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COM 0 PALMEIRAS. 0 TITULO DE CAMPEÃO DOS CAMPE$ 0T<BALL
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, MAJOR CORTES AGITA HOJE, DE NOVO, A CIDADE
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Atenção motoristas: Nas ruas da Carioca,
Sete de Setembro e Senador Dantas, não 1

-•• -Inaugura-se, hoje, o novo sistema
de circulação do transito do Ilio, como desimpedimento de ruas antes
assoberbadas pelo estacionamento deautomóveis, iniciativa constante domais recente edital do diretor doServiço t.o Transito, major Geraldo
de M,ené_i?s Cortes.

A mojiiáái como se vü, altera com-

BHHUS RAZÕES DA MULHER
OUE MATOU 0 MARIDO.

llll liliiO
IbDÉUS, França, 22 (U.P.) -
Zm-W 

'criminal-perguntou^

[siiic Adrienue Ualinier, de i 49
j de idade, por C|tie assassinara

fpÉiaMas seu marido, a ré res-
ffidUU
_ He me pegava tarias as noi-

«despia-me completamente e me
iíi dormir no galinheiro.;.

pleíameiiie a fisionomia cio irafego,
.iustiíicanco-.-.e pelo fato aa natura!
primasia ciue a circulação exerce so-
bre o estacionamento, em todas as
grandes cidades do mundo.

HUAS DK ESTACIONAMENTO
PROIBIDO

O edital do major Cortes eatabele-
ce, entre outras co(sas, o seguinte:,

A partir de hoje, dia'23 de julho,serão totalmente proibidos os esta-
cionamentos de ambos os lados da
rua da Carioca, da rua da Assem