tarde de ontem, estava parado
l em frente' ao n. 771. da rua 24 dí

Maio, no Meier, o ônibus da Via-
1 çâo Brasil, n. 8-01-69, linha M*uà-
¦ Engenho, dè Dentre, dirigido por
i Jaques Dias ?frelr|, .quando jjW1 violentameüte abalroado pelo bon-
! dé linha Enaeiiho dé Dentro, nu-
! mero 1783, dirigido pelo »8t6ptir' ro regulamento n 409», que fugiu
! em segunda. .

Em conseqüência foram «ocorri*
I dos no Posto dt' Assistência do
1 Meier, os seguintes, ferido?, todos
' passageiros do ônibus: pnesime Al-

vés, de 16 anos, comerciario, rua
Conselheiro, da Paz n. 13, ferida
Incisa no joelho e outras contusões,;
Elclo Joaquim Pedreira, de U:n«|
trocador do ônibus, rua Circular do
Caju n. 187, feridf contu»|-n|.««-.
lha; Noly Bongleux, de 22 anos,
domestica, solteira, rua Aporé nu-
mero 136, apartamento 201, fgri-
das no oclpto-frontal. e perna dl-
reita; Antônio Joaquim de Castro,
de 47 anos, casado, operário, rua
Souza Barros n. 136, con) ferimento
interessando a bàcià e eontusMs
generalizadas; Sebastiana de Sou-
zt Arlujo, ae 29 áfios, casad|, rua
Desembargador Izidro n- 36, com'rátur» da clavlçula dlreit»; Au-
gusta Pestana,'dç.2? anos, casada-
comerciaria, ru» Cadete Polonié
n, ,176,-cóm contu»0»s è escoria-
ções; Manoel Campos Corrêa, de 18
anos, solteiro, operário, rua Alv&r«
Miranda h-.155, cóm contusões e
escoriações e Zelia Pernand^, de
32 anos, solteira, industriaria, ruf
Fábio da Luz n. 186. «om contusões
e escoriações. , >

0$ feridos ficaram eip observa-
$ko, tendo 'sido aberto inquérito.

Dí ARECIDA
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Una Silva, iju« aparece pe «llché
acima, é filha de Arllndo Silva,
reslderile no Prata, em Nova
Isuâssú. Tem 14 anos, e veio n^
dia? de Cácliqfiro do Itapemirlm
panar uns t^m»os em companhia
dò pai. No entanto, lá nio ape-
receu e Arlindo, por nosso inter-
médio, solicita aos leitores de
DIÁRIO DA NOITE qut.o aju-

dem a procurar a filha.

Explodiu o fogareiro
queimando a jovem

Ana Clara Ferreira, dé j.. anoi,
solteira, doméstica, residente á rua
Republica do Pçru, 7?, quarçdo,
ontem, acendia um fogareiro a air
cool, "este explodiu, produzindo-lhe
queimaduras generalizadas de 1-
e í.° graus, seniío sçcorrida e in-
tertiada no Hospital Miguel Cou-
to.

^m\\ x ^1 ^^. y^**- ^^\ mYÊma&BJm. *>v mm -mWmmW^mm.

m\ \ Jm\ Mím mr ^^mtfs^mWWr ^/Êl Ww^imm m^H^H »immm\W mmm mm* ^mm\w \.^i Jp) .fiar iãÊmF-mmm mW»^'^-'- ^J^H ^KJkiLS _____r ____¦¦ J_______r \__R_T mW&wr __J^ _wil B
^H\-^** ^^^_____________________________________L vH mW—X-iiy ____Í______B^_M Wwt •____¦ __¦

\mrnm. ____É____________r ^H____. ______: ¦!__________. TJ^^^?.f>* *jp 'Y'^ 1 ?_Jnffl'^^^_il________________rin
Mv ^^_l^ X. ^^_____BBwESatâ--' t • iYiB __M1IF^m_Ei_n Mrmrlt

JiLmmmmY, mStmt^^^^^m ^V Jl_HRv8_!«?Hl_lr._K >'-v___í^^B HÜBntnH ^F_H^K

^l____. fi\

j Polar
^kt-^L^-Mmmmmmmm^ÊÍ^^*^^^^

'. »

\
'\y-

Av. Rio Branco, 129-131
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para Santa Branca
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Vmla Hram «i antecipa-se à chegada da

próxima estação realizando, com JERSELEN, a maia

augestiva "vernissage" de elegância para o inverno...

JERSELEN é um puro jersey de lã argentino, con-
i

. sagrado pela aua alta qualidade e pelas caracteria*
- ticas de flexibilidade do tecido e firmeza das suaa

. cores... JERSELEN, apresentado em seis tipos di-

;'; íerentes, todas aa cores e todas as tonalidades, é o
.: tecido indicado para o nosso inverno... Procure ver

," em SANTA BRANCA o jersey de lã JMELEN

que vai inspirar a aua toilette para a estação fria...
:.-.: SANTA, BRANCA, a casa que se caracteriza pela

'/.',,_. qualidade Inconfundível dos artigos que vende.
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SAÜDB
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corfer dos anos. vocan.
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UMA INDÚSTRIA NACIONA ..DE CONCEITO UNIVERSAL

a.r.-i_ MM

A BÔA VISÃO

NÃO TEM PREÇO
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Escolho a

lâmpada apropriada para cada fim.

Use as lâmpadas Edison G-E Máxda

. AimCAPA» PARA O. IIICII MUHHS IUZ... MHHOR VlliOl

GENERAL # ELECTRIC sn

de seu carro, reformado total ou parcialé o símbolo de garantia que levara o motor

nente nas oficinas de

Mecânica Arpou Ltda;
RUA LINO TEIXEIRA, 17. A 112

FONES: 29-5306 E 48-3809

Nossa moderna maquinaria, composta de
Retificado, as, Testes, Fre.a, Turnos, etc., per-

mitf-nos dar-lhe absoluta garantia de nossos
serviços Visite nossas instalações e adquira cnn-

fiança.

w
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BANQUETES -- HOMENAGENS, ETC,
A CONFEITARIA BABINI comunica que doravante dispõe
de amplos e luxuosos salões onde poderá ex.cu.or esses ser-
viçoi, dentro de seu lema: Serviço irrepreensível — Orça-

m.ntos módicos.
RUA SENADOR DANTAS, 93 — Tels. 42-0423 e 22-8289

ANIVERSÁRIOS
_em anos, hoje:

Sr. Antônio Veiga Farl.
Sr. Edgard Leite Ribeiro.
Sr. M. Paulo Filho, diretor do"Cor/elo da Manha". ,

Sra. Belklu Darcy Sparano.
Sra, Dlna Soares Brandão. ,
Sra. Heloísa Silva Raposo Lopes.
Sr. Antônio de Paula Chaves.
Coronel Hermano Carrâo de Sá,
Coronel Octavio da Costa Monteiro.
Sr. Daniel Costa, jornalista e dl-
retor de um serviço da Estatística
Municipal.

NASCIMENTOS
JORGE, filho do sr. Pedro Au.us-

to Martins Filho t sra. Alice Barros
Martins.

LUIZ ALBEITO. filho do sr. Rsn-
rlque Soares e sra, Veda Araújo
Soares.

HILMA, filha do sr. Milton Gon-
çalves e ara. Maria dos Anjos Con»
çalves.

NOIVADOS >
Da srta. Moema Mesquita, filha do

sr. Heraldo Mesqulsta e sra. Vanda
Leite Mesquita, com o ir. Teimo de
Oliveira Martins.

SOCIAIS
•_.

CASAMENTOS
No próximo sábado, da srta. Brasl-

Una Medeiros com o sr. Fellclano
Pinto de Godói. A cerimonia religiosa
teri lugar As 18 horas, na matriz de
Nossa Senhora das Graças am Maré»
chal Hermes.

FESTAS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO

BRASIL — Sábado próximo, baile a
faatasla, no Cassino Atlântico.

— IATE CLUBE DO RIO DE JA»
NEIRO — Sábado próximo, em sua
sede, baile de Aleluia.
— CENTRO MATOGROS3ENSE -
Sábado, baile de Aleluia.

ALM OCOS
DR. ALBERTO GENTILE - Rea-

zar-se-á no dia 3 de abril ás 12,30
horas, no restaurante C. E.B., ai-
moço que os amigos do dr. Alberto
Gentlle lhe oferecem por motivo de
«eu regresso dos Estados Unidos, onde
foi em estudos de sua especialidade
médica. A comissão promotora da
homenagem * composta dos prof. Ral-
mundo Brito, Guerreiro d* Faria e
dr. Hamilton Ribeiro Guimarães.

RECITAIS
Do programa organizado para o re-

citai poético que a Sra. Henrtette
Morlneau, realizará amanha, ás 21
horas, no Auditoria da A.B.I.l fa-
zem parte poemas de Rlchepln, Ma-

TODAS AS VITAMINAS
•m "COCKTAfLS"
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PREPARADOS
V-rr mm CASA

Com u Liqüidificador
Walita, muito reais-
tente e de manejo
simples, liquifizem-se,
reduzindo a minúscu-

Ias partícula., legumes, frutas
e outras substâncias, ricas em
vitaminas naturais, tf rn indo
fácil, agradável e perfeito um
regime alimentar.

tfQU.DI.ICADOC

mtà
Nn caiai da aparelhei •l-lricoj

Atirai

MOVEIS
ESTUFADOS
Executamos tob encomendas

Faiemos REFORMAS e CAPAS
TEL. 32-3982

DR. MANOEL A. DE ATHAYOE
MEDICO

Av. Graça Aranha, SI • 
'_• 

andar
- Ssla .02 - Das 10 as 12 ha-

ru - Telefonei 22-9138

chado de Assis, Bau.clalre Maria Erl-
chado de Aaals, Baudelaire Maria Eu-
genla Celso, Verlalne e r.utros, Inclu-
slve Muaaet, com a aua "Noite de
Walpurgls", constando a segunda parte
de "A voz humana", de Cocteau tradu-
çáo de Bandeira Duarte, Os Ingressos
para esse recital podem sr-r aaqulrl-
doa na secretaria da A. B. I."IN MEMORIAM"

JORNALISTA RODOLFO MOTTA
LIMA — Em comunlcaçáo dirigida á
AtsoclaçSo Brasileira de Imprensa, o
presidente da Comlasáo de Preços do
Dl.trito Federal participou a realiza-
çáo de uma sessáo especial em home-
nagem á memória do Jornalista Ro-
dolfo Motta Lima. Falaram sobre a
personalidade do extinto, acentuando
sua atuaçáo retlllnea na Comlasáo de
Preços do Distrito Federal e suas qua-
Udades marcantes de caráter e Inte-
Ugencla os Srs. Carlos Marinho de
Paula Barros, Waldemar Ferreira Mar-
quês e Joaquim de Melo. Compare-
e.u á reunláo o sr. Heitor Grilo.
Secretaria da Agricultura, que. na
qualidade de antigo presidente da
Comlssáo qulz assoclar-se, pesoalmen-
te, á homenagem ao homem de Im-
prensa que táo bem soubera servir
á causa publica, em setor complexo
numa hora difícil.

VIAJANTES
Chegou de Aracaju, pelo avláo dá

.linha sergipana da Panalr do Brasil,
o senador Maynard Gomes.

De Belém, chegaram os deputados
Epllogode Campos e Deodoro de Men-
donça.

Regressou, procedente de Nova York,
o major aviador Hermes Ernesto da
Fonseca que acaba de deixar as fun-
efles que exercia na Comlssáo Aero-
náutica Brasileira nos Estados Uni-
doa, deste Janeiro d* 1946.

Rio, 22.3.194* D1ARIODA NOITE6 
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TRINTA MIL PALITOS NUM CRUZADOR
Normi Oloberman, uma menina de 15 anos, levou um ano constrmw
esse modelo do crurador "Mlssouri". «astando trinta mil palitos tk
maravilhosa obra de paclenela e habilidade foi apresentaria n, ).,„„
çfatoSTÍ. H.bl.ld.Pde.». que ««gt»*» N«^ <™° ^,

especial para o DIÁRIO DA NOlTfci.

m•í.

DOENÇAS DO PULMÃO - Ed. \|
lomex — Av. Nilo Pevunha, lõ;.;l
andar — Tels. ._-_.<( c 27.2)jjDr. Heitor Achiles
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Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Tamancos, Fôrmas,
. Saltos e Paus do Rio dc Janeiro .

*AS! TERRITORIAL — DISTRITO FEDERAL E

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Seda — Rua Carne, ino, 16 — Sobro di

EDITAL
IMPOSTO SINDICAL

Comunicamos aos senhores Empregadores no Dis-
.rifo Federal • Estado do Rio dt Janeiro, que, de acordo
som as instruções baixoíai pela Portaria n. 884, de 5 de
deaembro de 1942, o IMPOSTO SINDICAL devido poi
seus empregodos sejam ou não associados, deverá ser det-
contado na folha de pagamento do mês de Março e reco-
Ihido ao Banco do Brasil, (matris oju suas agências) por
todo o mês de Abril. O Sindicato jó providenciou a re-
mesta pelo Correio dos respectivos guias de recoihimen-
to, entretanto os que as nio receberam, deverão solicita-
Ias dirigindo-se a nossa sede, que serão imediatamente
atendidos.

Rio de Janeiro, 19 de Março de 1948.
MARIO RODRIGUES COSTA — Prcsiaente

Federação dos Trabalhadores nas Indus-
trias do Vestuário do Rio de Janeiro
Base territorial - Distrito Federal e

Estado do Rio de Janeiro
tVeNIDA VENEZUELA, 27-8.° ANDAR — GRUPO 814

EDITAL
IMPOSTO SINDICAL

Estado do Rio de Janeiro
Esto Federação comunica as Empresas Industriais comp*:-

endidos no 2.° Grupo do Confederação Nacional da Industrio,
para efeito do recolhimento do Imposto Sindical, de acordo com
o Art 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, e, Portaria
Ministerial n-° 884 de 5-12-1942, que como preceitua o Art.
591 do mesma Consolidação é devido á esta entidade por todos
aquele, que participem das categorias profissionais seguintes
em toda o Estado do Rio de Janeiro: Calçados, luvas, bolsas e
peles de resguardo — Guarda-chuvas e bengalas, pentes, bo-
toes e similares, chapéus — Alfaiates, costureiras e trabalhado-
res na industria de confecção de' roupas (exceto a cidade de
Niterói) e confecção de roupas e chapéus de senhora, bordados,
ajours, plisses e similares.

A Federação já remeteu as respectivas guias de recolhi-
mento; no entanto, as Empresas' que ainda não as receberam,
deverãc solicitá-las no endereço acima, que serão prontamente
atendidas.

Rie de Janeiro, 19 de março de 1948.
MARIO RODRIGUES COSTA — Presidente.

Recebeu os 12.000
cruzeiros fia Caixa
Econômica e <!-"-|ir(!jis
se fio emprego

A Caixa Econômica do D,'
Federal, pelo seu diretor, apre;t
tou ontem queixa, no 5.° di:-!
policial, contra Francisco ;
de Oliveira, servente do b>
ds Br»ll. que em seguida a"
recebido um empréstimo de 12
cruzeiros se despediu do rmpre;:

O lato foi registrado.

Vai ser julgado
irmão dc Gqebl.cls

DARMSTADT. (Alemanha).
(Reuters) — Konrad Gòcbbsl!.
51 anor de idade, irmão dn a;
go ministro da propaganda
Reich. Joseph Goebbcl... será ]
gada por uma corte de desnat!
caçào alemã, em ab.il vindes!
inlormn-.e aqui.
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ISTA
FRAQUEZA
ATINGE
PISSOAS DE MAIS Dl;
40 ANOS

t

Oii-ae que o organismo muci!
eompletamente de tete em sitifi
•no*. O certo é que com o panai j
do tempo a laúde ie m.difícil
tm muitaa peuoas de mais dl
40 anos começam a aparecer d*
larbioe, muitas vexes de naturtà
•iria. Entre e»tee o principal 11

•distúrbio da bexiga, uma traqw
•a cujas exigências, que ie mi-
aifeitam principalmente _ noite
quando ae esti bem qu. nt. ri
cama. sio muito irritante.. Em
debilidade da beaiga é tim resi
tado de distúrbios renai. c ii f.
desprezada, poderá tornar-se pe-
figosa, transformando-se cm cal-
eulot, pedras ou cistite (inflam-
do crônica da bexiga).
llio ha meio mais rápido . eficu
At conseguir alivio 'desses pen;.
do que uma série das afan-.adai
Pilu'a- DeWitt para os Rim t
Bexiga, conhecidas em tais I
nundo.

PÍLULAS

De W8TT
Pura es Rins • a Bexiga

IM VIDROS DE 40 B 100 PILUUX
OaKÂNDB Ê MAIS ECOSOUICOI

PÜBT SABÃO REGADO!
COMPRADO, DINHEIRO ECO-

NOMIZADO! ,

O MELHOR PARA LAVAR ROUPA.
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O CAFÉ GLOBO

E NOVO TODOS OS DIAS
como o jornal!

Novo como o jornal do dia, cada pacote de
Café Globo trai a data, impressa automà-
ticamente. E essa data não significa apenas
o dia do empacotamento, mas o do teu pra-
paro, pois o Café Globo é torrado, moldo,
empacotado a vendido no mesmo dia!
Assim, incompiràvelm:nte fresco, o Çafi
Globo, feito com mistura de tipos finos, tíí
i»ma bebida m.is saborosa e aromática.

CAFÉ

"^^ CAPE' Z^^Z

NOI
>¦ -e\f.rn
MU d
tante
Gruta!
o-pln
yètamart» i
nèlro1 eaçlo.
H *
«mim.ow
tJnlió
Máetoi

Atenção: ninguém vende mais barato do que a ESQUINA DA SEDA na maior liquidação
de todos os tempos: linho irlandês para ternos, agora a 29 Cr$ e cinqüenta centavos.
Espantoso! Estampados mistos de seda, desde 30 Cr$ apenas, o metro. ESTA sim, é uma
liquidação autentica. A ESQUINA DA SEDA, Assembléia 123 em frente a Gonçalves Dias
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BKB IL modelo de gr»nde

wul £S ^ elegância e du»

m\m £s| «>. ~~ To<io
^Sfflj Kk forrado com

^ (forro "Linenberg")

^| ^ — Sola dupla com
^B S5£"j m^ chapas proteto-
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^^*m — C6res

Preso o chtffe dos
assaltantes de casais

E' perna-de-pau e cumpria-lhe anava-
lhár o hóhiem, deixando-o sem ação

tfé*

Oi deis outros compattM£ de
Claudlonor, o de vulgo '.'V»«Hnho"
£ -Valdir da .Silva • Hu|o

Ferreira di Silva. Já yuost rt-
colhidos »e Ptíiidio do • Otottito
Federal, JuittimènU com.Cláudio-
lli aV&ufcâ ylo aer novamente
acareado- poli J* « *or*m "*
iharço, sendo reconhecidos. — çom
aulaT ultima» vitimas, o motorista
Amazonas Pinto Lima e sua noiva
{Wm» d» Mota. tendo ele.
ficado iravemente ferWo rela ti-
do aèvlciad», como também com
Onofre Diis Pereira Nunes assa -
tàdo na* meimai condlçôei, em vi-
tario Oeràl, quando passelava eom

%.TC?é»çâo «e dará hoje, na
primeira audiência do delegado^

Foi afinal preso ontem, pela po-
liciá do «.• «rtrito, em Bonsuces-
so, o ultimo dos autores de »ssa -
tos a caiai» retardaterios, em Vi-
iario Geral * Càrloi Chiifi. cu os
fatos, ocorrido» nos primelrbs dias
de marco, àtérrorteâv»m .yw-
laçáo luburbana. conforme foi am-
piaménU divulgado.

PERNA DE fAU E CHEFE
Trau-s* de Claudlonor de Sou-

za. preto, de J8 anM.que^embora
privado de umfc da* perna», qu* *
dè páu, agllUiimò e perverto.. A

elé, que orientava o bando cum-
prla anavalhar a vitima enquanto
os dois outros saqueavam-na, dei-
xando-a sem ação para, então,
carregarem a mulher e abandona-
Ia tambem depois de brutalizada

•»—«» — — — 'iám^ *" •*.**••.*, T**
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Colhido por auto
Em frente «o Itanhangá Oolf

Clube, ohtem. o auto n. 4-7MW
dlrllido Ppr Anlbsl Qonç»lvés, f...iheu o op*r$rio Francisco Llno
Ferreira, de m aiio», residente à
avinlda Nl»ineyer »/n., que «ofreu
fratura exposta da perna dlreit*
NO próprio auto I vitima fo! leva-
da ao Hospital Miguel Couto onde
ficou internada.
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Exposição Agropecuária
em Pedra Azul ,

BELO HORIZONTE, 22 iMsrl-
dional) - Será inauguradrf em
Pedra Azul, no próximo dia 28. a
Primeira Exposiçlo Agro-Pecuaria
Regional. Ná oportunidade a Se-
crètarla da AtHcultura enviará
tr*» caminhões dn Ensino Agrário
do Plano de Recuperação Eco»
nomica do Eètado e técnicos arai-
nistrarlo ensinamíntos ao», inte-
ressado» naquela região. 

ATBAVtS OO TeMPO. A.oniMO-
«AMOS NOSSA ORGANIZAÇÃO. Vl>
SANDO O BBM RÉTAR 099 NOft-
SOSCLieNTBS. .,.• '..:

AO TBANSPOBTÀtt.SÍ OBUA
"V A RIG", v é. seMPiae oi»/
QUE rtz UMA

BOA VIAQEMI...

^

Meli 3 violem wmenali via

t Curitiba Weriandpolls

ÀPRAÇA

I ^M ^k

DIRETIMEUtt Dl flBRICI 10 CONSUMIDOR NIS LOlIS QUÉ... QUÉ...:
RUA MIGUEL COUTO, 13 - TELEfONE 23-3080 .
BUA LUIZ DE CAMÕES, 2 - SOB" ¦ TELEFONE 43-101»

FORNÍCIDOAA IRASlLtlRA MATIRIAIS DE CONSTRU-

ÇAO I.TDÀ., tm virtude i* -empll«lo dt mui »•?«'•».«'•"*';
flcim • trinèftriéeia dl têu «critério, d« Rua MmIco, 148 4.
i/ 403, pira t Av. Ri* Iranes, 171-7.° andar, oend* «aparam
eantinuar é mtrtetr a prafarancia da nu* ami|>i a fraguam.

Çmkci&he&l
Fona*: Passagem, 22-5257
ÁVtNIDÁ RIO BRANCO-

VARIG
Encomendes, 32-7340

Esquina de Santa Luiii

h artistas e oi
Alfândega

i *

.;.-..,  
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Doenças da Pele e do Cabelo
am.-áta tm ¦ tm t- e Coniultaa marcadu da l *» • • ¦
D Ra P I R t S RUA MÉXICO, «Mi» andai • tet. *'**
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OS ARTISTAS E A AL- 1 I
FANDEGA

Andam sempre os artistas
voltas com a Alfândega.
estranho disto é que tal

icede muitas vezes por civ-
instâncias em que os nrtis-
is se vêm envolvidos por
ilpa de outros- Dos maio-
s interessados em exposi-
iés no estrangeiro. Realmen--;

os verdadeiros Interessados-
tese certame que vão èm exi-

ao fpra do pais nem sem-
,i slo os artistas. Muitas

. muitas vezes é o próprio
ftvérno nosso ou os dos pai-

t*. que abrigam ás exposi-
és. Com rarissimas exceções

artistas obtém as mereci-
is vantagens.
IA» iniciativas levadas avan-

i pelo escritor Marques Re-
do em Buenos Aires, Mon»
ííidêu, Santiago do Chile,
brtõ-Alégre e presentemen-
Ena Bahia, sáo belos exem-

de intercâmbio cultural
rarissimamente foram

Jalados. Sob a orientação
P Marques Rebelo tudo se
Tilizou sempre a inteiro con-
,nto dos artistas participantRi

Jcom inteira vantagem para a
ba divulgação da Arte.
IÕ nórmál, entretanto, ne--
is excursões de nossa arte
b estranièlró è surgir sem-
àt um caso complicado eu-
fé os artistas è a Alfândega.
¦gora mesmo surgiu um ca-
T> com o envio a exposição
hternaclonal que se realizou

Santiago do Chile em
Ü46. Continuaremos o as-
Unto- '. ',. ; .. '",

Q. CAÍilPOFIORÍTO..

niCIARIO
_ ARTES SM TRÁMÇA — p:jUTl

Prêmio Náelonàl, reunido no MU-
do Louvre, conferiu essa lmpOr-,

te recompehia ao pintor ¦ PraneU
iber. O laureado anterior foi pln-
ilntor André Fougèron. Amboa ti-
am obras na ultima exposição de
e francesa, exibida no Rio de Ja-
ro em 1935, no Ministério da Edu-
6o. Gruber como fougèron -filiam-
& corrente modernista mais avan-
Ia
ENTÊNARIO DE CERVANTES - A
iiò dos Intelectuais e a Biblioteca
ilonal celebraram èm Paris o cen- I

INSTITUTO HELCO DÒllR. JOAOUIM SAlNiOs
. Pouue 26 calaa por* trat<mtnto axclutivo da : ^

mtímWmiWS^SSÊ
• m Í m VX r ""*'• rlLECTROCÁRDI(gRAFÒM:

raios x -r»V!«.: - ounaHPa. Mi,'
AIUUV¥1 Vrf»<< I ——--- - -w^ ^

DR. ELIAS GREGO
. Uhefe dui ambulHtnnos de gtneculofta »<^lW!SrSl "' ríVilVGuinle - Clinica Geral - Glnécologlat clinica eclrarair* - Par»oe;

CINELANDIA - EDIF,, GL ORlAt s/andar -Tel .U.\WI - 
Jè 

«âa
5 hora». Ree.s Rua Seliadof ^Wguelro, 12». ap. Wl - Tel . »-»•*•.

LOTERIA PEQBWWJ^

m?:". tbà m..»m.iu. «na'A\ttriammnim. veeé eonsema; < belaza das E.-Vyiinrir/^ iriC\\\\)?:z.

OHARTA FEIIIA
cesas do século XVIII, uma estampa i
tenarló do nascimento de Cervantos
com uma exposição, na qual foram I
apresentados cartfies para ' Qobellns

da autoria de CA. Ooypel, um fra.
gonard, um Cézanne, gravuru lraar
da Rembrandt. e as primeiras edlçôa»
fr|ncesaa do "Don Qulxote",

CrS 80.000,00
LARANJEIRAS

TERRENOS NA CIDADE JARDIM

Vendemos, com grande facilidade de pagamento, e a
partir de Cr$ 80.000,00 terrenos bem localizados na Ci-
dade Jardim LaranjTeiras. Informações pormenoriza-
das com o Sr. Caldeira na Avenida Rio Branco n. Z57,

8o andar — Tel. 42-6030 — Ramal 12

CIA. TÊXTIL ALIANÇA INDUSTRIAI

Oi produtos quo, diarlamonto, você contorno; a beleza das

cidadãs à noite/ os motos do comunicação fáceis: bondo», trens elé-
tricôs, tolelorios, tèíegrafò - sâo o resultado dà descoberta mais
importante do homem: a ELETRICIDADE. Porque cada Kw produi
uma força equivalente à de 27 homens o este Kw é quo põe em

movimento á roda gigantesca da indústria moderna.

Estes milhares do quilômetros de fios aéreos, de dutos e ca-
boi subterrâneos representam, na vida moderna, o mesmo papel que
as artérias na circulação do sangue no corpo humano. Esta rede é
a grande distribuidora do sangue da indústria: a ELETRICIDADE.

Apesar das enormes dificuldades encontradas durante á guerra,
entre as quais a falta de material para os seus inúmeros serviços, a Light,
no período 1945-1946, instalou nesta Capital, pára atender a constan-
tes pedidos de aumento de carga, o seguinte equipamento adicional:

Metros dé lios aéreos
» » dutos
» » cabos subterrâneos

Número de postes
» » transformadores em,postes...
» » vaults

» transformadores ém vaults
• Lâmpadas de Iluminação Pública.

2.900.847
441.097
273-845

8.950
405
97
67

5.829

íl cP
^^^^ I 

-^ i. *\ Né(/7

¦ '•..'¦•¦ !¦'¦-.'' v

Ii

1i

im

1

m

g»sanaaaaiiBetct«&'-v^» - '_. Miiií.'!**^ ¦Z2&££S2mLm%ttà®i



!." .'-¦•'!'¦"'«¦',•"" -" .'"¦ '.'V-' •!' ¦¦ ' '-¦ !,ll,V.."-Jlv^WJW.-MW..WJiHiAr,-'.«IW"e!« IWUiUJ.H.-.M^^i.W"*.«"',. - - ¦' ¦*«'::' ¦- .¦¦'¦' ¦ •' 'Ji-jwiwwu,, . '• -. •—t 1.1 ..IW.Üllg.yajijüliPigj uFi[-'^.> ¦v'.^ .y-W^WMyil PipiPPP^

N ;K';ÇI. ,,.,.. , ,,:,.
:l: : ¦ ¦' 'I f II.'

1

1—P§É
!•**¦ i'i i» ii ?n im :

':;:{iw'<¦:'>. 
:¦ :•-.;•¦•:'•.'.' V.';.'t^'::.!&?-.í;.-í SS-áff•:¦¦•::w:..--;'^m.íi. v^'::í:?\'jj-*-

vWSm ' - :jam..^.... * 'tm mÊmhM mm$ ,• Bb;» • . ¦¦.. jmãmWÊÊawJ.: ¦_¦£:_.- < '*!' .«w_iSi:*!_B_B_WiSs_Bi _Br«,!- ,íHH;' Vi:-; fll Ifll P1 --' t, \ . '1
¦F' Í_i _fflitl_l _F ___¦_& ^ -P-^v - i¦í_í:¦¦'"•'•-¦L - ^_V _fl __t _¦_»-'.'_¦ __L''.' ¦

' _K__KiÍw#i^_H_fl &j« < *^^»»*< <v< >v/nl IN f •''*-*• ^jé^/t
I Ü^'I_B V- k ' ' .,í . . " .' *y_»< !':'? '

_K'_K ^_1 _¦ H' •-.'."fi. ...
H-W RWrH - :':-': ::::vÍ__Rk:^:&:V:':::;^^^^atP__lli___^_^_B^s^^

_S__M SL íh &*» '^_J_ÜÉ™_^L _ üfli__k__-li__Bl_Bi__y_i HB ;_i BHt »,* H
WW -WM *-_l ¦ ' - «_¦ H^fl _n_Hf¦B _^K__H -^-k^WBWy^lá-^-i _Hk&^!_I_H E-K:!; .__l _^_kH Kll v^-B HI ¦¦

i 9

lÊtÇmAb.--i_M ____?« QgÉT K;-;^raM Sj
*Ci. T^rm^aaàl Ü ma^aaaaWWf'maW ¦Uflk^^H _HR?^: * ^IV LwS.yj&<?IH ?'/:I 1

t';-J;._-JF?--^__^__£:^__l __K^____B_fcaBy-_i-M _^_B_^S__l^ift%5^assft-^^^_Bi _Mf__f> liT-^J^SSPB kü lüfl ¦ -aisl >f&f, > /M W^^A' '' w. ^_^_^B__rífit__-_l _H@i9 _H»^>_v >_i(': - ^**ÇH
^t-'iftyl;wBfl -1^1 -BI-^IÉí^Ih-I B'¦fir^l_«:T_KJi__B_l ¦ 'H IHiH I^/_Í_e_C_ll li mi

> ^%k^m^cmWmmBma\mWwW __H

ADESÃO DA LATINA il
PACTO ANTI-
Sondagens dos EE. UU. junto
aos governos americanos

AIPIM PODRE
Est* colono é Baslleu Basilip da Mota. Falou ao repórter chorando. A enchente cobriu suos torras •

arruinou ioda o «uo plantação. Seu prejuixo ascende a 70.000 cruieirot. Tem oifo filhos

A FONE COMO BASE DE NEGOCIO

Iva enchente ameaça Sla Cruz
Mesa redonda com os produ torcranda zona rural carioca leani
mados con ajpperança de

Divulgamos, hà di& atTnpticia
de que o prefeito, injormado da
c.dstencia de um poderoso "trüst"
no Mercado Municipal empenhado
cm sufocai os pequenos negocian-
tes. ali estabelecidos e eliminá-los,
bem como derrotar toda iniciáti-'
vaque vise fazer-lhe concorrência,
a fim de impor preços, resolvera
criar um ou outro mercado ou uma
feira permanente ao lado daque-
le, com o que, acredita-se, refrear-
se-á a ganância do grupo que está
enriquecendo á custa do sacrifício
dos pequenos agricultores e dos
consumidores.

Nesse mercado sobressalente ou
nessa feira os próprios produtores
contariam com facilidade paravender suas mercadorias direta-
mente ao publico, eliminando-se,
assim, os intermediários, e, conse-
quentemente, a influencia daque-
le 'ílrust".

REGOSIJO EM SANTA CRUZ
Com o objetivo de conhecer o

efeito da auspiciosa noticia entre
os.; agricultores do Distrito Fede-
.'ral; que são as maiores vitimas
dos senhores do Mercado Munici-
pai, nossa reportagem foi-ouvir os
homens que labutam no Núcleo
Colonial de Santa Cruz.

E pelo que nos foi dado obser-
vàr e ouvir a idéia do governador
da cidade é nào só excelente, pelas
Vantagens com que contarão os
consumidores, proporcionando-lhes
frutas, legumes, verduras, raízes e
áté cereais frescos e baratos, mas
absolutamente necessária, uma
medida de salvação, daquela ferti-
lissima zona agrícola, que, bem
cuidada, melhor olhada pelas.au-
torldades competentes, poderá tor-
nar-se, muito em breve, o celeiro
da capial da Republica.

: Dizemos medida de salvação,
porque o Núcleo Colonial de San-
ti Cruz está morreftdo. Mais ai-
gum tempo, na marcha em que
correm as coisas por ali, e os co-
lonos, cansados, desanimados, ar-

-.«Ji» 1 U"'
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ruinados, abandbuartb
já então ufn imenso pi
tabipuia, o sapé e o capim cresce
rao, viçosos, onde poderiam bro-
tar, com a pujança do solo da Ter-
ra Prometida, o aipim, a. mandlo-
ca, a banana, o abacate, a 'laranja,
o arrozi o milho, o feijão.

Por isso, os colonos de Santa
Cruz estão justamente regosijãn-
tes.

A FOME COMO BASE DE
NEQOCIO

Mas a alegria daquela gente, dí-
ante da perspectiva de se livrar dos
prejuízos que sofrem, todos os ânus,
não é uma: alegria completa, um
sentimento antecipado de feltcida-
de, na acepção verdadeira do ter-
mo. Isso porque nesta altura a
descrença já se apoderou da maio-
ria daqueles homens. Muito Já lhes
foi prometido e nada se fez ate
agora.

Quantfl ao "trusfc" qúe os expio-
ra, ha longos anos, é.úma dolorosa, i
ou melhor, uma criminosa reallda- jde. — Eu já tive vòntlüe, moço — |
disse-nos um daqueles agricultaores, [de carregar um caminhão de ba-;
nanas e, com uma espingarda de i
dois canos, obrigar aquela gente do |
mercado a ficar com a minha mer-
cadorla. Mas onde arranjar o ca- i
minhâò? ¦: I

Numa mesa redonda que forma-
mòs com alguns colonos, na Coope-
rativa Mista Agro-Pecuaha de San-
tá Cruz, o repòítér ia. ouvindo e
anotando todas as queixas, todos
os lamentos daqueles' infelizes tra-
balhadores do campo. E chegamos
á conclusão de que a fome é a base
do negocio em que os podtrosos ata-
caáis.tas do MercadoMunicipal tèm

punemente, rios de dinheiro. — To-

tiid'òs„sâü fiináaüni'C3.*t:i 'Cioidiilá'.
Trabalhamos ha 18 anes e conü-
nuamos pobres, esperando que a
.terra nos dè alguma coisa- Enquan-

efetiva» dé amparo
$5 terras, to isso, os'negoeianífis lá. de baixo

e a yâo enriquecendo. Para que o se-
nhor tenha uma idéia de como
aquela gente ganha dinheiro, basta
que eu lhe diga que um espanhol,
Alonso de tal, dos mais modesto»
barraquelros do mercado, morreu
ha pouco tempo e deixou para os
herdeiros nada. menos de cinco mi-

(Continuo na .." página)

WASHINGTON - Os Estados
Unidos estão efetuando sonda:
gens n&ó oficiais na América La-
tina, sobre a possibilidade de
conceder-se apoio ao. pacto de
defesa contra a agressão comu-
nlsta assinado em Bru::elas pelas
cinco nações européias. E' pro-
vavel que os Estados Unidos apre-
sentem na conferência de Bogotá i
uma resolução a favor do pacto j
desde que tenham resultado favo-
ravel as sondagens Já iniciadas. O !

plano dos Estados Unidos nftoobrl-
gará, de modo algum, as nações
latino-americanas a participar du
ma guerra resultante de agressão
comunista na Europa. — (U. P.)

AUMENTO DE CRÉDITOS
PARA AS FORÇAS ARMA-

DAS DOS ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON — O presidente

da comissão senatorial para as
Forças Armadas, anunciou que
os chefes dos Estados Maiores do
Exército, Marinha e Aviação com-
parecerão na próxima quinta-fei-
ra, perante a comissão, para ex-
por suas recomendações sobre -os
aumentos de créditos que Julgam
necessários para assegurar o re-
forçamento da defesa nacional. A
comissão ouvirá hoje o secretario
de Estado, Marshall, e o secreta-
rio da Defesa Nacional, Forrestal,
que serão convidados a divulgar
as "razões- ocultas" que levaram
Truman a pedir ao Congresso, o
reinicio da conscriçâo e a passa-
gem do serviço militar obrigatório.
Espera-se que o general Carl Spa- |atz, chefe do Estado Maior da

.Aviação, peça que os efetivos e. o
material de seu Exército sejam
elevados de 400 para 450 mil ho-
mens,. de 10 para 20 mil aviões e
os créditos aumentados de três bi-
lides de dólares. — (A. F. ,P.).
GA'S VENENOSO CONTRA OS

GUERRILHEIROS
BELGRADO — A emissora da"Grécia Livre" Informa que as

tropas governamentais gregas uti-
lizaram gás venenoso contra as.
forças de guerrilheiros a 15 de
março corrente durante a bata-
lha que se travou na Macedonia
Ocidental. <R.)

ASSALTO GERAL EM COS.
TA RICA

PANAMÁ' — As forças do go*verno de Costa Rica conseguiram
cercar as tropas rebeldes coman-
dadas por José Figueres, tendo o
governo castarriquense anunciado
o desencadeamento de um assalto
geral contra as posições defendi*
das pelos revolucionários. Aviões e
oficiais do Exercito da Nicarágua
estão apoiando as forças legais.
(Reuters). .

DESTRUIRIAM A CHAN-
CELARIA

BEIRUT — Dois judeus foram
detidos nesta capital, porque as

autoridades receberam denuncias
de que projetavam dinamitar o
Ministério das Relações Exterio-
res, onde estavam reunidos os
chanceleres dos paises da Liga
Árabe. (U. P.)

MANIFESTAÇÃO ANTI-
COMUNISTA

MILÃO — Uma reunião de mais
de 30.000 estudantes e civis, res-
tinada a celebrar a proposta para
devolução de Trieste á Itália,
transformou-se em gigantesca ma-
nif estação anti-comunista. Os
manifestantes desfilaram diante
do consulado tcheco aos gritos de"Masarylcl" e em seguida diante
do consulado norte-americano er-
guendo vivas aos Estados Unidos.
(U. P.)

PLANO AERONÁUTICO DE
PERON

LONDRES — O diretor geral da
Companhia de Motores Rolls Roy*
ce está viajando para a \r.e>uma,
acreditando-se que foi solicitado
pelo governo argentino para eslu*
dar a possibilidade de 'istabeK-.r
uma industria aerona.tlc.i, no
quadro do Plano Qüinqüenal oe
Peron (AFP).

ESTADOS UNIDOS VERSUS
RUSSIA

LAKE SUCCESS - Os Estados
Unidor e a Russia medirão íorças
esta semana quando seráo trata-
dos os assuntos básicos eni:.e o
Oriente e o Ocidente, nas Nações
Unidas.

O primeiro assunto a ser traio
do será o referente á acusação chi*
lena de que a Russia teve parle
ativa no golpe comunista da Tchs*
coslovaqulí." Ná quarta-Ie:ra, o
conselho de segurança abordará
um perigoso assunto ao considerar
o pedido dos Estados Unidos de

. que seja criada uma ruoervlsão
para a Palestina em vez do plano
de partilha (IN).

Um caso particular que se trans-
forma numa história pública

Cedo CAYENA
E' um fenômeno bastante

curioso este que consiste na re-
pentlnà transformação de casos
particulares em assuntos públicos.
Dramas que. se desenrolam entre
a cúmplice proteção de quatro
paredes e de súbito passam a
ocupar a atenção de todo um po-vo através de imprensa. Um dos
aspectos mais brutais do fenô-
meno é aquele em que se arran-
ca da sala de visitas a fotografia
do jovem para o fim de estampa-
Ia na primeira pagina dos jor-
nais. Não pode haver contraste
mais chocante do que entre aque-
le plácido flagrante do passado e

OTifTO 5>®í_.a(gI_M.
dô / matute

RASTROS NA NEVE
Havia parado de nevar e Charlie declarou que ia tirar umas foto-

grafias dos pinheiros carregados de neve — disse Sig Nelson ao proíes-Oi-Fordney, enquanto caminhavam através da floresta. Mais ou menos uns'vinte minutos depois, ouvi um tiro. Sabendo que não havia caçadores por i
aqui ,:ai da cabana e puz-mé a andar pela trilha, chamando por Charlie. IE' claro que não obtive resposta, pois encontrei-o desacordado e esvaiu-1do-se em sangue... ali adiante.- Fui correndo á cabana buscar a caixinha
de remédios, voltei o.mais depressa que pude e amarrei o ferimento comalgodão e atadurv.Mas, como-ele morreu poucos minutos depois, regres-
sèi á.cabana e telefonei para ò senhor. • lFordney, que se abaixou para examinar o cadáver, levantou-se.• . — Virou o cadáver de Brewer?

Virei. Estava caido de bruços, mas foi alvejado no rosto.Confere — disse, o professor, após comparar os sapatos de Nelson
c Brewer com as quatro series de pegadas no caminho. — Três series sáo
suas, a outra é de Brewer. Foi ali que o assassino foi emborcado —
acrescentou, apontando para uns arbustos cerrados. — Deve ter gritado
por Brewer e, quando este yirou-se, fez fogo.

Voltaram para a cabana e quando cliegaram.Fordney perguntouâ Nelson se não podia lhe mostrar a caixinha de remédios.
Claro que posso;. Está ali em cima tío, cadeira.

. . — Quer ir apanhá-la?
Vá você mesmo! — exclamou Nelson. '
Já .abe qual foi seu erro. hein? — murmurou o professor. — Não

não tente apanhar o revolver, Nelson!
Mas Nelson quis apanhar, o revolver e Fordney atirou.

QUE MENTIRA FEZ FORDNEY SUSPEITAR DE NELSON?

QUE MENTIRA FEZ FORDNEY SUSPEITAR DE
NELSON ? VOCÊ SABE ? (Solução na 4.' pág.)
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as feces tranformadas do presen-te. E quanto mais intima, fo*
rem as mlnuncias cuja divulga-
çáo as circunstancias determina-
ram, tanto maior é a avidez, do
publico em conhece-las. Não há
prato mais saboroso do que o es-
candalo.

A PROPÓSITO
Tais considerações nos foram

sugerido por um fato que ocor-
reu nos ultimos dias da semana
passada. Uma senhora bastante
idosa, em plena rua, começou - a
portar-se de maneira tão ex-
centrica, fa.sndo gestos e dizen-
do palavras de tal modo inade-
qüadas á sua aparência que nào
tardou a despertar, a atenção dos
transeuntes e finalmente da pro-
pria policia que Julgou convéni-
ente conduzi-la ao distrito. Em
seu poder encontrou o delegado,
jóias, cadernetas da Caixa Eco-
nômica, títulos e dinheiro, cujo
total perfazia uma soma assáz
respeitável. Ao mesmo tempo n
autoridade percebeu que a velha
senhora não parecia estar em pie-no gozo de suas faculdades men-
tais e, guiado por um documen-
to que esta lhe apresentara, so-
licitou o comparedimento do seu
esposo.

COMPLICA-SE A HISTORIA
Fajgla Miersinska, a idosa mu-

lher, natural da Polônia, conta
67 anos é o marido que apare-
ceu no Posto para busca-la é um
jovem brasileiro de 25 anos de
idade. Acompanhava-o um mé-
dico que, exibindo um atestado,
removeu a anciã para a Casa de
Saude de onde. segundo afirma-
ram, ela se tinha evadido.

Mas o delegado, averiguando,
ainda graças ao documento jámencionado, que o casamento se
verificara havia apenas oito mé-
ses, reteve o jovem esposo a fim
de pedir-lhe olguns esclareclmén-
tos a, respeito,

COMPAIXÃO E NADA MAIS
Com a maior natudaüdade,

Evanil Alberto da Silva, o marido
da anciã, informou que há cerca
de úm ano promovera a interna-
çáo da,polonesa e com ela se ca-
sara meses depois. Não o fizera
por amor mas por simples com-
paixão. Sabendo-a louca e sozl-
nha, fe-la sua mulher com o uni-
co intuito de protege-la e zelar
pelos seus interesses. Diante de
tais declarações o delegado cocou
a %abeça e como o jovem espo-
so confessasse que náo havia sido
nomeado procurador da. velha se-
nhora, resolveu encaminhar . os
valores e documentos arrecadados
ao juiz de uma das varas de Or-
fãos e Sucessões.

E se a pobre dona Fajgla não
houvesse perdido a compustura
na rua ninguém teria conhecido
esta singular historia.
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PASSANDO O DINHEIRO
Os senhorios tim mil • umamanokas do burlar -a lei

Reação da policia contra os senhori
gananciosos que cobram luva

VAI A POLICIA INTENSIFICAR A:'REPRESSÃO AO ABUS
-Por mais que o governo venha

se esforçando para resolver o pro-
blema da habitação no Hio dc Ja-
neiro, a. verdade é que o carioca
continua sem moradia. As resi-
dencias já deixaram -ie ser, hà
muito' tempo, lugares onde se mo-
ra, na acepção rigorosa 'io termo
Sáo agora cubículos de cimento ai-

: mado, muitos dos quais, i.o.np_ra-
dós com as celas do presidio, ainda
ficam para traz- São os aparta-
mentos, ou, usando um termo de
õ. . girla apertamentos. Pois cem,
mesmo esses apartamentos íáo se
consegue alugar. Salvo _e o pré*
tendente dispõe de recursos. Nr_-

se caso, o dono do edifício ou da
casa de cômodos resolve logo dar
um gelto- •

". t . LUVAS/ 
Multo já se tem escrito ídare a

praga (Ias luvas- E multo tem ira-
balhado a policia pára .exterminar
o mal- Os proprietários _áo esper-
tos demais. - Quando pe. istieram
que pedir dinheiro secamente pa*
ra dar a preferencia de -snü apai-
tamento a alguém já estava se
tornando perigoso, inventaram a
tapeação dos moveis.

Agora, quem quer um lugar pa-
ra morar e procura irienta.-se

pelos anuncies dos jorhhisj
, tonto- Ou fiei com um soii
brado e duas cadeira.; sen
por dez mil cruzeiros, >,&
os. seus dias procurando cuil

(Continua na 4." páoiig||

BANCO DE («DUO REI
DE MINAS GERAIS S

Sessenta anos de bons
AV. RIO BRANCO N.
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CAMISAS E

GRAVATAS

A PREÇOS DE

LIQUIDAÇÃO
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raça, aooia. teu sortimtnto do cam noi

o gravatasI Aproveito os preços baratos,-,

baratlssimoi... Preços do liquidação das

Ofertas de Verão d'A Exposição I.. Lem-

bre-sei camisas o gravatas são peças do

vestuário que voçé muda diariamente.

£CAMISAS
Camisa de popeline branca.Colarinho tipo americano.
De Cr$ 75,00 pòr Cr$ 55,00
Camisa "Pluma". Na cor bran-ca. Colarinho tipo americano..
De Cr* 95Í00 por Cr$ 75,00

GRAVATAS
Gravata. "Smart". E_r rayon o.foulard. Padrões variados. Emfantasia, lisas ou listadas.
-> Cr$; 1S.00 por Cr$ 10,00
Gravatas de rayon. Ustadas ífantasia. Padrões modernos.
De Or| 45,00 por Cr$ 28,00
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O Oe.portam.nfo .» Comlts* • gravo
tal «CA l_poil;í» é • meter de «o.
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ATENÇÃO I Nâo haverá ARTIGO DO DIA durente as OFERTAS np vppia *M
tados por PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO!
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ED ATO CHEGARA' HOJE PARA 0 BOTAFOGO
SPERADO'S16 HORAS
leguirá do aeroporto dire-

aincnte para General Se-
•eriano

Harin da Noite divulgou am-
nipnte que o zagueiro para-
nse Fcdato só viria para o Rio
a .-Ingressa nas hostes do Bota-
o apesar de ter cm m&o ótimas
postas do Corintians, Sfto Pau-

do Fluminense sendo que o
mio de Álvaro Chaves ofereceu-

Ci-s 120.000,00 por dois anos e
iroprlo Carlos Nascimento foi
soalmcnte a Curitiba fazer a
tadora proposta ao zagueiro da
a dos pinhcirals. Acontece que
ato nao queria de modo algum
tar o seu estado mas havia dc-
ado que. se deixasse o solo de
pcarios interessaria somente no
•negro carioca.

IFEU COM O CURITIBA E
m,ARA* HOJE AO RIO A'S

16 HORAS

reportagem do DIÁRIO . DA
ITE pode informar aos seus
ores c aos fans botafoguenses

Fedato chegará hoje as 16
as cm Santos Dumont, ruman-
tle lá para a sede do Botafogo
itamcnte. O full-back em apre-
lem de romper com o seu clube'uritiba. Desgostoso com o
ntecimento Fedato resolveu as-

proceder.

QUANDO JUGA APITOU, CHAMANDO OS CRACKS

ZIZINHO NEGOU-SE A TREINAR
LUVAS EN ATRAZ 0
A R AZ 50 ALEGADA
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Fernsndo BRUCE

Incidente desagradável no ensaio dos
rubro-negros, na Fortaleza de São João

O futebol guanabarino
continua fornecendo assim-
tos dos mais palpitantes.
Cada dia que passa, eis que
surge uma noticia, sendo
que algumas sensacionais.

O caso de Heleno com o
Botafogo, por exemplo, re-
volucionou por completo os

f círculos esportivos da me-
tropole e o assunto ainda é
o predominante; tendo em
vista também as declara-

. ções de Carlos Martins da

S AMISTOSOS DE ONTEM

*-
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Rocha, que segundo as mes-
mas deixa antever que o
seu profissional, será puni-
do. Mas aqui no Rio tam-
bem existem casos. Muita
vez ele passa despercebido,
mas as vezes não. Ainda na
tarde de sábado, o técnico
José Ferreira Lemos (o po-
pular Jucá) atualmente
treinador do Flamengo, reu-
niu os seus pupilos no For-
te São João para um rigo-
roso treino de conjunto, pois
como já o é do conhecimen-
to publico na tarde de 28
próximo o rubro-negro vai
medir forças com o onze
banguense, inaugurando o
estádio Proletário Guilher-
me da Silveira Filho, oficial-
mente. Acontece, que pou-
co antes de ter inicio a pra-
tica, Jucá percebeu que Zi-
zinho ainda se encontrava
passeando calmamente pro-
ximo a cancha, usando tra-

íConlinua na 2." paqj

»*CA O FLUMINENSE O logo da rua Bariri foi real-
mente satisfatório. O Fluml-

se chegou a marcar ampla vantagem de 4x2, parecendo liquidar o
¦rsario. Na fotografia, uma cabeçada. Juvenal, escorado por Amau-
iezlnho e Careca aguardam o resultado do lance. Ao longe Walter
deco na expectativa. -
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íoi-,vurt -\r-ccvmr O match Fluminense x Olaria
_T/1INM»J UbrclNUU , na verdade, sensacional e empol-ran
elo ardor e combatividade dos, dois quadros, havendo dois periodos
intos: Um para o Fluminense outro para o Olaria. A gravura mostra
iriodo do Olaria, quando o Fluminense pouco atacou. Zessinno defende

facilidade, nSo aparecendo nenhum tricolor. ¦¦-¦
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BOTAFOGO NO ATAQUE atuação segura, o Botafogo" momentos a" seu favor, perseguindo o arco contrario. Vê-se acima.
i intervenção difícil do goleiro mineiro, auxiliado por um companheiro
lossado por Darci, estreante alvi-negro.
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_.„. -.-.--^^ Por diversas vezes o America Mineiro
iRCO EM PERIGO 'deu trabalho aos botafoguenses. Suas
sas semore nerieosas exigiam o máximo da defesa carioca. Ao alto,

leiros. vendo-se Petronlo, Celso, -Marinho e Saroj-.. aguardando o
fecho da jogada.

!?!___- 1H__I WêW,%a m _E __l l_^Ffí%l __ii__:" 
Jmmw*' * mm\Wmm :^Êm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mWm\i '} MmffikWmmm ______W'" H'- __K;______i 4P__- *_¦___ :'¦'' —H ^mwMÊms _¦_¦mW^mmÊ tmmm^*»0kàW^Wt^ WQ_W_f<::- ii ¦

•»kÍ^^^*&.'; WÈsáí ^___T ^«>u_____^_II^K "¦ H_PS^I___I IR5^ ••vwvSr%

•*ÍM _l ': V' ':^ÉI iÉfeátt^ Bk* * s
- '' K^SK-1 I IR'"- p :::ÜWjM ; ' ' TjM ^

ii^píT^ •-.,-^^B K____-fl ¦ i** <•' "' i^y lil i'^ i
'f-:rjj_m^mW.%' '''¦'¦•''••''^^mmu mwm\ ''¦'•'•-mm\ 

mm*. _l__l« •' __#__Pv '*¦*' ___! BP^_jà-^_Kí ___E*__I ___B>xS'^___í

^^FjTmBmjí**'tr^''''**^M_B^^g_jr__f*'¦•J'<;'f'-W-<':':>--,*':,:,'---'-','--''',:--'---'--':'j-'- ¦ _^_E:'''^¥»^_I _^_K',','-_^_I _^_P^!PHP Hl^^' ^^K__s^-^^^Kn_____i

-JB__B__^ffiK*'v^' ^^^^B^l'____! ____t ^____________P^'• ''•'"'"'' i*-___H

/ofr obroça Chico, no proienço dé Trioço. Ao lado. como uma sombra ptrigosa, o «mprosario Minieçui, sou sorriso • stu chapéu...

RONDAM OS EMPRESÁRIOS Aj
concentração de Los Aromos
¦ • FERNANDO GIÜDÍCÉLÍ E MiNTEGUI, UMA DUPLA PERIGOSA A CATA DE VALO-

• ¦ RES PÁRA O. FOOIBALL ORIENTAL

Sarno renovara hoje
contrato como Botafogo

35 mil cruzeiros as bases para a reforma do compromisso por
mais uma temporada , M /..

Depois de longo período em si-
lenclo, revive hoje o caso de Sarno
com o 'Botafogo.. Desde que te?-.
minou o seu contrato com o clube,:
o zagueiro manteve-se em questão,
por motivos de propostas desen-
contradas. Fazendo uma pequena
recapitulaçào no caso entre o pia-
yer e o grêmio, vê-se como parati-
zaram os entendimentos. Sarno
havia pedido 90 mil cruzeiros por
dois anos, mas como Carlito Rocha
declarou não firmou contrato por
menos de um ano; o zagueiro rèsoi-
veu pedir em 45 mil cruzeiros por
uma. temporada. Ainda esta pro-

0 Amerka
rumo a Quito

Brilhante a partida de on-
tem, na despedida de
Bogotá

BOGOTÁ', 22 (U. P.) — O Ame-
rica, do Rio de Janeiro, derrotou
o Millionarlo desta capital por
3x1.

Jà um minuto depois da saida.
Lima, aproveitando um centro de
Esquerdinha. conseguiu marcar o
primeiro tento brasileiro. Mais
tarde, Lima volta a marcar goal
numa formidável cabeçada, ao ba-
ter-se um comer. O primeiro tem-
po termina assim: 2x0. \

No segundo tempo Cabillon.
aproveitando um rápido avanço da
dianteira dos MUlionarlos, marca o
goal de honra colombiano. Por sua
vez, Maneco garante mais um ten-
to ao America aproveitando uma
hábil Jogada* da dianteira carioca.

O jogo de ontem, marcando, à
despedida do America, pode consi-
derar-se um dos mais movimenta-
dos e interessantes disputados pc-
los brasileiros e colombianos, jus-
tificando-se a vitoria pela magnifi-
ca qualidade da equipe brasileira
que dominou praticamente o cam»
po. Hoje os jogadores cariocas tm-
barcam para Quito, onde dispu-
tarfto varias partidas antes de vol-
tar ao Brasil.

posta nâo foi aceita pelo Botafogo,
ficando assim, por muito tempo.
sem solução o caso da renovação
:flo.^lsaJ% Veio mais tarde a pro-
posta dtf-Botafogo, oferecendo 30
mil cruzeiros por um ano, sendo
desta vez, nâo aceita pelo jogador-
De maneira, que ficou mais prova-
vel a salda de Sarno do Botafogo,
uma vez que o impasse perdura.

SARNO RENOVARA'. CON-
TRATO HOJE

Em melo de tanto silencio, sur-
giu uma contra-proposta do joga-
dor, pedindo 35 mil cruzeiros para
a reforma do seu compromisso. A
diretoria do "glorioso" ciente des-
ta nova formula, passou a estudar
o assunto muito embora houvesse
pouca possibilidade de êxito pois,
muitos diretores insistiam em ofe-
recer somente 30 mil cruzeiros.

. Ontem, Sarno tomou parte no
match> do Botafogo contra o Ama-
Mineiro, revelando o bom anda-
mento das negociações. De fato,
confirmando as previsões de todos
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Doenças da Pele
Strilli, eezenias, varizes. ulceras
da» pernas, verrugaa. espinhas,
faraneuloa. micos» — Eletro»
..f':*¦.?.••::... terapia.

W AGOSTINHO DA CUNHA'::."Dií:'.;Instituto Mangolnhra
ASSEMBLÉIA. 73-2." andar -
Telefonei: Consultório: «2.1155.

Residência: 32-3265
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que viram Sarno novamente com
a camisa alvi-negra, o contrato se-
rà reformado. O ato da assinatura
dar-se-á hoje, â tarde, na sede do
vlcè-campeâo carioca, istando ja
tudo assentado- As bases para a
renovação do contrato são aquelas
pedidas pelo jogador, ou seja, 35
mil cruzeiros por um ano. Portan-
to, garantirá o Botalopo. o concu1-»
so de seu eficiente e entusiasta _a-
gueiro para a campanha de 48,
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MONTEVIDE'11, março
(De José Araújo,, via Pa-
nair) — Fernando Giudice-
li continua em plena ativi*
dade de empresário de jo»
gadores. Ele e Mintegui, ou-
tro perigoso traficante de
cracks.

í _] Fernando veio com «ç no»
vidade que ..há dois cracks
argentinos^desejòsos dé in-

; gfessai* no Botafogo. São
cies Alberti, zagueiro é Gal-
lina, centro-avante, ambos
do Huracan.

Tendo o clube do "globi-
to" contratado Pederneira e
recebido do Racing, em tro-
ca de Mendez, Salvini e Si-
mes, um zagueiro e outros
jogadores, vai prescindir do
concurso daqueles dois cita-

dos elementos.
Ura, possuindo Heleno e

PirUo, o Botafogo não ne-
cessita dé novo centro-avan-
te, a menos que fosse um Di

(Continua na 2." póyina'

Viu o Olaria?... Deu on-
tem uma bela "pinta" do qua
poderi fazer na temporada
deste ann... ..-;4

E' verdade... Mottrnür
que continua sendo o mesmo"bariri" enfesado e sempre
pronto a topar parada com
qualquer adversário... '''.

Nada mais útil para a»-'*
segurar o progresso do nussr>
futebol ao que o aparecimento
de clubes com a fibra do Ola.
ria ..

E' pena que o exemplo
dos "barirís" náo sirva de es-
timulo a certos clubes que vi-
rem marcando passo, como
eternos parasitas ..

Sáo os tais, que preferem,dormir na sombra do boi...
O Bangú e outro que vehi

metendo cs peitos, empenhado
numa verdadeira batalha d»"'
crescimento...

Tenho a impressão de querá a realização do milagre ha
a volta- de Domingos permiti--tantos anos esperado ' pelos
banguenses...

O Estádio Proletário él
outro motivo a garantir o-

í piwgreíso do popular clube da¦ rua Ferrer...
Os suburbanos náo que-,

rem mais saber desse negocio
da' rua Ferrer... Largaram
completamente aquela tri.i-
cional praça de esportes...

E teem razão... E' tão
velha e tão feia...

E',.. Com eles, agora.
é só Mcça Bonita...

• *'-*_¦' ' 
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Gostei de ver o Amerina
mineiro, ontem, contra o lio-
tafogo,..

Quadrlnhn n> sangue!...
Dá gosto ver jogar...

E iodo mundo anui nn
Rio a julgar que o futebol
mineiro não fosse nada além
dn Atlético...

E olhe ou», o America nftn
t»ve onortunldade de exibir-
rim 'futebol mais ajuizado...-
Limitou-se a jorar com alma
e resolução, n hastante pata
garantir a vitoria...

Acha que faltou alguma
. coisa?...

Faltou sim... Mm mi
ci entre nós: ao America mi.
neiro faltou um adversário...

2* ü. c n P n n ma «o» m P0DE SER
8 otb-VUU VENDIDA SEPARADAMENTE
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VIRA 0 SANTOS
JOGAR COI0 FLUMINENSE

Wondinho. o principal atacante
do America Minoiro

¦. Secundo despachos procenden-
tes" de Sâo Paulo, capital onde o
esporte também caminha a pas-
sos de gigante, nfto 6 só^o clube
de Leonidas que trata de quês-
toes com as agremiações cario-
cas. O Santos está na ordem do
dia e já consertou mesmo.á rea-
lização cie um jogo amistoso con-
tra o Fluminense, devendo ter por
palco, ao que tudo indica, a pra-

. ca de esportes das Laranjeiras.
Nesse sentido, por exemplo, rece-
bemos o seguinte telegrama da-
quele Estado: "O Santos tem
realizado, ultimamente, . varias
questões relativas á transferen-
cia de, Jogadores com o Fluminen-
se. Telesca e Robertinho forair
cedidos ao "Campeão da Técnica
e da Disciplina" e, esses entendi-
mentos, abriram oportunidade 4
disputa de um prelio amistoso.
Ficou ele assentado para o dia
27 do corrente, sábado de aleluia,
ho estádio das Laranjeiras, no Rio
de Janeiro",'••' A despeito da falta absoluta de'dados concretos sobre o as>_u.ii,j,
pois o telegrama não revela se o
prelio faz parte da transfR'""!-
cia daqueles "players", o certo é

que a própria imprensa sampaulí-
na divulga a peleja em questáo,
afirmando que dever;' agradar em
virtude da eficiência dos adver-
sarios. /Resta agora que o Fluminense
confirme, uma vez que se tra-
ta de um caso diretamente liga-
do ao clube da rua Álvaro Cha-
ves. . .
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Aírton Moreira, o técnico do Banoú, /a/ando ao DIÁRIO DA NOITE

Não suponham que seja esse
o verdadeiro Bangu de 48»

Palavras de Aírton Moreira, o técnico dos suburbanos — Inver-:
são da diagonal, após o jogo com o Flamengo — Falta um
companheiro para Domingos

AMERICA MINEIRO CONTRA FLUMINENSE
Guerra á marmelada
no box internacional

Importantes resoluções tomadas pela A.
Nacional de Box, em Filadélfia

FILADÉLFIA, 22 (United Press) — A Associação Nacional de Box
encerrou uma reunião de dois dias, em que foram discutidas, novas me-
didas de segurança para o "nobre esporte". E anunciou que'doravante
os gerentes e empresários serão responsáveis pelas co/idlçôes dos pugl-
listas. Alem disso, o comitê executivo resolveu publicar dentro de ua
més uma lista de boxeadores cujos antecedentes demonstram que Já nSe
tttào em condições de lutar, transformando-se em presa fácil dos'adver-
sarios. Os gerentes e empresarias que requererem autorização para um
encontro deverão, doravante, apresentar os documentos referentes às
seis ultimas lutas dos respectivos pugilistas.

0 RIVER PLATE RECONHECE
0 MÉRITO DA VITORIA Fl*
NAL DO VASCO

BUENOS AIRES, 21 (AFP)
— Regressou, por via aérea,
parte dá delegação do Rive:
Pia te que disputou o Tornei?
dòs Campeões. Numerosa mui-
tidão recebeu os viajantes, que
declararam não ter tido sorte
no referido Torneio. Beçbnhê
ceram.por outro lado, que íoi
legitimo vencedor o Vasco
da Gama, do Brasil, pois Ira-
ta-se de um conjunto de sjrari-
de qualidade.

RAIOS X
DR. CARLOS CAMPOS

Exames radiologiros em resldenuta

QUARTA-FEIRA A'N01TE
NO ESTÁDIO TRICOLOR

ASSENTADO.O AMISTOSO
O Botafogo enfrentando na tarde de ontem, a equipe do America

mineiro, pela segunda vez, sofreu também o seu segundo revez frente
ao onze preparado pelo veterano Yustrlch. A reportagem do DIÁRIO DA
NOITE, apurou, no entanto, que os das "altere » ." jogarão novamente
om nossa capital na noite de quarta-feira proxir.... contra o Plumlnen»e,
tendo em vista o seu segundo triunfo sobre o conjunto botafoguense.
Aliás, o tricolor vai Inaugurar alguns melhoramentos que foram lntro-
duzidos em sua praça de esportes o que dará a peleja um cunho dos
mais interessantes. A pugna dever* agradar a gregos e a troianos, uma
vez que o quadro dirigido pelo técnico Ondino Vieira realizou, frente aos
"Bariris" grande partida, assim como os mineiros lutaram contra os ai-
vi-negros de maneira convincente, pois o próprio maioral de General
Severiano, falando sobre o seu adversário, usou dai seguintes palavras:

(Continua na 2." página)

Segue-se agora, uma serie de Jo-
gos amistosos nesta cidade. Tive--
mos dois prelios interessantes na,
tarde de ontem, e domingo teremos,
mais uma partida de perspectivas
sensacionais. Inaugurando o "Es-'
tadio Proletário", Jogarão os qua--
dros do B,angu' e Flamengo, adver-'
sarios tradicionais de futebol. O,
amistoso entre alvi-rubro e rubro-
negros, não só desperta interesse'
pela significação do espetáculo, co-
mo também, ha grande curiosida-;
de em face da apresentação dos.
dois conjuntos.

Tanto Bangu' como Flamengo'
lançarão domingo as suas novas-
aquisições, revelando a formação-
das equipes para o campeonato de
48. Entre os pupilos de Jucá, vere-
mos pela primeira vez em nossos
gramados Lulzinho, Gringo, Dur-,
vai e ainda o reaparecimento de
Zizinho, depois de dois anos ausen-,
te das canchas.

Na equipe suburbana, são inume-*
ras as atrações. Na defesa veremos,
novamente Da Guia, com a sua ve-
lha classe; Pinguela um esteio na
intermediária, e um ataque cheio
de gente nova e de boas qualida-
des, como Moaeir II, Joel e Ama-
ral.

O quadro do Bangu'. além dt
contar com jogadores novos, tam-'
bem está em completa reorganiza»
ção técnica, com a aquisição di
Airton Moreira para dirigir a equi-
pe. O novo preparador alvi-rubro,
está cm grande atividade, a fim de

(Continua na 2." página)
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DESDENHADA IGUALOU O "RECORD" DOS 1.000 METRO!
NÂO SE APERCEBENDO BE SEUS ADVERSÁRIO'
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lf PTODUTO DA GENEÍAL^MOTOíK \ -í^feíÉ^ft ,
SASA VENDAS E SESVIÇ0 PS0CUIE OS
CONCESIIONAMOS AUTOSIZA008 DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.

MEDICINA

Classe
de mártires \

Teria sido aprovada o ano pas-
adò uma lei mandando a muni-¦ipalidade pagar mais 30T° aos
«us -funcionários que trabalham
im condições de risco de vida,
ncluindo-se ai todos aqueles que
-rabslham em moléstias infecto-
iontigiosas, lepra, tuberculose, sa-.
leamento da zona rural, draga-
;<m, e ao que parece tambem os
:sHs — esses limpadores da cida-1
le que continua sempre suja. Tra- <
s-se, evidentemente, de antiga i
upiraçio dessas classes que es-;
terâvam a aplicação de velha lei,
ederal, se não nos enganamos de <
38, que tambem mandava pagar I

jâ»?-a mais. sobre os vencimentos j
]à quem trabalhasse em zonas ln-;
«alubres e com a lepra. Mais tar- ,

.Jí o Estatuto do Funcionário Pu- ,'íllco 
tambem inscreveu, ao lado I

Jrtlgos draconianos, a percenta-
?em àquela modalidade de traba-1
jio. Entretanto, ficou, como sem-1
•re, por ser regulamentado o t&o ;
llmejado dispositivo. Por outro la-1
tò as leis trabalhistas especifica-1
•am todo o trabalho Insalubre,,
fctando-o ém percentagem varlã- J?ei è o impôs ao patrão. Não há ;
pn trabalhador nos domínios da |Iscallzação das autoridades do
jttinisterlo desse nome que não
#ceba sua percentagem dlreitl-1
*ho, no fim cio mês.- Se houver.

Ím 
"esquecimento" por parte do

atrêo. reclamam através dos sem,

Índicatos, 
e imediatamente, e ate ,

>m desculpas, são pagos. Mas o ,
Joverno que exige justamente do;
íStrão o cumprimento da lei. pro-
À-astina a regulamentação de lei j
Semelhante, quando beneficia a
«rventuárlos seus! E o panora- ;
Jia que oferece é dos mais tristes.;
?rincipalmente quanto á tuber-1
Jjulose. Sáo numerosos os funclo-
aários que se contaminam no-ser-
fico e continuam recebendo sala- .
Sos insuficientes, sem que ao me-
•tos lhes dêm para um passadio
Jielhorado, 

uma vez que a'própria
ivergencla de vencimentos e i

Justo de vida fora a causa adju- ,
/ante de perder as resistências fl-
•icas e se contaminar na função
jubllca.
«/Será que desta vez vão pagar
rresmo essa classe de mártires?
i„. A. V.

(Conclusão da 1." pag.)
Itefann ou rojsa parecida.
G-Gallina nãn é nada disso.
» Quando Alberti. é um io-
irador que teve época no fu.
iebol argentino, pois foi va-
rias vezes intetrrante do se-
lecionado da Afa.
| Mas hoje, sem o fultror de
outros anos, está no fim da
carreira. E conta apenas 37
ÍMios de idade. O Botafo-jo
iem dado preferencia a jo-
cadores velhos, sob a alega-
ção de que são experientes,'^ils convenhamos que Al-

Hão suponham...
(Concluído da I* pdffj

preparar eficientemente o conjun-
to para o match de domingo eom o
Flamengo. Em busca de detalhes
e impressões sobre as condições do

3uadro 
suburbano, a reportai srn

o DIÁRIO DA NOITE manteve
longa palestra com Aírton Moreira.'
O QUADRO AINDA ESTA' SENDO '

PREPARADO I
Começando a palestra com Mo-1

retra sobre as condições do quadro
para domingo, conseguimos inte-*
ressentes revelações do técnico
banguense, que nos .adiantou:— "O nosso quadro ainda está no
periodo de preparação. São ele-
mentos novos, de tspas qualidades,mas ainda carecem de treinos co-
letivos para apresentar um con-
junto perfeitamente eficiente. Com
o decorrer do tempo, a equipe en-
trará em boa forma técnica, -pois,
contamos com Jogadores cheios devida, entusiasmados e. com grandedisposição de vencer. Gente nova
e com sangue, acredito ém nosso
sucesso no campeonato. Para do-mingo posso adiantar qué fisica-
mente a turma está em excelente
forma. Vamos preparados parauma exibição satisfatória, é, o ar-dor e comba ti vidade dos jogadores,darão chance a um emprego debom futebol". \

INVERSÃO DA DIAGONAL
Estendendo suas déclarAcões «oDIÁRIO DA NOITE, Airton Mo-reira acrescentou:

~ ,£,1.ndft nSo Posso adiantar
as possibilidades do Ban.gu. A.-'ás,tenho praticamente pouco tempo'na direção do quadro, e, de ma-neira, que tenho.de fazer .multas
experiências. Para o camnéona-to carioca, terei mais tímto dê
preparar o quadro. Vou inverterdiagonal, recuando o setor esqui i-do e avançando o setor direito,
passando Domingos psrá a esquer-da marcando d centro. ,-Con'ri òFlamengo ainda lançarei o siste-ma adotado hã tempos, pois. o
m?1p,0.1 íurt0-Eira êxperlenclis".na zaga o sírio probujia

Sobre a formação do iiiadro su-burbano para 48. Airton Mor* Iradeclarou que na zaga reilfle omaior problema para idlüetòhír:iacentuando: I" — Contamos com jeis Kagiici- <ros,,alem de Domingos, o prooit-jma é, na realidade, enjonirã umcompanheiro para Da Guia. No-1gueira, na esquerda, vem se revê-'lando, superando1 os demais. Po-1rem, quando inverter a'diagonalnaturalmente terei de ^òéímrr.. \tar outros alem de Nogueira. Cm-1to cosi Hermogenes, MafiubratÒ,bons elementos, do mesmo quilatede Nogueira. Dentre estes, terá desurgir o companheiro para Domln-gos Tratando-se de genre nova, icertamente não haverá rllíieuMs- ides para experiências. O rnsb tir-'me, é claro, será. o efetivo. Ápòs!o Jngo com o Flamengo, os treino» Ise tornarão, mais rigorosos ainda'. iFinalizando a entrevista, A:rton iMoreira declarou-nos mais j.r» ivez, que conta o Flamengo, do-mingo, seu quadro fará boa flgit
ra, pois estão fisicamente arep»-
rados para o jogo, e, têm slgumsnoção de conjunto apegar dos
poucos ensaios realizados.

_
bertl é velho demais ê dei-
xou, pelo peso dos anos, de
ser o crack de outros tem-
pos. -

AMERICA MINEIRO CONTRA...
(Concluiãó ia l' pég.)— O America mineiro possui, no momento, um conjunto que nfto

exagero ém dizer qué é um dos melhores do pais.. Oa montshhsses luta-'
ram com o Botafogo de igual para igual e se repetirem o feito, acredito
que o Fluminense hio os derrotará. O América Joga um futebol prògu-
tlvo • traU.se ds uma equipe qüe honra o "assoclatlon" ds Ralo Bori-
zonts, HJa a ondé/for que tiver qué atuar. Sendo assim, o publico és-
portivo guáhabárino terá a oportunidade de assistir a mais tima boa pár»
tida, pois: tanto os dirigentes mineiros como os cariocas confirmaram a
reslizaçâòda pugna para quarta-feira, A noite, e que Inaugurará as aovss
instalações do grêmio das Laranjeiras. .

»*****************0*t0***t*0t*0*0*l0»S

O ESPORTE
Resultados de ontem

LONDRES, 21 (AFP) - A Uni-
versidade de Oxford venceu a de
Cathbridge, pôr 83 pontos contra
43, durante a temporada anual dè
atletismo. O espetáculo atlético,
que foi realizado no Estádio Whi-
te City, deu oportunidade a que sé
visse "interessantes performan-cèi".

John. Wilklnson venceu as cor-
ridas de cem e de duzentas járdas,em déz segundos e um décimo e
vinte e dois segundos e cinco dé-
cimos, respectivamente, o sul-
africano.P. Wallls percorreu 440
Jardas em quarenta e nove Se-
gundos e nove décimos é Bánnis-
tér uma milha, ém quatro minutos,
vinte e tres segundes e quatro de-
cimos.

LILLE. 21 ,(AFP) -r O cana-
dense Yvon Robert, campeão mun-
diál dé "catch", venceu o norte-
americano Mike Mitchell, em dois"rounds".' Yvon ganhou o prl-
meiro assalto por tombo, aos 21
minutos. No segundo assalto,
Mitchell, após ter deslocado a és-
Sáduá, 

abandonou a luta aos S
tinutos.
Durante o mesmo espetáculo, o

peso pesado francês Arthur Ghe-
vaert, venceu o canadense Letrand
por abandono de pugna, aos 25 mi-
nutos.'

PARIS, 21 (AFP) — A grande
corrida de obstáculos da prlmavf-
ra, com um percurso de 4.000 me-
tros e um premio de um milhão
de francos, foi ganha por "Blüe
Butterfly", montada pelo jóquei

R. Ettíery e pertencente a madame
Head.

Em segundo lugar, esteve o "Se-
timo Céu", e em terceiro "Bou-
toulou".

ZIZINHO
(ConcluseSo da J" pag.)

je esporte. O coach tntio
resolveu dirigir-se ao seu
profissional é o convocou
para treinar, Com surpfe-
sa, Juct. ouviu t seguinte
resposta vdo popular crack:

— Sr. Jucá éu estou com
as minhas luvas «tratadas
e sendè assim recuso-me a
tomar parte no treino. Ò
preparador gaveáno, éntio,
deu ciência do acontecimen*
to ao cel. Orsini Coriolano
que encontrava-se presente.

O próprio maioral gávea-
nò, tambem, ouviu as mes-
mas palavras, que o técnico
ouvira poucos minutos an-
tes e Zizinho assistiu todo o
transcurso do exercício, mas
hio treinou. O fato foi pre-
senciadp por multa gente,
deixando impressiò poüeo
favorável.-

Vitoria dó
Palmeiras

3 x 2 em Campinas
numa partida aci-

.. dentada
S. PAULO, 21 (Meridional) -

Em prelio cheio de Incidentes,
disputado em Campinas, o Pai-
meiras conseguiu triunfar sobre o
conjunto do Guarany pela conta-
gém de 3 x 2. Lula, bovlo e Os-
waldino marcaram p|ra o Cam-
peão Paulista, cabendo a Zuza o
tento do Guarany.

Rendi: 71.1íí,00 cruzeiros.

MUITO FÁCIL A DECISÃO
DO CLÁSSICO MAJOR SUCKOW

)IA

Itl
:c
C

Desdenhada, finalmente, conse-
gulu, proporcionar momentos de
prazer aos seus responsáveis, vén-
cendo facilmente o "Grande Pré-
mie MiJor Suckow", o mais desta-
cado quilômetros dê nosso turfe.

A filha de Lanlngdale desenvol-
vendo sua extraordinária velocida-
ds derrotou Grila é Hainsn, aem
ser exigida em qualquer momento
do percurso. Correspondeu, as-
sim, á eipsctàtiva dos que aguar-
davam-uma révanche depois de ter
perdido para Halnan e Fiducia no

Sullométro 
do "O. P. Cordeiro da

irãcá" e, onde, devido ao estado
dá pista, não pôde desenvolver to-
do o ssu podar locomotor ontem
conhecido pelo nosso publico tur-
fista.

A luta que jra esperada entre
Erebue, Grila, Hginatt e Desdenha-
da, nio foi observada. Fazendo
sentir sui velocidade incrível no"pique", Desdenhada tirou to-
dos os seus adversários de carrel-
ra é, quando, nos primeiros mt-

tros do percurso, esperavam-se que
Erebus ou Grila fossem oferecer
luta á defensora do Stud Assunção,
todos contestaram que a filha de
Lanlngdale trazia açáo facilima e
desprendla-se com extraordinária
mobilidade de Grila a unica que,
ousara aparecer no tiro direito
procurando encurtar a distancia
então, de 3 ou 4 corpos. Nas "es-
pecials", Grila e Halnan acompa-
nhavam Desdenhada, enquanto
Erebus não aparecia no percurso,
ficando Fiducia, que esboçava uma
débil atropelada. Quando a corri-
da atingiu o seu ponto final, Des-
denhada estava com uma diferen-
ça sensível sobre Grila que mante-
ve o segundo posto é Hainsn que,
apesar dos quilos, não pode acom-
pahhar o "traln" nac-jiele ritmo
violento com que Desdenhada ini-
ciou o percurso.

Desdenhada igualou o "record"
dos 1.000 metros com o tempo de
58" 1/5, igual ao tempo de Busca-
pé e Estadista.

ÁS PROVAS CLASSI-
CAS EM SETEMBRO

Sáo estas ss provas clássicas dt-
terminadas pelo. calendário elaâji-
co para o més de Setembro deste
ino:

Dia 5:.
GRANDE PREMIO JOCKEY

CLUB BRASILEIRO - 3.200 me*
tros" - Cri 300000,00: Strad'vt-
rlus. Hérto, N. N-, Hsmditn, Gsr-
bosa Bruleur. Trlck, N- N„ liara-
muh, Erebus. Arrow. Imbj; Ven-
cimiento. Téddy, Brázlllln Srai,
Caxambú, Rumoroso, Iman, N- K„

Ssmblno. 
Cântaro, Nero, Cnmsm-

ért, Zorro, Telemaco, Metenr,
Fiducia, Saravan, Skyllghtcr. N.
Nv, Multtple. Typhon, Deflant,
Marshall, Mouro, Don José, hi-
von, N. N.. Heliaco. Heron, Heie-
rton, Halcyon, Helenico, ítaim,
incauto, Itaquaty, Iblcuny, Irapu-• ru,.NvN-. Iridlo. N. V, Anel!-
no, Pélele. Clarão. Don Ped.-ho,' Derviché, Lacrau, Brote; i

Dia 7:
ORANDE PREMIO F. V. DE-PAULA MACHADO — (Crítwium

de Potrancas) — l.flOO metros —•Ct* íeO-OOCOO: Aldebsrã, Aqulla,
Melba, Amarllina, Aranuá.. Oe-ai-
dá, La Maltnche, Land Brceze,
Itatiaia, Darkness. Demmscie, Vi-
neta. Elide. Figurita JequitUia.
Luarllnds, Anabela. Vés.oa, Meri-
nheira, Ventanls. Jurujubá, Seria
Dágua, Barcelona, Oleandor, Ron-
da, Embassy. Shankalla. Maldita,
Psrk Lane. Msjòl. Miraida, Maíi-
ks. Má. Javs. Aléa. Doraiy. Itau-
na. Abafa. Alamsnda, Anri. Dona
Infs. Velanle. Dona Eu?'iila. Je-
r|bel. Dons Mlura. Jupira. Juie-
oa, Jut|. June, Jolie. lenvA. Ju-

,' |sjrfõtvl«ralousle, Alcalins, Aiaii-
Ot-í-flrtoUá. Edopuva. edeefa- Km-
bulíLDircé. Esbelts. Lscmís, Me-
rscstl, Crlollts, Alvorada. Adis
Abeba e Noeera.

Dia 12:
GRANDE PREMIO CONDE DE

; HSRZBERO - (Criterlum de Po-
•Um) .— 1.100 metros — Cr$

1MLMO.0O: Tapaju', - Rio Bonito,
Adiro, taruman, Istar. Alabarcas,
©mar, Bororé. Boltatá, Eduino,
Irish Star, Idealista. Intermeszo,
Jlguaráo, Chora, Carinhoso, Ja-
guirlbe, Zodiiío, . Edson, Egeu,
Bmbrujo, Eroe, Marau, Jocker,
Veludo. Eduino. Maço. Bombo,
Alahy. Marcilio Dias, Jacarandá,
Fogo Bravo. Come Onl, Mustafá,
Timoneiro, Ratmsk, Topasio, Katl,

i^wwwj»-- <w«i»»M^mw,

Rejulfido dn Concursos
nas corridas dt sábado

COÜCURSO SIM P L ES -
304 ganhadores, com 6 pun
tos. Rateio, Cr$ 240,00,

CONCURSO DUPLO - 2
ganhadores com 16 pontos.
Rateio, Cr$ 20.039,00.

BETTING JOCKEY-CLUB
- 72 ganhadores. Rateio, cru-
zeiros 104,00.

BETTING ITAMARATÍ
SIMPLES — 73g ganhadores
Rateio, Or$ IW. ¦ ; .

BETTING ITAMARATÍ
DUPLO — St ganhadores. Ra-
teió," Cri 3.011,60; 

'

"¦t»juxfliV>rnni'ii*iriri'i'i'i" * *i* * * *r -rri-

Ás inscrições de hoje
Hoje. á tarde, seráo encerradas

as inscrições para as próximas re-
uniões ho Hipódromo da Gávea.
Na reunião de domingo será dispu-
tado o "Grande Premio Henrique
Possólo" na distancia de 1.600 me-
tros e Cri 100.000,00 ao vencedor,
para éguas nacionais de 3 anos,- í da tábéla.pesos

-,***,.*"*»w>*^***«''' «*i

K&suilado dos Concursos
CONCURSO SIMPLES - 1

ganhador com 6 pontos, Ra-
ttio, Cr| 64.198,00. :

CONCURSO DUPLO - J
ganhadores, com 13 pontos
Rateio, Cri 14.950,00.

BETTING JÒCKEY-OLUB
— 8 ganhadores. Rateio, cru
zeiros 2.271,00.

BETTING ITAMARATÍ
SIMPLES - 32 ganhadore..
Rateio, Cr$ 1.762,00.
, BETTING ITAMARATÍ
DUPLO — 5 ganhadores. Ra-
teio, Cr| 33.764,00.

•**t*7TJJ^Ji^ni'irrÁ'Ln.rLnj',*'*'**7***•*?***•**"•***"•"'"t ,"y^^rAr*fíy*s')furif\j\^

, Aquele
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rateio de Mansuari...
**********************J**V>*j*V*tf***i0k
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O rateio proporcionado pelo cavalo Manguan
ultimo sábado deu o que falar na Gávea, Nào
Manguári o favorito do páreo onde. pela lógica,
via ratear 12/10, assim mesmo divido ás Informai

.Cosi-sobre Eduino. "
Quantlo n|' pedra de spregoaçáo içi iflxaüo ofavoritismo de Marfim, os turfistas ficaram boqu'-abertos cnm a manõWfiS feita- e mnls admirados com

=-á-^i^i^,LiiiL^iváji':,'ííL"-íí9HB

o rateio oue, momentos após. havia dé proporcionai
o maior favorito da corrida: - 27 "pratas" I

Sim, senhor. I "sabidos" de nosso turfe para
ríSsrcir prejuízos da .anterior derrota, propuravim
u»'método dl inflação e fizeram "encomendas*-
São Psulp l Rip n» Baí* de 200mir éruzeirce- e 40
rnil cruzeiros, segundo informações prestadas
tarde por um «cmndesHno"-. «

e
mais

Grão Pará, Rio Verde, Iman, Vul-
cano,- Angelus, Jorráo, Urucanla,
Pracinha, Edipo. Brown Boy, Na-
cional, Minguinho, Radar, Seara-
mouche, Perverso, Effendi, Cum-
berland, Lueifer, Lover's. Moon,
Marfim, Mondar, Meriel. Meliante,
Místico, Mujlque, Rocandor, Rosa-
rio, Escalão, Drop, Bom Bom,
Marshall, Momo, Jeffy. Mana,
Haltere, Jonjoca, AJax, Manguarl,
Den Bastlie, Vergel, Don Fradique,
Itamoji, Jaboti. Jamary, Jaguari,
Jeca, Javanés, Jacarei, Jangadelro,
Júpiter, anota, allsco Ecelero, Edi-
lio, Electrico, Lufa Lufa, Looping,
Feitor, Exemplo, Abdél-Kassar,
Amianto, Eclair.

Dia 19: *
GRANDE PREMIO GUANABA-

RA — 3.000 metros — Cr$ 
150.000,00: Stradivarius, Rondei,
Heréo, D. Paullto, Itamonte, Ham-
dam, Hellen, Haramun, Arrow,
Imbu', Indico, Grisu', Gavial, Grão
Vizir, Brazilian, Star, Caxambú',
Trimonte, Farçola, Heliada, Jun-
diahy, Mlaml, Typhoon, Hivon,
Heliáco, Heron, Heremon, Halcyon,
Hellenico Itaim, Incauto, Irapuru',
Itaquaty, Ibicuhy, Iguassu', Iridlo,
Apuvo, Derviché, Lacrau, Don Pe-
drlto, Entusiasmo, Carlos Magno,
Cancioneiro.

Dia 26:
GRANDE PREMIO DIANA —

2.400 metros — Cri 250.000,00:
Armathwaite, Palmeiras, Coari,
Aèutangá, Garbosa Bruleur, Has-
tàpura, Hellen, Halesia, Tortosa,
Carinhosa, River Girl. N. N., So-
nada, Oavota, Jalna, N. N., Aldean,
Heliada, Trolesa, Coca-Cola, Eve-
lyn, N. li.. Vodka, Staraya, Luva.
Skucepan, Ornate, Rosinha, Bor-
lá!RòJa. N. N., Fiducia, Ni N.,
Missólonghl. Hainan, Hulha. Ipl-
ránga, Illiada, Iguana, Hematite,
N. N., Dusky Bell. N. N.. Desde-
nhada, Distribuition, Harlinds,
Kalthlen, Lavinia, La Guiche, Ka-
hena, Jiirs Favourite, Peuwa,
Arabesca, Thelra, Bony-Gen, Blüe
Cedar.

D LJTTT TT TC Constltulndo-se na primeira surpresa
rui ilLLiUiJ — reuniões Risette Iniciou a semana
obtendo um bom triunfo sobre quatro adversários deixando o miín
ei corpo livre, o seguinte a corpo e meio t os outros a distancia -«i

¦vel. Rateou 71 cruzeiros e foi multo bem conduzida por o. Mactejj
reservou-a para uma partida final verdsdeiramente surpreendem-
mo curiosidade tivemos a decisão dos srs. Juizes fazendo consufi.^
chapa fotográfica do olho mecânico quando qualquer cego veria m?
i-ete havia ganho por corpo livre. Não somos contra a consulta J.V
mágico. Mas acontece que multas vezes em finsis multo mais
oi srs. Juizes afixam logo o resultado, provocando protestos mt
mente justificados. Dai a nossa estrsnhsss.

Msngusri ganhou a seguir assinslindo I primeira vitoria it
campanha, numa ação é num estilo que révelsm um parelhelro m
mo. Foi corretamente conduzida pelo Ulhoa e a surpresa foi o «u'|3
— 27 cruzeiros — qusndo todo mundo esperava que náo pa-as-. '
de 15. Aliás a Casa de Apostas.continua informando mal. Marfim «.
com 800 poules na terceira aprégoaçio e fechou cinco minutos ti
com mais de 11.000. Como a descarga du seumuUdss è fei-, \J*
primeira Spregoaçáo é evidente que apenas em cinco minutos ni,
daria ter sido arrecadado tanto Jogo na pupila de Osvaldo Feijó ri
ter havido alguma irregulsrldsde.

Psrshibs vitoriou-se fscilmente no terceiro pareô dirigida pelo ¦
tilho, que só teve 0 trabalho ds montar. Chaim chegou segunda i
tiean terceiro e os outros normalmente, Isto é, distanciados.

Esfusiante ganhou a quarta cirreiri ficilmente como era esprtj
pois estava sobrando. Foi secundado pelo Lumen que surpreendril
Poeta montado pelo Rigonl. Temos a impressão que o hábil paramJ
descuidou-se perdendo a segunda colocsçlo apenas por isso.

< Itamby da "fabrica" estreou vencendo dando a impressão qUí.
um ganhador freqüente. Brasllisn Stsr que reaparecia foi segundo»
outros náo deram impressões. Secundlto o ex-indicado vinha multo
condido náo confirmando as ultimas csrrslras.

Pongahy muito bem dirigido pelo "bola branca'* Adão Hibas i
riou-se a seguir'batendo dificilmente Fantasia. Foi um final bonito \o professor tambem estava multo empenhado na vitoria. Gran
fortemente apostado não correspondeu • os outros vão esperar mi
companhias. Ou pioresi

Terminando a reunião ganhou' Tally-ho com facilidade d-i-i>
longe os adversários que lhg deram. Foi muito apostada e o seu rü
nio p|ssou de 19 cruzeiros. Mas também nem deu susto. E mesmo i
do pareô termlnsdo Já havia muita gente no gulchet com pouiV
eguinhs, apanhando colocação.

O domino começou com uma faeil vitoria de Grão Mozol comi
rateio de 11 cruzeiros. Garrida foi segundo. Gusximba responsável¦
anulação da primeira saida t Pila demora Irritante da segunda, [
mal é. chegou ifoal. Acsrape chegou ultimo mais ou menos s cem bb

O segundo pareô tiv» um ganhador faeil como Já era previsto iAcutanga que nio deu maior trabalho ao Castilho. Jslns foi ser 
'

Cantiga não correspondeu spessr dl multo Jogada.
O terceiro pareô foi ganho por Barcelona que parece realmntti

corrida. Estrear gsnhsndo dsquela maneira não é para qualquer aDarknéss foi muito bom segundo demonstrando que não permann
multo tempo na turma. Maldita decepcionou náo confirmando on
balhos.

Rumoroso ganhou a seguir otimsminte dirigido pelo Portllho
servsdo pára uma curta .partida final de 360 metros, atropelou conl
senvoltura passando dé vis. Ná altura das especiais vinha ultimo tida ganhou visivelmente. A consulta ao olho mecânico deveria t«á
feita apenas para segundo, pois ninguém tinha duvidas da vitoria dei
moroso. Entre Imbú e Muslcante e talvis Corácero Impunha-se trisulta, pois vinham, realmente, multo Juntos, em luta, dificultando i jcisão. Mas nunca para o primeiro lugar. Enfim o que é demais niop
Judlca. Esperamos apenas que essa praxe seja mantida sempre. 1

Galhardo ganhou a seguir fsvoreddo pela blsonhlce do P. Cc-ü
Fine Champanhe vinha visivelmente pedindo rédea, mas a cada ruir-
do gsroto correspondia um passo pari trás. Toca muito mal o Coèia
quase perdia até o segundo lugar. Oolden Boy e Carioca ainda estão il
rendo e. muita gente Jurou no prado que nio Jogava mais nesses 1
bacamartes.

No pareô seguinte asslstiu-ae um espetlçulo fabuloso: a velocüs"
de Desdenhsda. Tomando a ponta de salda a egulnha do sr. Astuta
não deu conflsnçs e psssou pelss espeeisü como uni expres-o, co*
Ribas preocupado com o chicote é a posição com que lriá entrei» I
posteridade representada sil por dois ou três fotogrsíos. Erebus triss perhas chegando no bolo traseiro, Hainsn não confirmou, eir,'
que conseguiu chegar mais ou menos perto da "rei" do quilômetro',-'a excelente, Grila. E' realmente um e»pi!acu"8 a Desdenhií.» Ar]
uma locomotiva dirigida por um msqulnlsts ns ultima viagem atilei 1
almoço. Igualou o record com tudo contra. Pista ainda molha ás. il-i
eárlos fracos que nio lhe deram trgbilho e um Jóquei mestre èsVa]
nhar carreiras. Sé o Ribas quisesse o record dos 1.000 metros ain
horss teria novo proprietário. *

Finalmente finalizando a reunilo hio poderia faltar um pares:vidoso. Maracatú ganhou fscilmente pagando 621 cruzeiros enqum:-;
adversários visivelmente nio quirlgm nad|. A "chiv|",l vendeu a
de 16.000 mil poules e a 33 foi a segunda favorita. Entenderam?
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MARCA A EVOLUÇÃO
DOS TEMPOS!
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PÁSCOA
'Urinas que realizam sonhos de meninos
icos e as desilusões de crianças pobres

O ovo mais bqrato custa Cr$ 24,00 — Um coelhinho Cr$ 185,00
— Mesmo assim, os negócios são grandes
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«OVOS DE PÁSCOA COM H/COS BRINDES"
vitrina deslumbra os oJhinhos ávidos dos meninos, mas só a pobre mãe compreende, tristemente,

que tudo aquilo não passa de uma das muitas miragens da metrópole

Domingo de Páscoa está se
roximando. As vitrinas enchem-
dc ovos de todos os tamanhos;
chocolate, de açúcar, de por-e-

ia e até dc alumínio. Torna-se

realidade o sonho dc milhares de
crianças. Já nas cidades e nas
fazendas começaram a fazer os
ninhos: de papel de seda, cortado
em tiras finisslmas, forrados de

•

37cincl ú
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CENTRO:
1.7 SETEMBRO, 59

23-1574

MEIER:
R.MÉIER.4S

49-0091

«uPACABANA:
R.MIGUEL LEM03.44

27-0552
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i-RECOS 0E ESTUDANTE
Grande Campanha de Rou-

pas paro Meninos e Rapa-

zes.. roupas para estudan-
tes.. roupas d'A Capital.,
com grande abatimento.

•O* PMÇOi OI KTUDANTÍ.

A-Roup» Feita. Meninosi 6 » '

13 anos. Calça curta. BHm extra-

forte. Preço normal: 125,UU.
Preço de estudante....Cr» 95,g"

|. Paletó em gabatdine espe-

ciai. Meninos; 6 a 13 anos.
Preço normal; 175,00
Preço de estudante....CrJ 95,°°

Calça curta. Sarja marinho. Pre-

ço normal i 95,00 _ .
Preço de estudante....CrS 75,M

C- Roupa Feita para R*P«"-
Puro linho. Tamanhos i 13 a 1»

»nos. Preço normal: 595,00
Preço d» estudante...Cr$ 495.»°

...# voe* nu crédito mo
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capim seco. Porém, este ano, mais
ainda do que nos anos passados,
dificilmente poderão os pobres
festejar condignamente o Dòmin-
go de Páscoa.

UM COELHO — CBS 185,00
Entramos na confeitaria. O coe-

lho de longas orelhas macias, er-
gue-se, majestoso c imponente, so-
bre a multidão de ovos e bon-
bons. Não é muito grande, mas
seu pêlo branco seita o encanto de
qualquer criança. Perguntamos o
preço: CrS 185,00! Os clhinhos côr
dc rosa do coelho refletem uma
tristeza, nunca poderá ser acarl-
ciado pelas mãos sujas de um me-
nino pobre. Seu destino será ser-
vir de enfeite- do- toucador para
qualquer mocinha granfina, como
presente do namorado rico. E em-
bora a finalidade da Páscoa seja
proporcionar alegria à infância, a
alta dos preços destrói, pouco a
pouco, os festejos anuais. Muitos
pais devem estar, hoje em dia.
contemplando tristemente os fi-
Ihos, pensando, que penal Mas
este ano, Carlinhos só poderá ga-
nhar um saquinho de bonbons...
CABE DENTBO DE U'A MAO

O ovo dc açúcar é tão pequeno
que cabe dentro da mão do "gar-
çon". Lembra para todos nós a
infância, quando a paisagem es-
condida dentro do mundo diminu-
to do ovo significava algo de ml-
lagroso. Pela janelinha coberta
de papel celofane podia ver-se nl-
tidamente a figura colada na »x-
tremidade. Hoje, o milagre é o
mesmo para outros olhos infantis,
porém os preços subiram; custa
CrS 24,00 e pouca gente pode gas-
tar Isto num pedaço de açúcar co- •
lorido. que mal cabe na mão. ]

PORCELANA POBTfJGUESA, ;
ALUMÍNIO, ETC,

Hà variedades incríveis entre os I
objetos que esperam comprador."-,..
Há ovos de porcelana Vista Ale-
gre, a CrS 435,00; ovo de aluminio jcomum, recheiado de bonbons, a |Crs 245; caixinhas pintadas à máo,
bonecas de sala de filo; verdadei*
ras obras de arte que natural-
mente, custam uma fortuna. O
que menos existe, são objetos pro-
prlos para presentear a crianças,
por preços baratos. Um coelhinho

. minúsculo de chocolate, custa C;$
48.00; o ovo comum, CrS 24,00; o
quilo de bonbons, CrS 60,00, o mais
barato.

Verdadeiramente existe poura"chance" para os meninos po-bres durante esta Páscoa do ano
de 1948 após Cristo.
— ESPERAMOS GRANDE MOVI'

MENTO
Em todos os lugares, informam-

nos os donos que esperam um mo-
vimento regular durante esta sa-
mana. As compras já começaram
por pessoas que vêm do interior.
O que não falta é,dinheiro, infor-
ma alegremente um dos caixeiro.i.
Mas o menino triste, que olha us
vitrinas rccheladãs cnm ar de
profunda melancolia, não pensaassim.

**>«**»^^»**^»«*>^*i»«**«*s»^»*MMa

DR MANOEL A. DE ATHAYOE
MÉDICO

Das 10 ás 12 horas — f ene i
22-9138

Av. Graça Aranha, 57-2." - 8. ÍU
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MAIS UMA VEZ

É A PRIMEIRA!
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Apresentando o maior aperfeiçoamento na indústria
de pneus para carros de passeio nos últimos 15 anos:

¦®mm•r-rmm
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UM NOVO TIPO DE PNEU, CRIAÇÃO DA GOODYEAR

y«fo êttat earattarMIto» revolucionário» I

Prottèu •xtro.balxot primeiro pneu para carros
de passageiros construído para pressão extra-
baixa — 24 libras.

Novo construção i primeiro pneu para carros de
passageiros construído especialmente para ab-
sorver choques laterais, reduzindo os cortes e
rachas nas paredes.

Maior volumo do an maior e mais largo, con-
tém maior volume de ar — "flutua" sobre o»
obstáculos e mantém-se melhot na estrada.

Novo ooionhot dotado de ranhuras especiais,
para melhor tração, especialmente, nas curvai.:,,

Mtnur aquocimtntoi proporciona proteção extrti '

contra cortes, ranhuras e estouros, result-^dfeib
em maior quilometragem. \'
Mais bola aparência: aspecto moderno e im-
ponente.

Considerado revolucionário, pelos engenheiros cutomo-
bilisticos dos EE. UU., Super-Cushion Goodyear terá
fabricado brevemente no Brasil, um dos primei-
ros países, depois dos Estados Unidos, a produzir este

novo tipo de pneul

Os carros recebem choques verticais (à esquerdo; •
laterais (a direita). Os pneus comuns « o molejo ab-
sorvem os choques verticais, mas até que Goodyear
produzisse o Super-Cushton, os choques laterais per-
tnaneceram um dos poucos problemas sem solução.
Maior volume de ar, com menor pressão I Os novos
Super-Cushion Goodyear são maiores do que os pneus
comuns. Por isso comportam 26% mais imútma ri»
ar, com apenas 24 libras de pressão/

| 28 a 30 Ibs. I pressão: I
\ %6 2A tbs. /

r

Com o D. D. T., abriram-se novas
perspectivas para um combate
sistemático aos anofelinos

A diretriz atual do Serviço Nacional de
Malária no controle e erradicação da
terrível doença

O DIARIO DA NOITE acaia de
receber uma carta do dr. Ma»\o
Plnottl, diretor do Serviço Nicio-
nal de Malária, em que sio 'orne*
ciclos vários esclarecimentos *ol*ie
a diretriz dos trabalhos rie profi-
laxia da malária, seguida, atual-
mente, por aquele órgão técnico
do Ministério da Educação.

Nessa carta, que se imola com
um sucinto, porem expressivo te-
trospecto das chamadas medidas
clássicas de luta antl-malarica.
salienta o seu signatário, qu? oim
o aparecimento do D. D. T., abri-
ram-se novas perspectivas para o
controle da terrível doeuc*., uma
vez que a prolongada içiio rési-
denclal desse inseticida permitiu
que se desviasse o eixo dc com-
bate aos anofelinos, do campo
para o interior dos 'limiciUos,
mais (aceis de ser controlados.

As experimentações Iniciais, nes-
re sentido, realizaram-s?, ainda
em plena guerra, em -agiões da
Europa e no Pacifico e nos Esta-
dos Unidos, foram em sejuicia
conseguidos os mais satisfatórios
resultados em campanhas de

grande amplitude, firmando o v>*
lor do novo método.

No Brasil, desde 1945, fo: obsor
vada, também a perfeita se;'iiran-
ça da nova técnica e ns vantfc-
gens' econômicas da sua adoção,
permitindo que se orga-.i.zas.^m
campanhas de âmbito racional,
compatíveis com as disponíbili.ia-
des orçamentarias do Pais Hoje,
tal convicção ja se coner<ni*.a no
sucesso das campanhas levadas a
efeito no vale do São Erancisso,
na Baixada Fluminense e no Vale
do Tocantins — sendo de nnume-
rar-se os próximos cmpre-nidimen*
tos nos Estados de Minas Gerais,
Maranhão, e piaui, mediaiue ucrrr
do de cooperação com os governos
estaduais.

Assim, expostas..as ratões Isinl-
cas do método das "dedítiwçôcs",
facilmente se compreende que as
medidas tradicionais ião po.1i'-
riam ser mantidas a par do novo
processo, a nfto ser em arpas rus-
trltas, onde as mesmas tenham
absoluta e formal Indicado, na
garantia da erradicação da mala-
ria. •

Dai não se justificar a conti*

Estádio Nacional í A. (EISJ.
(EM ORGANIZAÇÃO)

AVISO
O fundador do ESTÁDIO NACIONAL S. A. participa que, cum.

prindo os dispositivos legais, fez publicar no "Diário de Noticias" de ontem,

domingo e "A Noite" de hoje, segunda-feira, e no "Diário Oficial", o

MANIFESTO e o PROJETO DE ESTATUTOS SOCIAIS dessa Em-

presa.
Os interessados em subscrever ações da mesma, poderão procurar os

escritórios da E N S- A , á rua Sete de Setembro, 65 — -í.0 andar,

telefones: 43*9033 — 43*3076 — 43*3571 e 43*7552

Rio de Janeiro, 20 de março de 1948
(a) — FAUSTO MATARAZZO

(fundador)

nuação das praticas ecléticas de
proíilaxia, considerando-íe çue
passa, aíora. a plano absoluta-
mente secundário a dispendiosa
manutenção de grande pavt2 :1a
rede de drenagem èxis-pti^e nas
arcas trabalhadas, o que cià lu-

gar a reclamações sem íunclamen-
to de particulares interessaüos
nessa conservação.

Devendo ser levado nm couIn,
friza ainda o diretor do 8 N M ,
que o objetivo desse Serviço vi.sa
o controle e a erradicação da ma-

lana, quaisquer que sejam--oa
meias técnicos empregaios, tscs-
pando de sua alçada qual(*.ier n.c.-
tivo cie conforto, bem somo fina-
lidprles urbanísticas, ou ú? :aiiM-
mento c recuperação rie torrem s
para aproveitamento agrário.

»"C0rJ-i"2

VICENTE CELESTINO e sua Companhia
SEMANA SANTA

TEATRO CARLOS GOMES
na admirável peça sentimental, em 4 atos, de Arthur Rocha"Deus e a Natureza"

"Padre Oscar", notável criação artística de VICENTE CELESTINO

HORÁRIO EXCEPCIONAL PARA COMODIDADE DO PUBLICO
AMANHA - A's 20 e 22 horas

QUINTA-FEIRA — Vespcral ás 16 horas — A's 20 e 22 horas

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO
1* Vesperal — ás 14,30 — 2" Vespcral — ás 16 horas

A' no';te, 3 sessões — ás 13,15, 20,45 e 22,15

No intervalo do 2o áto de "Deus e a Natureza", em todos os espetáculos
o Tenor Vicente Celestino cantará a "Ave-Marla". de Schubett

SÁBADO, 27 — Vesperal ás 16 — 2 sessões, ás 20 e 22 hs/

DOMINGOv28 — Vespíral, ás 15 hs. -- 2 sessões, ás 201 22.."Divino Perfume"
3 Atos de Renato Viana ¦'

VICENTE CELESTINO no protagonista - Lindas canções peio
querido tenor brasileiro.
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Entre 35 modelos de sofás-cama ¦

poitronos-cama Drago, nos mais belo»

e variados estilos, F. encontrará- na

certa, aquele que combina com o

mobiliário de sua residência ou escri-

tòrio. Para o quarto de dormir ou a

saia de estar, para o jardim de in-

verno ou qualquer outro ambiente,

as Indústrias Reunidas Sofá-Cama

Drago oferecem-lhe o sofàmcama

ou a poltrona-cama apropriados!
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da de ótimo material. Os fcraççs viram-se para ___--m_, ."
baixo, convertendo-se numa cama perfeita. WT*3!gS^,*^V *.
Tapeçada de superior cretone estampado. __j-^P-____!-'*>"J|i^^'i'''>i!M'!^l_l'''''! 'f E-BÉjjÉròn ___¦ Modelo S09 — sofá, cama e Couch.

Suntuçsa peça, ds 1,90 x 0,B6 m, que se ean-
verte em leito com colchfo de crina tôbre
estrado de molas estofado. Com es-
paço para guardar a roupa de cama.

Peça
catálogo grátis

Sofá Cama
a solução do pequeno espaço DM0
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UM PRODUTO DAS INDÚSTRIAS REUNIDAS S O F A - C A M A DRAGO LTDA.

Fábrica e Escritório: Av. Suburbana, 711 — Tel. 38-7398 • 48-3001
Lojas: Rua 7 de Setembro, 209 — Tíl. 43-4:31 t Rua do Catete, 141-A. - Tel. 25 SS12 • Av. Princess Isab:l, 72*A - Tel. S7-153Í
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O MAIORTRIUNFODÇ

ANTÔNIO VILAR
s/xV-WíT as avetifunas C&T (fa, WSÜ "do

T-DlRICtODImel ea

RainhaSanfa'
MADUCHI IRtWO-ANTÔNIO VILAR
UlISPCÜA-rUNAMDOKV

. JOS. NIHO JU»H ISPAHTAl.OM
M.B. MftMIN- V(DfI..!C0l)DOB_

TODOS OS DOMINGOS ÀS¦^¦iVP^rírii.r-jr.v^.ijak^.iH^

__ UMA OBRA
PRIMADA
SUEVIA 4C0MR.COMPLY1
FILMS NACIONAIÊI
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PARA OS
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HA UM REMÉDIO

XAVIE R
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2TA/WANHOS

NORMAL eGRMDE

Cinema^

SE ENCONTRA ESTA VERDADE:

Amalla Aoallat, a estrela do (Ume "Ptretilda". Que viva o México 1
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FILMES DA SEMANA
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Muito bom Bom Móu PéssimoSoírivtl

RAINHA SANTA
(REINA SANTA)

filme 4a í"uevi_. com Maru.hi Fresno, Antônio Vilsr, Lms Pefia,
Fírnaudo Rey. Joté Nieto, Mery Martin, Ju»n Espantaleón. Barretc
Poeira, remando F de Córdobi., Maruja Anuerino, Emilio Rute; Vir-
glllo Teixeira, MiJagros Leal, Julieta Castelo, José Franco, José Prná»,
F*lix Ferriáttde?, Jòà(.uina Almarche. Gabriel Algárta, Rafael- Luis Cal-
vo. Luisita EspaAà, Santiago Rivero, Júlio Aliman. Elvira Re.l. Fr.in-
cisco* Hernandez, Carmes Sánchez, Manuel Gultián. Henrique Gil e
Jojquim Payc!- Dneçâb de Rafael Gil. Outro grande filme histórica,
luso-espanhbl, sobre a Ruínha Isabel e El-Rey D. Dlonis- Bateu tidos
os "records" de bilheteria, em Madrid- Nos cinemas Vitoria, Sà-*- Lui..
Carioca e Roxy-

GRANDES ESPERANÇAS
(ÜRFAT EXPECTATIONS)

- filme .inglês cia Clnetulid, com John Mills, Valerie Hobeen, Bern^id
Miles, Prinçis L. Sullivan, Finlay Currie, Martita Hunt, Anthôny wa-
ter. Jean {Simmçnj, t outra». Dirigido por Davld Lean.» Tçrceí*.a, versa o
dò livro d* Ch|rlej Dielcen_. Em "avant-premiíre", no Sio Luiz-

A VIRGEM QUE FORJOU UMA PÁTRIA
(LA VIRGEM QUE FORJO UNA PÁTRIA)

. filme mexicano da Filrr.s Mundiales, com Ramon Novarro, Gloila
Maria. Júlio ViKsrrt.al e E'tmlngo Soler. Dirigido por Júlio Bracr.o. Ou-
tro filme religioso r-roduzirio em 1942, no México- Ramon Novüí. _ uo
papel rte um intíip que se torna cristão- Considerado pela 

'critica 
da epo-

cá, um nel** ?""*"* do einear.ta de "Crepúsculo". No Império-

JESUS DE NAZARÉ'
(JESUS DE NAZARETH)

filme mexicano tProducciones Ramon Peredà), com José Cibriar
Adriana Lsmar- A primeira Vida de Cristo falada em espanhol. Produ-*?Jo dè 1942- quando foi considerada pela. critica aztéca, a miifir ..ai1-
_açlo do jln.ma mexicano, até então realizada- Aprovado e elogiado
pçlo arcebispo dó México- Nos cinemas Odeon e Ideal.
*| DOMÍNIO DOS BÁRBAROS

(THE FÜGITIVE)
filme da RKO-Rariic f-nm Henry Fonda, Dclores Del Rio, Pcd-o Ar-mendariz, J- Carrol Naish, Lec Carrlllo. Ward Bcnd, Robert Armitreng

John ôualen. B-^rtunio' Bor.anova e Chrispin Martin. Dirigido p:or Jóhrí
Ford. Baseado na novela dt Granam Greene "The Labyrinthine Wavs"
Cenário de Dúdfcy Nichls Fotografia da Figueroa- Drama explo.ái-dò e«terno -ema dó conlüto enlre.o homem e Deus- Passado num ex.íi-o
p?i5 da America do Eul... Nos cinemas Plaza, Parisiense, Astoria, oiiii-
da, Rltz, Star. Primor e Me .cote.

BANDOLEIROS •
(RENEGADÉS)

filme da cciumbis. em tecnicolor, com Evelyij Keye». Willard Parker
Laríy Parkí, Edgar Buckhfr:, Jim Brannon. Ferre^t Tüçkw, Lulwií D{i*
nátb, Frank Bully *<Villaril Robertson e outros. Dirigido por' 6é. xttShçrman- "Western" corr a clássica familia de bandidos. Nos cinenas
Palaciij, Rian, Arnes.ica, Irarai e Monte Castelo. .

TARZAN E A DEUSA VERDE
(TAKZAM AMD THE GREEN GODDESS)

filme da Burrouirhs-Taiían Production, com Herman írix Ula HcltFrank Bakçr, Dón Costello, Lewis Sergeant e Jack MowerT Dirigido pnrEdward Kull. Um âm'.»o filme da serie Tarzan, filmaap c» "JangiM" naGuatemala, pela expedicSo do ex-ator Ashton Dearholt, em 193Í. 'Herman
Brix hoje è o cor.ht»:!do Bruce Bennett. dos filmes da Warner Bre.Apresentado pela Art-Filmes em 1941, no Pithé- Em "reprise", no Rex,com o documentário "Bandeirantes do Oeste".

MERCADOR DE ILUSÕES
Continua em cartaz nos três cines Metro.

O ETERNO MARIDO
Entrou na 2"semans de exibições consecutivas no cinémi Katné.
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 ..  i nwAAiji.REMAVLTS NOVOS
De passeio, com 4 portas, para pronta entrega . a preço da tabela.CAMINHONETES NOVAS

Com carrosseria fechada, original da fábrica, tipo forronetr /.nmcapacidade para 500 quilos.FACILITA-SE O PAGAMENTO
Compramos e vendemos qualquer tipo de automóvel usadoABÍLIO & PINHO

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 21 - Fundos — Fone : 25-6050u».-,..,....»..,.,....,.,.. ii-.iii,._.-. J

para vaca
HOLLYWOOD. 13 (p,. ,

Todd do INS. e_pe.ial parj Jl
N.i
tíe qusm ver- primeiro, _s 0__
ou o ovo, com relação a (si

'«¦!: 
.

Charles (Büd) Barry, vl W

'¦¦m

dente a cargo dos programai9
s ABC, disse em Hollyv/ood* "

"Alguém tem que comjçai
metro — e as companhias"»!dantes nfio vão sentar e e*i___L
qus haja um aparelho de t.'Y|||
em .*ada casa. Eles _.*Y-',W
eom seus programas . -'¦'¦¦
lhes seguirão".

Barry disse qus a sua re*. I
trínsmissõ.s es:arla prrn*Y.S
operações regulares em ?"p'i
cisco e Hollywood em ; í, r$jfa
bro e em Nova York. Chi'*.'.'.'1.:
Detrélt ita 1" de janeiro £',,
que os grandes anuncisr.:es''i(,íi
tão comprando tempo,

O dinâmico jovem diretor
começou modestamer.te em");'-3
ton, riu às .lusõe. do ".í;í..";#
ma. Ele disse: "'"*-|"E' a mesma histnri. e-.-|:v'-i
entre o radio e'os Jorm:? o'"
nio suplantará os jornais 

'
alguns dos editores mais #.3lá realizaram que o ra-iin j|"jno começo.

Barry disse que a televtii.. |meçarla operando com ¦'•'•Y,»,«s
despesas,: no principio, rr.ss'¦•?!**»
meio noticioso muito po_c-roi. 'M
tt ser retido". *'-|

A mais próxima cara"'5:|i,3|
desde há muitos anos o> sY*'.''$
Holmes. i feita por um a-i..'; .1
HollyTVOOd, J. S. Storn 

""
Vocês váo ouvir mui;.. yMdeste ator.
Ele faz o seu primeiro pa-,<,um filme da Paramount '_..;.'"

que é a historia de e_-. ac \Jatravés do país. ínc:u:*.-_0 ftJmOoddard e Mac Donald CrV
Carey, como um dos mai; «J

detetives do cinema, substituiI
pesadas táticas dos "_an«tt-|
peia Inteligência e simpatia _«armado, excepto pela sua .¦•nalidade ele desvenda o-, mai-Lmistérios; •¦*'

O QUE SE EXIBE ^0^;
ASTORIA -r OLINDA - Ri.,íi

STAR - PARISIENSE - p, .'*
PRIMOR - O Domínio dos »:•'
ios - Dolores Del río . H pi

CAPITÓLIO - Sessão Pa_-atem[,'Y
Novlíadss - Variedades - fiU.
4»s —, Desenhos - com..?CINEAC TRIANON - JíotwJS!
Variedades — Curiosidades -¦•¦''
ssnhas — Comédias . j.,1CINEMINHA DO LEME - d.. $IMPÉRIO — A virgem . rjUma Pátria — oin-la 1W:METRO COPACABANA e TIJl.'"
Mercador de Ilusões _ n,K

Kerr e Ciar Gable — 2; . s-l-l
METRO PASSEIO - Me/ciddtl

Uuifle» — Deborah Kerr. c Cr.ODEON - Jesus de Nazaré -M
Clbrlan — 2 — 4 — . _ - ;*

PALÁCIO — RIAN - AMERIcll
MONTE CASTELO - È" J'

PATE' — O Eterno Alarido . c«-REX •- Tawan e s Deusa VeriilBandeirantes do Oeste e ri,'
«. LUI2 - VITORIA - boyvIAMERICA - Rslnh» Santa - JeV«"o" ' An,nm" iü
ALFA — O Coração Nâo T-m .»
.SÍXL* Bonlt» e Teimosa. Cti'*_ííl*IC*\_ — Bandoleiros e c.5AMERICANO — Mercado iimCrianças e Sendas .tiorMferas ,
APOLO — Mil e L'm_ Noites . t,
. * Pslxâo e Complemento .vlt|»
AVENIDA — O Bandido e Comp _BANDEIRA — As Presidiaria;'

Crime Inútil e Comp -.wi
BEIJA FLOR _ Extorsão e 3Homens « Complemento n .«»•8EM0 RIBEIRO - Sombras dY

peita e Dupla Ilusio e Com. vi
CATUMBI — Sem Amor e Doilllandros e Uma Garota e teCOLISEU — Deus Me Deu l m AaD. PEDRO — Sob o Manto IsnS«o e Coração do Oeste . Comt i
EDISON — Extorsão e Entre HmELDORADO — O Filho de Robln W
ESTACIO DE SA* - A TestonisFatal e Diligencia de Sonor* _FLORIANO — A Dama de Jant,FLUMINENSE - A Lei da íàlUma Naçàu em Marcha e CdGRAJAU' — Lembra-te Daquele ftParede InvlslTel e Comp >,
GUANABARA - Furla no Céu. _GUARANI — cidade do Ouro ti
Í__--•*_'!U•¦, da Selva e C°nip fi
iSrAí. "~ Jesu5 d* Názareé e Ct.IPANEMA — O Rei dos Cavalou
.J?1!***5 e ° Texano Solitário eC;:IRAJA' — Um Dia na Opw

P*txao Impossível e Comp. fiÍRIS — O Rei dos Cavalos '••
.J?,?! e ° -"exano Solitário e Ct:JOVIAL — At Presidiárias e 0 Cr:Solitário e Complemento Nan.

, ., _.~ Prln,*I!S:' oBemla e Ch3
,.?e Pedra e Compl.menM Nara-
MADU..EIRA — A Dama de Jai'Granftnos de Improviso e tt:MARACANÃ — Lanceiros da índia
.__.i**'*,c'a de Mulher e Como. .MEM DE SA' — Historia de lm
..v*?l Pobre e A Procura de SenüMETRÓPOLE — Sedu.áo e Cc

•í . *~ Eu Conheci Es;a MultE
..JV-lí"" Gorlla e Ct"i*p •*•*«¦«
S_25SLO —_° Ladrão d? Ba.dad.'MODERNO <Bangu' - o Malanin
__i_Gran,,na e Comp Sacie
MODERNO — Judeu Errante e .
..Ia?£2? íe Boranéo e Como Si
MONJE CASTELO - Bando!*OLÍMPIA — Um Farrlsta do Alu
iJJn Velho Aborrecido e Coç
PALÁCIO VITORIA - Esposai t

rantes e Chamas do Oeste e Ct. '
PARA TODOS — Correntes OcoPIEDADE — Prisão e Comp NacfcPIRAJA' — o Bandido e Comp 9
POLITEAMA — Lembra-te DifSt
_..*?.'?_- *"»fede Invisível e Ccmp 9
QUINTINO - o Corar.o JlanáJA Procura de Sensações e C-r
RIO BRANCO — Sacramento. :

•Une da Desordem e ..íhotií-'
Romântico e Comple.mnto S

il0A£ - Ra,lM e Noite de A!t3
8. CRISTÓVÃO - Arco íris no Cr.

Passos Pecadores e Comp 8
SVláSS.**- ~ E' Com Esse que euVíTIJUCA — Mercado Ne.ro de Cr;
•__^_..*_ Sfn',as Mortíferas e Ce.
TROPICAL - A Fera Humana c»
.,..er_ _.T*«:*e e Comp NaclwVAZ LOBO — Musica Divina M*

'O Renegado dos Montes. ''
ÍT. . *T lanceiros da índia e Cos
VILA ISABEL — Furla no Céu. í

ESTADO DO RIO:
c*j*-J*S — Cilada na Fronteitinoites de Surpresas e Comp >'

NITERÓI:

FPâE- — Lur tlos Mtus °lhn' * Cí::
JJ-ARAI — Bandoleiros e Comp M
IMPERIAL — Sangue Hípico í

Senda Romântica e Comp W
ODEON — Sessfies Passatempo. f"

ILHA DO GOVERNADOR
ITAMAR — Rua 13 Madaleine e Rt>
,.'0 Sobre a Guerra e Comp 

*•",
JARDIM — Ruth Querida e .At!*

ras de Laurel e Hardv e Cos
PETROPOLIS:

CAPITÓLIO — Sessões Passate»!D. PEDRO — Sangue Hípico t
Sjnda Romântica e Comp M

PETROPOLIS — A Ilha Enran»:
VILA MERITI:

GLORIA _ Escorpião VermelW
Doce Impostora e Comp N'"''**

..VOLTA REDONDA:
SANTA CECÍLIA — O Homem ¦'

Medo t Centauros vinca'*"

-í-

Xii* •

DR. MOYSÉS COHF.N
Assistente da Faculdade de .

Medicina |,
Cirurgia — Vias Uriná^l
RUA OA QUITANDA N 4? • ''•'
Sala 7 — Segundas, quartas'

sextas, de 13 ás lã h°ras J è
mfmmimW^m\imLmm\
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DIÁRIO DA ftOltÉ
Rio, 22-3-1948 — 5

«lia na historia
22 </e Março
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310

Um lindo terreno para você

331

-n

Aoioioftio:,- santo» irai
(Mo, Basllio, Bènevenuto, Aid
brosto de S*n» • QUrtanoi i
sintas Deocneta • Cataria»
da Suécia. I

• • t-

•iw _ Nusclmento de Aritopie v»n ,
Dyck, pintor namengo. ., i

_ Murte d- pintor CarraclO,
fundador d» eicola éoletlí|. '

_ Escritura,- lavrada »m tUboa,
pei» qual OU de Cjórt d» 811-
veira e sua mulh»i- d. Pr»n- ,
cisca d* Agullsr Mtnrlqu», »u-
ctssoret do donatário fero dé
Góes da dllvelr», cedem » COr i
roí. os direitos que tinham à ,
Capitania de SSo Themê. me* *
diante uma tença de lOflWOO |- Elevação dá vila d» Sâo ftulo ]á categoria de capital d» Ç». ,
pltania de Sao Vicente end lu- ;
tar da vila desse nome. i
Entra a barra de Lisboa a ntu i¦N. Senhora do Carmo e San* [
to Elias", que pouco ante» ti- i
vera poriládo combat» com pl: |
ratas argentinos, e no qual st i
distinguiu pelo heroísmo d. i
Rosa Maria de Siqueira, «»po- I
ia do desembargador Antônio
da Cunha .Souto Maior. A ber-
do, regressava a Portugal o
ex-governador d* Minas, An-
tonlo de Albuquerque Coelho
de Carvalho. ,

312 - Nascimento dt João Francisco
Lisboa, escritor maranhense,
um do» maiores do Bra»ll peloapuro vernáculo.

533 _ Levitit i míltr.' »m Ouro Pr»-
to. qut depfl» t prende o pré-«ident» da província M»ftu»l l
Ignacio dè Melo t Souza, ba-
rão do Pontal. O vlet*>re»l-
dente Bernardo , Pereira dt
Vasconcelos, tambem preso t
obrigado a sálr da capital, 11-
bertado. pelo povo de QUtlut, i
instala o governo em Slo Joio
dei Rèy, donde organiza a rt-
tçio contra os ledlcoto».

v - Execuçio dt Ramon Pinto TH-
nas, político cubano. l

_t-\ - Fundação da primeira Etcel»
de Médlcna no México, ptloimperador Maxlmlllano.

M1 — Morte do conselheiro Joio J0»é
de Carvalho, médico t tierltor
carioca, professor dt Faeulda-
dt de Medicina.

_,/__ _ Nomeaçlo do Condt d'Eu par»comandante , em chefe dst
torças em operações ao Fira-
gU|l-013 - Abolição da tecravatur» tm
Porto Rico.

t82 — Mortt dt don Joté Marlt Mo-
reno. homem publico argtntl-
no.

V34 — Travessia aérea do» Ande» pelaavladora Laura Ingalls. a pri- i
meira mulher t rtallztr tal
proeza.

/IS) — Hitler ápodera-se do território
de Memtl t obriga ""
* assinar um
tgresslâ.

Í»-ra>eeeeeeK»t-a><£<aata>eSSS-^^masas-ai im iam» _
Garanta o luturo 4e ioa lamilia •ifererendt.lh» am iate de lenrnè

nó PARQUE DE ES10RIL. próximo à FABRICA NACIONAL Hl.
MOTORES. Itto icr-lhe-i fácil, te você HHlnalar remetendo *««»
eoupon. devidamente preenchido, a EMPRE»A URRANtEAIIOHA
LU80FLUMINENSE I.TDV. CAIXA POSTAL Í|Í1 - RIO Dt IA-
NE.RO, acompanhado de ora telo para a resposta. Nio perea aiti
oportunidade dt ptttulr um terreno!) t.

NOME..,
RUA
B A I R R
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briga a Lltugaia
pacto dt ato

in abril a festa
vistoria
os estudantes

Serão entregues vario,
aviões ás entidades
estudantis

A União Nacional dos Estudin
ss marcou para princípios tj» abril Jlndouro, nesta capital, uma tes-
& aviatória. Nessa ocasião, com
i presença de estudaptés di todo

Brasil, a. U.N.E. fará a entre-
a de vlrios aviões ás Uniões Ei-
aduais ou Diretórios Acadêmicos
ue mais se destacaram na ,cam-isnha denominada "Asas 'para a
iosidade" e que se estende por
oão o território nacional.

Vi» a U.N.E.. com a rasüza-
áo da campanha mencionada.
r.>nseguir uma aproximado msior
rtre a moeidade estudiosa è os
inssos Aero-Clubés, para que o
Irastl possa contar corivuminu-.
nero mais elevado de pilotos: Con-
a a U. N. E., para à realiza-
lo seu patriótico programa, cúl»

i apoio valioso-da Campanha Na-
..nal de Aviação.

¦—

deit|ãc|o
o tratado

PAZ FINOSOVIETICA
Acha-se em Moscou a

jilandesa que assinará
e aaz com a Russia. Receiam os jleios europeus que, deste encon-•o fino-soviético, a Russia leve |idas as vantagens. ¦E', meu caro, dest* negocio í
no-russo, parece-me que as van- I
igens íicaráo todas co.n os ver-
talhos.Nio há perigo! .Sra diploma-
la, o qua vale é a linura. É,
este caso, ninguém leva a me-
tor cpm os "finos",..
rRADIÇAO AO PÉ DA LETRA
take Sucess (Sucesso Louco) — •

rhè Bood)' — Eol demitido do 1
ostb de representante da Tche-
Dslovaqula junto a ONU, o sr. i
an Papenek. ,Aliás, dizem que o sr. Jan'apenèk nfto. era bem visto pelo
sprèsentante do I5ra*>il....•- Sim. O nosso representante, I
áo seTporque, ssmprf achou que i
an Papenek nunca passou de
:\\ Papaniquels...
tLEIÇAO DE FOTOGHAF08
N» sede da Asiociaçfto doi Crô-

ilstás - Esportivos, reunir-se-á a
.ssoeiaçlo dos Fotógrafos de lin-
rensa,' para a eleição da sua
rimeirà diretoria. •

Vocç Já cpnhece o nome dos i
andldatdí á diretoria? I

Nfto. Mas confio que, tra-I
indò-se de uma elelçfto de »w-
raios profissionaiç tod|«? as cha-
as sarlo ótimas...
ECONOMIA E RELIGIÃO

Foi preso em fl»gr»nt? o W*
Mró Joaquim Reis Laranjeirf,
uandp adulterava cerca de, qua-
rôcèntos litros de leite, adieio-
andô-lhe água df PWó-

Mas será que este leite ro ba-
izava o leite por lim principio de
¦-Creio que nfto. O batismo nfto
um principio de economia, é um

irlhcipio de religião.
DESCARGO DE CONSCIÊNCIA

Mas havia um leiteiro c0«cen;
ioso. Toda a vez que la ^mj>
site da vaca, Já deixava algun»
Itros de água no fundo' do biia-j.
5 ninguém podia. »-?Vs*;-i.«
lor água po leite; pois, J^tartan-
e ao contrario, ó .que êlC fazia
ra por leite na água...
QUADRA

Leite sem água nâo existi,
jí dizia minha ayó. , ;
Dé facto. leite sem água,
E" uma droga... E' leite em pó|

A segunda reunião dás
Administrações
Rodoviárias

SERÁ* EM MAIO, EM
PORTO ALEGRE

Deverá efetuar-se, de 3 a 13 de
maio vindouro, em Porto Alegre,
.li Keunião das Administrações
Rodoviárias, de acordo côm a su-
gestão aprovada na reunião:. an-
terior, realizada em 13. P»ul0,- -^
temerário é. o seguinte: 1 —, Esta-
tística do tráfego; 3 - Slnalüa-
çao de estradas; 3 — Entrad?- e
travessia dc Cidades; 4 — Cpnser-
vaoao de estradas; 5 - Planoí
rodoviários estaduais; 6 — Desa-
iicòriasões^

^SlkÊní»^ cheiará amanhâX
^&L_fâJtlWr\ acolho quolquar do» doli vôo» I*7Tj|7 

\ dlirht antr» o Èlo • Nova J
nifa'7Ttf ff\ ^or't* com **c0'0> •m 8-|'**T* /

^Wf iflK» ViaJ* P*>* 'ede alrea cem I
JÍSm '|i*'ri>n"a exTRAI l
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PROMOTOR, DE VENDAS DA
HOME PRODUCTS INTERNA-

TIONAL — Pelo avião 4a cerrei-*
ra chegou ao nosso pai», proee-
dente do» Eitados Unido», o er.
TValter Sauer, diretor 4e Promo-
Cio de Venda» da Homè Proíuct»

International, fabricante» de Cr»
me Dental Kolvnos. O »r, Walter
Sauer aparece na foto acima,
acompanhado do »r. L.O. Dll-
lon, Vlce-President» da Me-Cann-
Eriekion.de Nova Vork. empre»»
enearreftada da publicidade da
Home Products na America La-
tina Os srs. Walter Sauer » L.
J. Dillon realizam uma viagem de
Impeçlo « estudei de mercada
nos paites da America do Sul

PROBLEMA
DO II 1 A

. * * *
í,.:\ ?;í-S-lMI ¦ .
PALAVRAS CRUZADAS
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Moradores negociantes
em Niterói

Em ampla e eonforUvel CASA PORTE oteraeeaiea aafM
individual» paTá wrda, »ob a maié» (Sfnrá-tça, de dinheiro,
titulo», jóia» du 'dieümeiitoi valle»of, mediante loeaçlo a «réçot
médicos!- COnvidimof a» fcaioa» residente» em Niterói a
visitar nosta Sèçlò dè Cofres sob aluguel, na Agencia récem-

Inaugurada, em edifício próprio.

BANCO HIPOTECÁRIO LAR
BRASILEIRO, 8. A.

AVENIDA ERNANI DO AMARAL
da RUA VISCONDE DO URUGUAI

PEIXOTO, eiqulna
- NITERÓI.

tia. A. C. Silva
HORIZONTAIS:

— f olgaiio, jovial.
S-Cidíde dr. Italia
8 — Aflito.

- Tartlr.
— Nota musical.

VERTICAIS:
— Pedra de aliar.,

S — Jarro de bièó estrHta -
— A.quadra de prfia.
— Advérbio de iiesario.

\ CUPAO DE INSCRIÇÃO
Nome
Retideneia
Ettado
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Correspondência
ra "
Cl

• eet|boraçlf
para Sylvio Alves — Rua Sáeàdu-
ra Cabral, 103 — Rio.
Elemento» d». Oto.Hlno-t«r pari'" uln do médico prático

DR CAPISTRANO
(Dtctntt med. Ouro r»e. Medica

Cheft Strtiço Ho». ,s. i. B.) '
1.* Vel. — Doença» dos OuTld t

tfi Vol. — Doençi» dè Nèrts
NAS LIVRARIAS

A PRAÇA
TODDY DO BRASIL S/A. comunica que não so responsabi-

liza por compra» ou quaisquer operações efetuadas em seu
nome por indivíduos inescrupul osos, que, dizendo-se pertencer
à sua organização, têm-se apre sentado a fornecedores, colo-
cando pedidos, com o intuito d e angariar comissões.

Todas as compras da TODD Y DO BRASIL S/A. são realiza-
das na sua séde a rua dos Inválidos 143, mediante requisições
oficiais assinadas pelo diretor presidente.
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\sJ leite de vice tem lugar preponderante na alimenta* ^^^Ê^gsêsÈ^^
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leite de vaca tem lugar preponderante na alimenta*
;Sn de criança» e adulto» porque contém ot principais ele-

' mento» dt que nerettita o organismo.
U» leite» em p6 NINHO e NIDO comervam aa mesmaa
propriedade», ò mesmo valor nutritivo t a» vitamina» do
6limo leite dt vaca de que provém e pulverizado» prlna
método» exclusivo» do* Produto» Neetlé e que resultam

- dt «atenta » cimo tnn» de eiperiênciaa cientifica» aplicadas
I indústria Este cuidado em bem tervir tornou a marca
Neatlé um ilmholo d» confiança tm todo o mundo.
Ot leite» tm pft NINHO ou NIDO, além da terem muito
rècomentadoi pira a alimentação infantil a de adultos, são
igualmente indicado» para tervir com café, cbá ou cho
coleta. Também tio empregado» eom otimoa retultadot
noa mait variado» utot culinários.
Para récoóttituir o» leite» ém pó NINHO ou NIDO basta
proceder è diluiçlo oe proporçlo indicada no» rótulo».
O leite 4 um alimento indispenilvel e para dispor de um
bom leite, a qualquer momento, prefira o»

s>LeÉ!& emm
NINHO NIDO ->ã

-<* 
¦'>.

garantidos pela marca NESTLÉ
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Rcquereram pesquizas
minerais

Deram entrada, no Deparamèn-
to Nacional da troduçao Vegetal,
as ifiulntís fedidos 4* ssiqultsi:
di 011. Dumont, bauxita," argUt»,

/ fòstorsiai s sssociidos, as t|«n-
da do»; Agudo», em Araxa; de Oi-
Ifi-iíl Caula Soarei, mlca, caulim,¦--''¦—' ^ sisocládòs, ns tiúa-

em Juiz de Fora.

O tripulante dá"Juruá" caiu ao mar
e desapareceu

O mestre! do barco dé... . ....... --«-fjjjjjj

peldípato e i
ds Llnhsres,

quês,

pescaMài
Mari. . . eomUÜÍcou 4 Policia

timà um acidente ocorrido a ber-
do e no qual pereceu o seu filho,

"Jurai", Adelino Francisco Mar-
O

. sre<
Mário Francisco Marquei, brasilei-
ro, solteiro, de 21 anos, motorista
da referida embarcação.

Cpntou Adelino que 4 altura de
Itapémirim, durante ps trabalhos
habituais da pesca e a um balan-
ço maior di ' embarcaçlo, Mário
perdiú o equilíbrio a ciiu ao mar,
desspsreçendo.

A situaçSo do
comercio importador

Esteve no gáblrtéte do ministro
da FazSnds uma comisslo da Liga
de Comércio do Rio de Janeiro,
para expor àquele titular a situa-
cio do comércio importador em
face da lei n. 158, criando o lm-
posto dl S% sobre remessas pára
o exterior e á incluir, tambem, nas
aberturas dl crédito para paga-
mento dé operações de importaçto

A dita comissão pleiteou do ml-
nistro da Fazenda que sejam isen-
tos daquele tributo os contribuin-
tes que estiverem na fila da Fis-
callzaçfio Bancária desde antes de
31 dé dezembro ultimo e que só

âlo 
obtiveram cambiais por falta

i divisas. Pleiteou, ainda, que o
imposto em questlo viesse a Jnel-
dir nó momento das liquidações
que correspondem aos embarques
u nas entraads de mercadoria no

Ò titular da Fazenda prometeutomar as providencias cabíveis no
caso. v

LOJAS COMERCIAIS
PARA ENTREGA IMEDIATA

-EM-

LARANJEIRAS
GRANDE FACILIDADE DE PAGAMENTO

INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS
EXCLUSIVAMENTE COM Ó SR. CALDEIRA

(IA. TÊXTIL ALIANÇA INDUSTRIAL
Av. Rio Branco, 257 • 8o andar — T. 42-6030 — Ramal 12

POLVILHO 
"

ANTISSEPTIC
GRANADO .

% Suores v#'

ábâolCRItTAL
• GASTA MENOS * LAVA MELHOP +

DR. JOSÉ' DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade de

Snoloala de Paris.

Doenças Sexuais do Homem

Multada por infração
do Código de Caça

Fól multada, por infração ao ar»
tigo 33 do Código de Caça, a fir-
ma Wilson, Sons êc Cia. Ltda.,
estabelecida 4 avenida Rio Bran-
co, 35 e 37, nesta capital.,,. . , it_________^„_^MM^M_—_MMMMB caso, I Rua do Rosário. 98 — De 1 i» 7 b». ¦
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levelaçôes
sobre a carne

1 Círculos autorizados informam'
W que vão ser apresentados à Cama-
Urra Municipal documentos provan-

fdo 
que se torna injustificável

iqualquer aumento rie preços no" í,produto, como pretendem cs vare-'jistas. Esses documentos menclo-
fiE, nam tambem os entendimentos

Bg;.'reallzados há tempos entre o co-'ronel Mario Gomes, entfto viça-
-presidente da C. C. p„ os açou-

DOADORES DE SANGUE
í

—i  BAN'C0 DE SANGUE DO RIO DE JANEIRO

ACEITAM-SE DOADORES GRATIFICADOS

PRAIA DE BOTAFOGO N.° 214-A  TELEFONE: 26-863,.'.

M^WWMWWM^MM^^MW^

gueiros, frigoríficos e demais inte-
ressados, conseguindo evitar a alta
de preços
NAO CONCORDA O GENERAL

DUTRA
Fontes oficiais revelam, ainda.

que o presidente da Republica, a
par da situação, não concordará
com qualquer aumento sobre os
preços da carne, mantendo o
mesmo ponto de vista anterior sp-
bre o caso.

Br. io Jannuzi
DO SANATÓRIO AZEVEDO UMâ
Diagnóstico e tratamento da
tuberculose. Doença do pul-
mão e mediastini/ Cons.
Rua Senador Dantas, 40 - 4
andar. Das 17 às 19 horas.
Tel: 42-7209 - Res.:' Rua
Bambina, 71 -Tel: 26-1153

EscdlaP
ÚLTIMOS DIAS!
A CAMISARIA E SAPATARIA "A ESCOLAR" COMU-
NICA A TODOS OS COLEGIAIS DO BRASIL QUE CON-
TINÜA, ATE' O FIM DO MÉS, COM A SUA GRANDE
VENDA DA "QUINZENA DO ESCOLAR". GRANDES
REMARCAÇOES EM TODAS AS SECÇÕES. GRÁTIS

UMA CARTEIRA EM CADA UNIFORME.
APROVEITEM ENQUANTO HA' TEMPO!

Tendas em 10 prestações pela CRUZLAR
RUA DA CARIOCA, 72 - Io ANDAR

Camisariâ ISC
Vinil VJOiQAtMNfc

RUA (ÃPlÕC/T'OO" Ô& ?£> IA 'O
IjUNUMüüINk lUtA,,

fe^*^*^*
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Rio, 22-3-19486 — DIÁRIO DA NOITE 71
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FWQGRAFADO PELA PRÓPRIA VITIMA — Ayrton Martins, de
22 anos, morador no Morro dos Cabritos, t que aparece no "cílché"

acima, no xadrez da delegacia de Copacabana, /oi aufor de um
crime bárbaro. Mafou ele. ba dias, na praça Serzedelo Correia, o
icloçra/o ambulante João Leile Rodrigues, que. após bater-lho uma
pose, solicitada, quis cobrar o serviço, A vitima teve o craneo re-
bei:(cdo a barra do ferro, e o assassino fugiu. Mas o negativo,
revelado. e entregue á policia, facilitou a prisão do criminoso. Ele
confessou o deiito e hoje será removido para a Casa de Defen-

ção, onde aguardará julgamento

0 POVO PRECISA COMER
O Serviço de Alimentação da

Previdência Social, ou. simplesmen-
te o S. A. P. S., não deve ser
encarado, no quadro das organiza-
ções publicas do país. através do cri-
terio mediano com que. justa ou
injustamente, se contemplam as
instituições burocráticas, tão de-
caldas no conceito do povo- Seus
objetivos se concretizam em reali-
zações que só podemos desejar se
ampliem caia vez mais. Dos seus
restaurantes populares se vale hoje
grande parte dos trabalhadores,
cujas dificuldades de subsistência
seriam infinitamente maiores se
lhes viesse a faltar e.ssc socorro
providencial O que o Uoverno
puder fazer no sentido de esten-
der c facilitar «ilida mau a ação
do S. A. P S.. neste momento?de
angustias lndlzivcis para os que
vivem de salários e ordenados, de-
ve experimentar, sem medir o in-
teresse restrito das classt-a abasta-
das. Estas estão reagindo, neste
momento, contra uma proposta de
alevação dos impostos de consumo
que recaem sobre as bebidas alço-
olicas, para cobrir,, com o'aumcn-
to da receita assim obtida, os "de-
ficits" crescentes daquele Serviço.

Não há, porem, dialética que
possa diminuir o alcance da pro-
videncia encaminhada ao estudo do
Governo pelo diretor du d.. A.
P. S- Trata-se, em poucas pala-1
vras. de taxar um paucu mais a
delicia, dos que podem dar por
uma garrafa de "whisky" ou de ',
"gin" a bagatela tle cem o duzen- !
tqs cruzeiros e dos que podem be- I
ber "champagne" em baldes de jp:ata e taças de cristal, para pos-
sibilitar o alimento de que tanto,
carecem as classes humildes, tão
desassistidas de amparo. Para um
moço rico, que gasta milhares, de j
cruzeiros, numa só noite, dentro i

dessas aristocráticas "boites" que!
povoam de luxo e ostentação a vida jnoturna do Rip de Janeiso, pouco !
imporia que uni aperitivo venha !
a custar mais cinco ou dez cru-
zcirns. Mas para um trabalhador,!
que se csfalfou ao sol ou a chuva I
durante oito horas, um prato de [comida é tudo Mas, alem disto, |

é -preciso considerar o peso morto
que representa na economia brasi-
leíra a importação, cada vez maior,
dc bebidas alcoólicas- As estatis-
ticas revelam cifras «ssomhrosas

no que estamos despendendo no
exterior paia que elas não lalteni
á mesa cios milionários. E não nos
falem cm proteção á industria na-
cional, pois esta hoje sofre a con-
correnck até das cervejarias ame-
rlcanas...

Estamos longe — digamos de
passagem — da intenção de pre-
gar o abstencionismo. A verdade,
entretanto, e que do álcool se pode

, prescindir, mas do alimento, nun-
ca Tendo-se de escolher entre o
pnçarecimeiito de um e a restrição ;
do outro, náo pode haver hesita- |
ção, sobretudo «quando se conslde-;
ru a situação tormentosa em que \
vivem as classes populares da nossa
população, a que o S. A. p. S. I
— façfl-se justiça - tem procurado

servir como pode. Está provado
que as tentativas de baiaicamento I
ida' vida, levadas a efeito, timida- |mente, pelos poderes públicos, nada I
resolvem, por falta de apoio num |critério exato e sesuro. O povo i
continua a braços com todas as I
dificuldades que o atual Governo jencontrou e que M tem agravado I
em proporções assustadoras- . Os I
meios abastados, esses não pare- |
cem estar sentindo muito de perto
as ãjritràs do momento. Muitas
nicas ss encheram de dinheiro no '
tempo da ditadura e permanecem jcheias no regime de agora. For- I
tunas fornm feitas da noite para !
n dia, sem que se soubesse de que •
maneira- Nelas ninguém tocou'
até hoje, eiiqiianlo que ,a miséria]
se abateu sobre milhões de brasi- l
loiros e continua corroendo os que '
vivem exclusivamente do que ga-
r.iliam no scu trabalho de todos :
os dias. |

Não temos duvida, diante de
tildo isto. em considerar acertada

a sugestão do diretor do S. A. P.
S. O que vemos, nessa instituição
è o que ela pode fazer pela pobre-
za, ampliando a sua rede de rs-
feitorios e levando o seu socorro a '

inúmeros trabalhadores, emprega- j
dos no comercio ou im industria e
funcionários públicos, cuja penúria
só os que bebem "champagne" todos
of cilas Ignoram- A estes - repe-,
tinwi — pouco importa mais dez l
ou vinte cruzeiros por uma garra-
finha de licor importado com o sa- '

crificlo das nossas reservas cam- i
biàís. E'es SÃ0 os niesmos que
têm comprado os automóveis de lu-

xo. as geladeiras catitas e os ra-
dios fenomenais que sobrecarre-
gam a nossa balança de importa-
çâo, sem se precocupar senão com
o seu bem-estar e sua ostentação.
Pois que paguem um pouco mais
pelas beberragens com que se dis-
nacm, enquanto esperam as igua-
rias ca mesa diária. Precisamos
pensar mais no povo e menos nos
que só querem viver de gozos e re-
quintes. O S. A. P- S. precisa,realmente, desenvolver o seu siste-
ma de assistência alimentar á po-
pulação- O Tesouro não lhe per-
mitirà esse surto e nem agüentará,
por muito tempo, o regime de "de-
ficit" cm que ele está mergulhado.
Taxemos, portanto, as bebidas. E, se
for pouco, taxemos tambem os au-
tomoveis de luxo, os perfumes, as' peles' de lontra ou de marta, as
ijoias, tudo quanto, enlim, pudercontribuir para que náo falte ao
povo o pouco de amparo que ainda
lhe resta a fim de se agüentar nas
pernas-

(Transcrito de "A Noticia" de
6-3-43).

APARTAMENTOS, EMITO
RIOS E LOJAS I VENDA

BOTAFOGO

:-.

Avenida Rui Barbosa - Enlreja ime-
diat» — Apartamento de sala, quarto
e kltchenette. — Preço

Apartamento de sala, dois quartos e
maia dependência». Entrada no atp
do contrato 30% e 70%\ financiados,
Juros de 10% a.a. Tabela Priee. -
Preço 

Cr$ 290.000,00

CrS 470.000,QC

CENTRO — CASTELO

Escritórios e Lojas — Entrega ime-
diata. Vende-ie loja e ótimos conjun-
tos de escritórios, cóm 9 salas e ins-
talações sanitárias privativas. Peque-
na entrada à vista. - Preços a «mi- 

QyJ 706.269,QO

AVENIDA MEM DE SA'

Vende-se no melhor ponto, esplênriidn
loja comsub-solo. Área. de 81m2,l0.
Financiamento de 70%. — Preço ....

Copacabana

Em construção — Edifício Emboaba
Apartamento com sala, três quartos

e maif dependências. Financiamento
de 70%. — Preços a partir de 

Avenida Nossa Senhor» de Copaca-
bane. No melhor ponto desta Avem-
da, vende-se esplêndida loja cnm
212m2, com grande financiamento.

Cr$ 700.000,00

425.000,00

NITERÓI
Escritórios — Avenida Amaral Peixoto,
esquina de Visconde do Uruguai. —
Conjuntos para escritório, com ins-
falação sanitária própria. Financia-
mentó 70%. — Preços a partir de .. Cr$ 247.770,C

PETROPOLIS

A UNE não autorizou
campanha financeira

Tendo chegado ao conhecimento
ria União Nacional dos Estudantes
que, atualmente, circulam várias
listas financeiras, supostamente em
seu beneficio ou de certa Impren-
sa Universitária, a referida en-
tidade toma publico, através u se-
cretário de Imprensa e Publici-
dade, que no momento náo está
realizando nenhuma campanha
com os objetivos alegados pelos so-
licitanles.

Pede, ainda, que todos os estu-
dantes, antes dc qualquer contri-
bulção, procurem se cientificar da
veracidade dos fatos.

Apartamentos — Edifício Marajó —
Rua Joio Pessoa números 151 e 170.
Apartamentos de sala, tréi quartos e

foli*?mút™!":.Z *."**.*.**'.'. Cr$ 190.000,00
*

BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO, S. A.

RUA DO OUVIDOR N." 90 • 2." ANDAR — TELEFONE: 23-1823.

VERA REGINA
SEIS ANOS)

f 

Mario Alice e Hélio Batista Alvei, viuvo Alberto Macha-
ifo Gonçalves e filhos, viuvo Alidéo Batista Alves, Mar-
cos Antônio Pinheiro Neto c senhora, viuva Ortigãs

Sampaio e filho. Ivo Familiar, ssnhora e filho; viuvo Antonii
Martin* Ribeiro, pais, avós, tios, primos e.bisavó, participem o
seu falecimento e convidam seus amigos para o seu sepulti-
mento, no Cemitério de São Joáo Batista, ós 14 horas de hoje,
dia 22 de março, saindo o feretro da Capela Real Granden

José Bernardino Chaves
(MISSA DE 7" DIA)

tVanda 

Janncs Chaves, Arthur Francisco da Costa; senhora e fil,
Jair Nazareth Santos e senhora, Deolinda Saraiva e demais n-
rentes, agradecem a todos que demonstraram seu pesar por oca-
aiáo do falecimento de seu querido esposo, sogro, pai, avô e irmão
JOSE' BERNARDINO CHAVES, e convidam para assistirem á

missa de 7.° dia, que mandam celebrar amanha, dia 23, terça-feira, ái
10 horas, no altar-mór da Igreja de N. S. da Concelç&o e Bôa Morte.
Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem.
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LORETTA Y0UN6
ganhou o «Oscar»
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ANTONINHO
t 

Antônio Portela Neto e senhora, Joaquim Lima
Castro e ssnhora, Oscar A. Portela e senhon,
Eduardo de Lima Castro e Armando Cavalcanti ds

Albuquerque « senhora, pais, avós, bisavô e tios de ANTO-
NlNHO, cumprem o doloroso dever de comunicar o seu ia-
lecimento e convidar as pessoas amigas para o seu enler-
ro, que sairá és 16 horas de hoje, da Capela Real Grande*,i
para o Cemitério de São Jpão Batista.

HOLLYWOOD. 21 (V. P.) -
Loretta Young causou sensação no
mundo do cinema ao conquistar o
cobiçado premio da Academia de
Artes e Ciências Cinematográficas
para.a melhor atriz de 1947, pelo
papel que desempenhou em\ "The
Farmcrs Dauçhter" (Ambiciosa).
O veterano Ronald Colman con-
qúistou o "Oscar" masculino, pori
sua atuação na película "A Dou-
blç Life". Celeste Holtp foi con-
siderada "a melhor atriz secuu-
daria do ano" pelo seu trabalho
emt "Gentleman's Agreemenf t
Eliá Kazan foi considerado o me-
lhoK diretor por seu trabalho iam-
bem em "Gentleman's Agree-
ment".

MA>MM¥M¥MMWMMMWMlW»AM»W^^M^M»>

&ÂIOS X
DR. MARIO RIBEIRO
AV GRAÇA ARANHA. 19

K." andar, grupo 6U3

t FUNERAIS
A domicilio a qualnuer hora dn
dia nu da noite Fnuei Vl-ZM*

m
Raymundo Hemeterio de Mello

(MISSA DE 78 DIA)

t 

Mario Nathalia Marcondes de Mello, filhas, gsnro
e neto, agradecem profundamente sensibilizados »
todos que manifestaram pesar por ocasião do fale-

cimento ds seu muito querido e inesquecível esposo, pai,
sagro e avô, RAYMUNDO HEMETERIO DE MELLO, e con
vidam os demais parentes e amigos para assistirem ó missa
de 7° dia que, pelo descanso de sua boníssima alma, farão
celebrar, amanhã, tarça-feira, dia 23, ós 8,30 horos, no
altar-mór da Igreja tos Sagrados Corações, sita em frenis
ao Tijuco Tênis Clube.

Maria Flores Ferraz
(FALECIMENTO)

f| 

A familia de MARIA FLORES FERRAZ participa ao» de-
t 

mais parentes e amigos o seu fakcimento, ocorrido oi-
tem, e convida para o seu sepultamento, que se realixatáhoje, segunda-feira, dia 22, saindo o feretro ós 10 hora*. d>

rua Esmeraldino Bandeira n. 35, para o Cemitério de S. Fran-
cisco Xavier.

i
d
i

f
i
1
e

CEL. IENJAMIN FERREIRA 6ÜSMARÂE5
(MISSA DE 7° DIA)

^L Sua familia comunica aos seus parentes e amigos o fale-
jf cimento de seu inesquecivel chefe, ocorrido em Belo Hori-conte, e convida para a missa de sétimo dia. que será ce-lebrada terça-feira 23 do corrente, às 11 horas, na Igreja daCandelana man.festando. desde já. a sua gratidão aos quscomparecerem a esse ato de fé cristã. «»^o 
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CONQUISTOU
3 VEZES MAIS
-—fOMUl

Os, ela%/res Lincoln tio
fabrlcaj-es com f utaés co»
Uüdoi «as melhores re-
giSes è» éaff, certades e
combinado! per pessoal
habilitado... para lhe dar
um completo prazer de
fumar.

O clrj-arro Lincoln 6 de
qualidade e fabricação
perfeita. Maquinlsmos
modernfssimos taxem de
Lincoln tim cigarro absò-
lutamente redondo, sem
defeitos, protegido pela
elegante carteira verde.

A carteira de Lincoln é a mais
fácil de abrir. Em vista da mo»-
derna inovação, bssta tuxar a
ponti da fita vermelha ao redor
do maço — -ás-trásl — estfto ao
teu dispor vinte cigarros Lincoln

de ponta a ponta o melhor .
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CIA. DE CIGARRO» CAITKLLOKS
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DR. LUIZ PECEGO
VIAS ÜRINARIAS .

Diariamente, dai 15 is 19 ior*a.
RUA DO OUVIDOR, 183-2." án1

Salas 217-M8 - Tel. Í3-5.M

DIRCÍNHA BATISTA
Dirclnha Batista, a Rainha do Rá-
dio, vem dé renovar contrato com
a Rádio Tupl. Hoje, precisamente
ás 21 horas, a consagrada "estre-
li" do nosso Vbroadcasting" íarà
a sua "rentrée", após merecidas
feria?. Dirclnha Batista cantará
nà REDE CARIOCA DE RADIO,
Tupi em ondas médias; Tamoio
em ondas curtas e médias.

Aviso á Prac

DIÁRIO DA NOItE
Rio, 22-3-1948 - 7
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UMA TEMPORADA DE CARTAZES

O cinema Já apresentou vários
Ofélos, mes este açora 4 come
e ssnle um «lista lnolli. Se
voeis repararem bom reeonhe-
eerao Reno/d Colraon ne papel
do famoso ciumento, em "Deu*

bJ. Life"

0 algodão na
economia da
Rep. Argentina

fi
A Direçlc Nacional

ações, Estatísticas e

O mês de abril si vem trazendo uma mafnflca temporada.
Anunciam-se três grandes nomes da musica latino-americana' pira
esse mês que ai vem, como uma boa sacúdldela nessas nossas "boi--
tes" fúnebres, como uma curiosidade ás variadas programações das
nossss emissoras. O nome primeiro ê o de Fernando Borél, que uu-
tro dia aqui esteve e que acaba de completar o seu passeio srtuti io
pelo Brasil, mas que antes de deixar totalmente a nossa terra a
caminho de Buenos Aires, que dsr mais uma olhada no Pio de As-
sucar e experimentar o ultimo dia claro desse verão que esta no
fim. Mas, os outros dois nomes, nos sfto familiares apenas peios
discas que chegam com as suas vozes. Um é o de Maria Lula Lan-

dl. interprete mexicana das mais aplaudidas e o outro, o de Uva
Oarza, também da terra azteca, e nome alto no grande "cast" da
Columbla Broadcisting System. Noutros tempos, nós estavatns
acostumados ás freqüentes temporadas dos variados interpretes das

melodias do México, mas, aos poucos escassearam as visitas e m»
perdemos sem o ultimo sucesso trazido pelo interprete azteca So
Pedro Vargas ainda manteve como poude as suas visitas, mas, Tito
Guisar. Juan Arvizu, e outros nos deixaram de dsr magníficas e:.i-
bicões como aquela nunca esquecida de Agustln Ura e Ana Maria
Oonzslez, no Atlântico e na Rádio Tupi.

Maria Lulza Landi como Eva Oarza parecem trazer de volta
os velhos tempos. Ambss trarão os últimos sucessos que a equipe
dos notáveis compositores do México tem produzido nesses ult.m-.i-dias. Ambas nos fsrfto cantar, como naqueles diss que Pedro Var-
gas sinda era magro, melodias que se assemelharão a "Noche déRonda" "Perfídia" "Mujer".

FERNANDO LOBO

micoVITROLA
CAPITOL PORTÁTIL-CR$2.600,00

• 2 melerci; elétrico e m-r-t-af {«fe tetés)
• o mote* elétrico íun-io/w
cerraate «fiem**1* te mêteris.

em ctrrtnte «oitl/ni*».

10 e 12 toltsttfa, cem e tempotece. afiicei tf*
hthid».

ttulh* penmetete — ele f«t* e ele emshe ee
«flltil.

de Investi-
_. . Censos da

«publica Argentina, deu a conhe-
cer as cifra; relacionadas; com a,
industria e comércio do algodão, |
correspondentes ào mês de outu-1
bro e os primeiros dez meses de.
1847, comparadas com iguas perio- j
dos dè 1946.

Em outubro de 1947 se colheram |
319 toneladas ds algodão bruto das >
quaié se obtiveram 90 toneladas de ¦
fibra e 195 toneladas de semente, ¦
estas cifras evidenciam aumentos I
de 161,8 por cento; 135,7 por cen-;
to e 163,5, respectivamente, com
relaç&o ao mesmo mês de 1946. |

As cifras acumuladas nos pri-1
metros dez meses de 1947 com re-1
laçfto ao mesmo período dé 1946, ¦
indicam aumentos absolutos de
18.702; 7.451 e 10.234 toneladas de
àlgod&o colhido, fibra* e semente
obtida e relativos de 9,0 por cento;
12,1 e 8,7 respectivamente.

Nas fiacôes Je algodão foram
consumidas em outubro de 1917,
6.379 toneladas de fibra e 14 to-
neladas de "linters". No derlodo
Janelro-outubro de 1947, foram
consumidas 62.781 toneladas de ft-
bra e 108 toneladas de "linters"
cujos algarismos denotam um au-
mento de 2.039 toneladas (3,41 por
cento )e uma dlmlnuiçfto de 127
toneladas (84,0 por cento) respecti-
vãmente com relação ao mesmo pe-
riodo de 1946.

A produção de fios de algodlo
em outubro de 1947, alcançou a
5.432 toneladas, ou 103 tonelada»
(1,9 por cento) menos que no mes»
mo mês de 1946 e nos primeiros
des meses 54.606 toneladas ou seja
1,1 por cento mais que nó mesmo
período de 1946 .

A existência de fibra registrada
nas flaçôes, em 31 de oututpo de
1947. alcançou i 32.305 toneladas,
toneladas, ou 8.423 toneladas (27,4
por cento) menos que na mesma
data do ano anterior.

ii mi» l ——a

DR. ATAULFO MARTINS
ÍSnciALISTA

ASMA Bronq. atnaUee
Bronq. eréalea

Cootpllcacdes
Quitanda, 28, g. 401 - Tel. M-Sftt

Oe 2 ás 8. exceto tihstm
ótimos resttltadee desde 1929

VENDAS A PRAZO. SEM FIAOOR

lOJISMÜHMYS. Wi^^mmr
ÍUA *OD*IGO MLVA. 16 - A . ÍSO. Of AHtMIltâ

EDIFÍCIO PETROLinn
B/|RNAB£
não úocrod

REPRODUÇÕES
DE RETRATOS

A crayon, pastel, etc. Aceitamos
também encomendas só de amplia-
çóes, que executamos no prazo má-
ximo de 3 (três) dias. Rua da Cons.
tltuiçfto n.° 8, sala 602 - 6.° andar.-•—  Rio. 

De "Cau da Sogra" no "Vale
a Pena Ouvir de Novo" — Quin-

ia-felra — Radio Nacional. /,rM

SITUAÇÃO PRIVILEGIADA-
BAIRRO CIDADE JARDIM LARANJEIRA!

>V., '^\\\l)&

B»

BARN-4BE
úOÇTOU
Oe saber que us "Comandes

Tuiil'' esiio lutando pelo bara-
teamento da vida.
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VOGA PUBLICIDADE LTDA» tem o prazer de comuni-
car a seus clientes e amigos, qué, continuando no mesmo
objetivo de se aparelhar para proporcionar uma assistência
cada vez mais efetiva ás firmas què lhe confiam sua propa-
ganda, acaba de apimentar sua equipe com t admissão do
novo superintendeiite o Sr. Paulo Baccarat, cujo acervo dé
experiência lhe dá uni incontestável relevo nos meios publi-
citárlos do Pais.

Uma revista? O CRUZEIRO

LANÇADO NOS EE. UU. UN NOYO TVO
DE PNEU CONSIDERADO A MAIOR
INVENÇÃO NA INDÚSTRIA DO «NE»

RO, NOS ÚLTIMOS 15 ANOS!
Um dos problemas considerados

até hoje insoluvels pelos enge-
nhelros automobilísticos era a
absorçáo dos choques laterais re-
cébidos pelos carros, ào transita-
rem por estradas esburacadas ou
ruas imgülcres. Os molejos dos
automóveis são construídos de mo-
do a absorver os choques verticais
Os choques laterais, entretanto,
não haviam sido até hoje neutra-
lizados, resultando em abalos e
trepidações nio somente descon-
fwtaveis ' 

pára os automobillstas
como nocivas aos carros.

O lançamento, nos EE. UU.
pela Goodyar Tire and Rubber Co.,
de um novo tipo de pneu que ab-
sorve os -choques laterais, foi cias-
siUcado como "o maior aperfel-
çoamento na industria de pneus
nos últimos 15 anos".

Os maiores fabricantes dé auto-
movei adotaram lncontinente este
novo tipo de pn/i, como equipa-
mento original dos seus modelos
para 1048. E alguns deles chega-
ram, mesmo a destacar o fato de
seus carros serem com ele equipa-

dos, como um dos principais argu-
mentos de sua propaganda!

Este novo tipo de pneu Ooodyesr
que.se denomina 8uper-Oushion
apresenta ainda outros caracterií-
ticos importantes, inclusive o fato
de que contam maior volume de
ar, com menor pressão. Como ss
«abe, embora a presalo recomen-
dada pelos fabricantes de pneus
comuns seja entre 38 a 33 librai,
os automobillstas costumam usar
24 libras apenas, por ra-eões de
conforto de marcha, embora isto
resulte em maior desgaste f. me-
nor segurança. O novo pneu 8u-
per-Cushion. entretanto, por sua
maior capacidade dé ar, é construi-
do para rodar com a pressão de
3*1 libras — que é sua pressão nor-
interesse, procuramos ouvir o Sr.
K. E. Long, Dlretor-Oerente da
Cia. Goodyear do Brasil, . tendo
s!do informados de que os referi-
dos pneus serão fabricados breve-
mente em nosso pais, pela Cia.
Goodyear do Brasil,
uai.

A respeito de noticia de tanto

i->ndenio| os apartamentos de mais um dos nossos
rjandes e majestosos edifícios - PETROLINA - com
frente para as ruas General Cjliei*rio e General Barcelos-
Este edifício, como os de- *
mais dêsle moderno Ruir*
ro. desfruta de magnífica
situação, rodeado de ma
tas que asseguram um ar
permanentemente puro e
servido oor vários meios
de condução.
Grande facilidade de pa*
gameuto com financiamen-
to da Caixa Econômica.

INCOai»©* ADORA*

IDlMtlO PETROLINA
Kl pevimentos. S aparta-
menlo» peja andar com ae

. Mguiote» peçati Sala o Sa-
let* S quartos - Varanda
-Banheiro Copa • Coei.
Qht Quarto de empregada
eom intiaUçrtet • S eleva»
doree Cntrade de «eraloo
independente.
Construído"1 em centro de
terreno, distante 14 mil
do* e-dlfir-io» lateral» Sub-

eom aarase.

AV
IIR. IEHIII RliniKR inDUSTRint
RIO RRANCO 257 -8.' ondo TEL 42-6030 RAMAl

Informoçftii mais detalhado» com o Sr Caldtirò
iz

Dr. AURÉLIO FEI Jo
ADVOGADO

Artni» il <u Sruf I . I U I II
Sob no; rc-i -w ',((_¦>

N E | V O % O S -DR. ARCOL O
^AIDICINA fSICO - SOMÁTICA

Especialista eom Vt ano* de pratica. Aperfeiçoamento nos EE. OD. •:
Canadá. Evarlsto da Veiga. 18 — Apt êOi - Tel. 42-112» — 8 ia IX

Cri 60.00; tB ás II hnraa, Cri 101,01; hera mareada, Cr| 200,08.

ALFAIATARIA
MüP:is;or,niN

IM.H0 DE
CfSTSO.BO RM

«Cr$ 3SÜ,

110 IDIClO DÈ MTIGQS DE VERlO E DE MEU ESTIÇlO

M ii eitaçto... meias medidas... PREÇOS PELO

MEIO! Venha comprar tudo onde lhe oferecem

rantaíens fora de qualquer concorrência! Consulte

m lista ao lado — e aproveite a " Despedida".

Roupa tropieil em varias -
corei de Cr$790,00 por Cr$ 515,00
Calca 'Caaibrid|e"'de
puro Unho de Cr$ 375,00
por  Cr$ 115,00
C»lc« CopaeSbena, ,tropi»
cal Ue CrS 225,00 por Cr$ 125,00
Calça de càsemir» de
Cr$ 235,00 por Cr$ 135,00

Calca tropical americano
dé Cr$ 385,00 por Cr$ 215,00
Gravatii rayon lindos ps-
drfies de C. $12,50 ror
••••í Cr$ 7,50
Maiás loquetes, em cor;i
-lisas e fantaiia de
Cr$ 11,50 por Cr$. 7,50

CAMISARIA HMlitS, rlJIMtt,
CUECU, OMVaTat I MIC0I Dt UQUIO.ÇlO

Camisa tranca, meia min-
ga de Cr$ 45,00 por Cr$ 82,00
Camiia branca, manga
comprida — cambrainha de
Cr$ 52,00 por. Cr$ 37,00

Camisa branca, tecido
oxford corte americano
de qualidade luperor de
Cr|85,00 por........ Cr$ 59,09
Fija a dé popeline corei li-
ias de Cr$ «5,00 por Cr$ 84,10
Pijama de pepeline iu e-
rior corei lisai de Cr|95.00
por  Cr$ 70 00
Cuecas mor/elo americano
de Cr$ 17,50 por Cr$ 12,50
Cuecai modelo americano ¦-
em panamá dé Cr$ 22,00
por........ Cr$ 10,50
Camila sport puro Unho
beige. azul e màrron de
Cr$ 115,00 por....... Cri 88,00
Lençol brancos qualidade
superior de Cl $5,50 por Cr$ 3,51

MODAS
CmWMI Dl TUSSO*. IM
HIMMltftl I UNE,
MNLO CLltlCI EI-
rsKrt or cms e.oo rea

Cr$ 185,
Veitido Xadrez raolelo
gracioso c«m gola. dé fus»
tio branco, bor ei fànta»
tia.....' .Gr$ 68,00
Veitido Tobraleo eitim-
pado de Cr$22S, per Ci$ 135,'0
Vtitido Shantung branco,
azu', «mareio, mp >lo gn-
cioso de Cr$265, por Cr$ 180,00

Blusas bemberg, brinco,
modelo chemiiii-r de
Cr$ 75,00 pôr....... C I
Bluiai de opala utampa-
da, bonitoi deitnhoi de
C,$ 65,00 p-r Cr$
Siia godet eitimpida de
bolas, d: Cr$ 98, por Cr$
Cintai, art. americano Ci$
Peigr.oir estampado de
Cr$ 120,00 por...... Cr$
Coitumei puro linho in-
gléi, em diversas corei e
rocaeloi de $980, por Cr$

LINOIRII
C»lç»i de Jer»:y, em v»-
rias Cores Cr$

Camiiol» de opala estam»
pi da, quiüdide uperior
de Ci$75,00 por.... Cr$ 51,00
Camiiola de opala fina , 

'
certe moderno de Cr$ 98
P-r Cr$ 68,00
Combinação Bemberg,
Ira rir o, azul e rosa de
Cr$ 59,00 por Cr$ 45,00
C.mbinaçlo Bemberg í>
danthren qüililide supe-
rior cores branca, rosa e
azul de Cr$98,00 por Cr$ 72,01
Combinação Bemberg Io

410,00 dantbren branca. *MÍ. «-ais
e preta de Cr$72,OÓp/Cr$ 4?,*J0
Soutiens de >eze mod. «na-
tomieo, em branco, «zul e

8,50 rosa de Cr$ 3f,00 por Cr$ 22,00

*<«,
40,10

31,00

51,00
M.0,

68,00

crédito INOVAÇÃO NÂO HÁ MAJORAÇÃO OUVIDOR, ESQ. GONÇALVES DIAS

* :¦ -í' 
A fj

i f '
: ^.¦'Í:*'-'-°,

i. UNCOLN



ws>-.y ¦.
ePlfP?ÇP ¦<¦>,-•••- *^$v$fW^yy; WSfflffirV'y^y^y-•¦¦¦"£']~y'¦¦¦ 'i??ipp?P^ ¦ ¦r-i;,i^r;-,->.,vi ¦.r,,..^:,...,,^-.^-..-^»- 

y^y^y^>^^»"gy^->^»''w», y,y^.ffl^^y«»gig • 

•-*¦

''"'"v ? /^^ggsMHlsIsste Ms» *m\ W\tv _^jal 18%:.'.;v.''' :,¦%£-% ¦""¦'

.^S^S^ShSbBM^í^I: ' »V JÉs^S^S^aVy^íSMsS^Bl S^HyáU^^^M^Dl à^^^HS^S^S^SK
>' XmXxwSmsmmmm^^^^mXmm^^mx mw^m^mx m\

^afl HEP^^^T»"" -*^fl s^fc'iH sHF^a^sfls^B^Ll

> f'',ií,'tSBl seasmál •*^^B^^qjH piÇ^' ¦:

f escanüo tubarão nas aauas da Marambaia
Luta de vida e morte entre o homem e a íéra marinha

b BÍI RECORRERA RJUSTIÇl

(Fotografias e texto de Wilson AGUIAR)

Quando qualquer repórter es-
Etrangeiro cheia a esta capital,
-uma de suas primeiras perocupa-

çôrs é visitar a Escola Técnica
í,"Darci Vargas" e participar de
aima pescaria de tubarões. Sem
Ijjüvida, poucas vezes um jornalis-

tem oportunidade de sentir as
Remoções que este espetáculo ofa-
pece. E este repórter, que não é
Snarinheiro, ao enfrentar mar ai-
ífitn (trinta milhas de barra a fo-

to deteriorado e a sua pesca é
leita em espinhei 'cerca de centos
vinte anzóes. de mais de vinte cen-
tlmetros de comprido, que pendem
ái um cabo de aço sustentado à
t:na por boiasi. cada qual com
mais de dois quilos de isca. Duran-,
te a tarde, os alunos da Escola de
Pesca deitam ao mar o espinhei,
na região dos tubarões. Ao ama-
nhecer, retomam ao mesmo lugar
para colher o peixe. Essa opera-
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D, rende,:-se ao temporal que
olheu a pequena cmoa.tavAo -~ -metros de comprimento — fa-

jido-a elevar-se a mais dc trin-
metros, para depois afundar-se

IS buracos cavados pelas vagas
Krevoltas. A isca do tubarão é bo-

ção é ue eferece sensações extra-
ordinárias, ao se apreciar a luta
do homem contra a fera marinha.
Muitas vezes o tubarão é retirado
morto, outras, porem, está vivo
e raivoso. Ai é qur o pescador mos
tra a «ua perícia e coragem. Sen-

tindo u peiAe uu oiuui, u pescador
liga-o ao guindaste da embarca-
ção e o eleva até a altera do bor-
do flutuante. Auxiliado pelas ma-
nobras hábeis do barco, com a ra-''
pidez de um relâmpago e aprovei-'
tando a posição favorável em que'
se apresenta o tubarão nos seus I

movimentos rápidos, o pescador
enterra-lhe a afiada faca por en- •
tre as guelras. Vencido, o mons-
tro c içado para bordo ainda tre-
mendo. Vezes há em que essa lu-
ta se prolonga por alguns minutos,
prendendo de ansiedade todos os
tripulantes. E continua a mesma
operação até ser puxado o ultimo
anzol. Na viagem de regresso, o
peixe é "tratado". Retiram-lhe

as viceras e o figado e guardado
para a industria. Chegado à ter-
ra. o peixe é re:olhldo ao frigorl-
fico para, no dia seguinte, ser in-
dustrializado. Mas as atividades

da Escola Técnica Darci Vargas
não se limitam apenas ã pesca aa
tubarão. No período de 1943 a
1947 pescou 1.20U toneladas .de
sardinha, 300 dr cação (tubarão)
e 100 d» peixes diversos. Do cação
é aproveitado o fígado para o óleo,
substituto do óleo de fígado de
bacalhau d: qur importamos milhões
de cruzeiros, a carne para a fa-
bricação do filé, e a sardinha e
os outros peixes, são. Industrial!-
zados, atividades que.serão apre-
ciadas em outra reportagem. O
patrão de pesca Nilton Fernandes
do Nascimento, formado .pela es-
cola. foi piloto da embarcação e é
considerado o mais hábil.pescador
da região. Nilton é membro de
tradicional familia de Jangadeiros
cearenses, sendo o seu pai um dos
pioneiros dos "raias" de Jangada.
E' essa organização um dos muitos
serviços mantidos pelo- Abrigo do
Cristo Redentor e destinado a dar
uma profissão ao menores pobres.

Nas gravuras que ilustram esta
reportagem, vários aspectos de uma
pescaria que reecltou nà aquisição
de 12 caço». O maior tUmárftft iái
pescado pelos alunos da Escola I
Darci Vargas media cinco metros
e quinze centímetros e pesava cer- i
ca de 600 quilos.

CONTRAGOLPE
A' AÇÃO DOS UN-
TUREIROS QUE
OBTIVERAM"HABEAS-CORPUS"

Estamos informados de que ili-
versas classes pretendem reiorrer
& justiça contra os tabelamentos
baixados pela Comissão Central
de Preços, em vista dos resulta-
dos conseguidos peles pioprieu-
rios de estabelecimentos de e.rijsf-
no, tinturelros, cinemas e ouíres.

Esses mandados de segurança sí-
riam estribados na inconstitucio-
nalidade das tabelas, particular-'
mente as que dizem respeito á fi-!
xação dos preços para os chama-
des serviços:

OS TINTURÉIROS

No caso dos titureiros, por
exemplo, muitos dele» ainda não
foram beneficiados com o "habeas
corpus" concedido a outros pro-
prietarlos de estabelecimentos no
gênero. Por isso, não se contar-
mando, pretendem seguir o mesmo
caminho, apelando para o judicia-
rio.

Por outro lado, a C C P. con-
tlnua . aguardando o - julgamento
do recurso Impetrado nà bastan-
te tempo, pelo procurador do ili.--
trito Federal, sobre a primeira li-
beraçlo autorizada pela Justiça a
um tlturetro,

Até que isso se verifique, <«.vt'n-
turarias . poderão cobnr o que
quizerem.

CONTRA-GOLPE

Em conseqüência, podemos
adiantar que. o governo Ja esta co-
gltando de um. contra-golpe, no
sentido de. tambem recorrer â jus-
tiça fundamentadamente para ga-
rantir os tabelamentos d« C- C.
P„ enquanto ó congresso não se
manifestar a respeito.
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O REPÓRTER EXAMINA A MACHADINHA

E o criminoso dis: —Del muitos golpes para mstar. Se eslá rlro é porque estava escuro

DOMINADA PELO CIÚME ABRIU A
amante coma

Depois, calmamente, dirigiu-se à policia e confessou o crime

Jé em estudos a
reivindicação
dos bancários
m ' Não haverá assembléia di

classe para evitar agitações
A reivindicação dos bancários

- sobre aumento de salários, já esti
sendo estudada pelos empregado.
res. No Sindicato dos Emprega.
dos em Estabelecimentos Banca.
rios fomos informados de que r?sii
sendo aguardada, a qualquer mo-
mento, a resposta dos banqueiros
de São Paulo, aos quais fni en.
tregue o oficio contendo a tabela
pleiteada. O Sindicato dos Bancos'desta capltal devera tambem re-
unir-se para apreciar o pedido

CLIMA FAVORÁVEL
Muitos empregadores, ao qur ?»

sabe, são favoráveis á concessão
do aumento, embora outros a pon.
tem a necessidade de modifica-
çoes.

Do Paraná, o órgão de classr ,\K
empregados recebeu comunicado
de que tambem 'naquele Estado os
bancários emprestaram sua solida.
rledade 4 tabela de aumento.

NADA DE ASSEMBLÉIA
Circulou a noticia de que o pre-

sidente da Junta Governativa do
Sindicato doa Bancários, sr. João
Gonçalves dé Carvalho, iria con-
vocar uma assembléia geral aa
classe para discutir a tabela dt
majorações. Isso não se verificar*
no entanto, uma vez que elementos
comunistas estavam cogitando dc
obstruir e tumultuar a assembléia,
em caso de sua realização, dc açor-
do com esclarecimentos obtidos
pela reportagem.1

cabeça do machadinha
Tentou o suicídio

Na madrugada de ontem, na ea.
quina da Avenida Rio Branco com
rua Santa Luzia, o operário Luis
Bezerra de Menezes, de 23 anos,
solteiro, residente á rua do Núncio
n. 65, tentou o suicídio eortand»
os pulsos com gilete, sendo socor-
rido no t»osto Central de Assis-
tencia e posto fora de perigo,

ipg
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Aniversário do
Regimento Escola
de Artilharia

Presente o ministro da Guerra
O Regimento Escola de Artilha-

ria, sediado em Deodoro, comemo-
ra hoje mais um aniversário de sua
criação. Esta unidade, considerada
de elite, forneceu vários elementos
de sua' incorporação para a artilha-
ria dà F. E. B.. contribuindo, as-
sim, para a vitoria das nossas ar-
más na Itália.

O primeiro comandante do Re-
Élmento foi o então tenente-coronel
Páritáleão da Silva Pessoa e entre
os. oficiais que passaram pelo seu
contando figura o atual ministro da
Guerra,.general Canrobert Costa.

Para comemorar a passagem da
data, íoi organizado um programa
de festividades, o qual teve inicio..
ás 10,30 horas, ouvlndo-se na oca-
siáo o Hino Nacional, desfilando a
tropa em continência ás autorida-
des presentes. A's 12 horas foi ser-
vido um .'almoço em homenagem
aos antigos comandantes daquela' unidade, fazendo uso da palavra o
atual comandante do Regimento
Escola de Artiuhárla, coronel Joa-
quim Alves Bastos. Agradecendo,!
em nome dos antigos comandantes [do Regimento, falou o ministro da
Guerra.

O bonde subiu a
calçada e derrubou
o poste dá Praça 15

TRES FERIDOS LEVE-
MENTE

A's duas horas da madrugada de
ontem, na rua 1.° de Março, o bon- '¦
de n. 447, linha Lapa-Arsenal de
Marinha, saltando dos trilhos, su-
blu a calçada indo bater violenta-
mente num poste fronteiro á agen-
cia do Departamento dos Correios
e Telégrafos, ficando o elétrico, o
poste é a parede do prédio, bastan-
te danificados.

O veiculo era dirigido pelo mo-
torneiro regulamento n, .7508, Vi-
dal Gonçalves Valença, que foi
preso e autuado no 7,° distrito po-
fieial.

Em conseqüência, foram socorri-
dos no. Posto Central de Assisten-
cia. os seguintes passageiros: José
Luiz Leite, português, de 34 anos,
solteiro, comerciário, rua das La-
ranjeiras 464; Domingos de Araújo
Santos, de 22 anos, casado, relo-
Joelro. rua Acre 96 e Domingos

José Torres, condutor de bonde,
rua Cascais.207, todos feridos le-
veménte! '

Compareceu a perícia . .'

Aos primeiros minutos 1e hoje,
na rua da Alegria, n, 504, fundos,
Mircelina Pereira de Maio, de 39
anos, tentou matar' e>eü amante,
Mario Cardoso, de 48 anos, op:<ia-
rio.do Departamento Náiuufiul' de
Portos e. Canais, a golpes de ir.a-
chadínhã. Momentos antes, Mai-
celiná intersogara o am.we íobie
certas novidades que ouvira cn.s
vizinhos." referentes a outra mu-
lher, ao que ele. se recusou a res-
ponder, deitaiidó-se- 3m poucos
minutos/ 4ominado pela fadiga,
dormia^ Ao seu lado. no outro la-
do da cama, Marcelina í:on;tnunu
a pensar no caso.. Olhava paia o
amante, tentando lhe arrancar o
segredo.' A MACHADINHA COMO

RECURSO
Em dado momento, cer» de nâo,

encontrar solução para o desorero
com que o amante a vinna '.ráian-:

ido, levantou-se vindo a cczihha,'
onde apanhou a machadinlia, co-
locando-a sobre a mesa Depois,
pensando em apresentar-se a uoil-
cia, como realmente fez. viatiu-se;
Nervosa, andou de, .Ia para cá, ie-.
fletlndo bem sopre o que ia fazer.
Valeria, a pena seu sacrifício? Queseria de seus filhos? Mas, npenas
uma coisa sobresaia em 'udo: o
amante Ia abandoná-la poi" ou^rK.
Apanhando a machadinha, cau-
telosamente, dirigiu-sé oan a c:i-
ma, desferindo vários golpes na
cabeça do amante, que rolando
para. o lado,.-tentando fugir acs
golpes,-caiu ao chão. . . ;

Julgando-o morto, parou de ba-
ter e saiu.. . .

APRESENTOU-SE A' POLICIA
Núrna pequena peça-ho lado. no'

próprio corpo do barracão onde se
desenrolou o crime,, dormiam os
filhos do casal, .qüe nala perc-e-
berám. '-¦'¦

. Na delegacia,' Mircelina nüa-

Na Embaixada
daCoionibia

Uma recepção em honra a
delegação brasileira á Con'
ferencia de Bogotá

O embaixador da Colômbia e a
senhora de Umaria Bernal, para
despedir a delegação brasileira quevai a Bogotá, participar da' IX
Conferência Pan—Americana, ofe-
receram uma recepção no palacete
da rua Francisco Otaviano.

A'festa que durou das 18 ás 22
horas de sábado,-reuniu além dos
delegados brasileiros e suas respec-
tivas senhoras, as figuras de maior¦representação do mundo oficial •
do corpo diplomático americano
acreditado junto ao governo bra-
silelro, escritores, Jornalistas e ele-
mentos da sociedade brasileira.

Nò porto o "ANDES"
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Diplomata, técnicos em motor fia jato e juizes de football
-1- Virá ao Rio, o "Southamptòn F. Ç^ •',.;;';
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OPÕE-SE A IUGOSLÁVIA A' DEVOLU
ÇÃO DE TRIESTE A' ITÁLIA

}., LONDRES, 22 (U. P.) — Sc-
í gundo informa a agência yugosia-
. va Tanjug, o chanceler Simic en-
?tregou aos epibaixadores norte-
.'americano, britânico e francos cm'Belgrado três notas idênticas, rc-
Ajeitando a proposta sobre devolu-

ção de Trieste á Itália. O gover-
no yugoslavo, diz a nota, "enten-
de que a apresentação duma tal
proposta na época da campanha
eleitoral na Itália só pode servir
para acirrar a propaagnda cliauvl-
nista contra o povo yugoslavo e,

por outro lado, tornar mais tensas
?;s*i.re,1,açõJ!S Políticas internas naItália . Nem um nem outro des-ses resultados, acrescenta, "está
no interesse quer do povo italiano,
quer no fortalecimento da paz nei-ta parte da Europa".

Procedente de Londres, chegou
esta manhã á Guanabara, o paque-
te inglês "Andes", que trouxe 128
pasageiros para o Rio e 355 em
transito para. Santos, Montevidéu
e Buenos Aires.
NOVO DELEGADO GERAL DO

CONSELHO BRITÂNICO NO
BRASIL

A bordo do "Andes"..a recorta-
gem do DIÁRIO DA NOITE avis-
tou-se ' cõm o professor Sidney
George West, que veio para o Bra-
sil como novo delegado geral do
Conselho Britânico, em substitui-
'ção ao sr. Wllllam Wickhem.

Anteriormente, o professor Sid-
ney ocupava em Portugal identí-
cas funções, tendo ainda, feito Inu-
meras pesquisas nas Bibliotecas e
Universidades de Lisboa, Coimbra e
do Porto. Permaneceu em Portugal
cerca de 18 anos, tendo sido indi-
cado pelo Brltlsh Councll para ins-
talar o Instituto Britânico em Lis-
bôa.

No Brasil, conforme declarou á
reportagem, espera prosseguir na
obra de aproximação cultural a u-
glo-brasilelra,
FEZ VARIAS CONFERÊNCIAS

NA EUROPA
Chegou, ainda, pelo "Andes", a

nossa patrícia Theresita M. Por-

to dá Silveira que regressa da Eu-
ropá, onde esteve realizando imune-
ras conferências sobre a Assisten-
cia Sociali'tendo visitado algumas
Escolas de Serviço Social no velho
mundo.

MOTOR A JATO PARA O
. BRASIL

E. W. Hives e L. G. Dawson,
da Roils Royce,- vieram fazer uma
série de conferências no Brasil so-
bre os princípios, funcionamento e
construção do motor a jato.

OITO JUIZES DE FUTEBOL
''m- transito para Buenos Aires,

viajam oito juizes de futebol, que
procedem da. Inglaterra, e que na
capital portenha irão firmar con-
trato de um ano para apitar os jo-
gos na Argentina .

São cinco ingleses e tres esco-
cezes: Lionel Eugene Bibs, Char-
les James Dean, Herry Harolcs,
John Cox, David Grègory, James
Provan, Willian Brown e Arthur
White, que, falando com a reporta-
gem, disseram que atualmente na
Inglaterra existem 80 juizes de pri-
meira classe, num total de 400.

Adiantaram-nos, que brevemen-
te, virá ao Brasil o "Southamptòn
P. C". que realizará varias parti-
das com times brasileiros.

tou que acabara de matar o ma-
rido. exibindo a machadinha qu:
tivera o cuidado dè levar. Incon-
tinentl, ácampanhado ii Radio
Patrulha ,0: comissário ^rtiu ;ia-
ra o local,'levando consigo a »ru-
sada. Ali, já assistido pelos filhos,
deitado sobre umas cadeiris. eMá-
va Mario, com o crânio apresen-
tando vários ferimentos. Uma das,
orelhas fora cortada por um des
golpes. •;:

A CULPADA FOI ELA. .

Falando ao DIÁRIO OA NOI1L,
em prantos, Marcelina :ontou o
seu terrível drama- *tá muiios
anos conhecera Mario. Viveram
juntos 19 anos, até que, há' um
ano, o amante passara .1 ham-r.ái
uma das vizinhas, mulher ciaaca.
que prometera abandonar o marí-
do para com ele Viver. Os cioi*
combinavam a maneira como tt
daria a separação do casal. A cu-
trá. a conselho de alguém. disLtia
a Mario que um dia um carre-
forte levaria Marcelina para o
hospício. Desde essa época, qui si
diariamente, o amante dizia que
ela oitava louca e que prdütàavÀ te
tratamento. Compreeniundo t\i:
do, lutou para recuperar o am-u
do amante, que já não ligava aí'»
próprios filhos. Seu dinheiro nf?o
vinha para casa. Foi então que
resolveu matá-lo, adiando o ciíuí
Acreditava na reconciliarão. He-
je. altercárám mais uma vez e ti?
perdeu a cabeça-

Pouco depois, ao escrivão de pò%
lioia. Marcelina repetiu tudo que
relatará ao repórter, no r.uto da
flagrante, por tentativa de morte
Logo mais será recolhida &o pvesi-
dio. onde aguardará julgauiento.
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A CAMINHO DO H. P. S.
Morio Cardoao, ctraporodo polo enlermelro, comlnho

para o ambulância
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A Capite acaba de receber, dire-temente da América, as-famosas ca-m«« Manhat1n"-è Céffl;,a quevocê gosta ,de u»f- De cambrai*»anfor,Za,da "verycoor 
(refrescan-te;-as camisas "Manhattan" 

são. garentidas contra o encolhimento ePossuem 3 tamanhos de mangas que« ajustam às medidas do seu bra-
^ÍW$ d90r4' ,U4$ e mi"«Manhattan 

^nqüanto.o sortimen-to esta completo.

m

Preço:.
CR$ 150,"

eomColarinho "Sttlo'
barbatanas.
Cavas anatômicas
3 tamanhos de mange.
Cambraia sanforlrada:

,-•••• a lembre»!*» com tua cartel-
m da estudinie veeè Um 10 %
èe «batimento n'A Capital
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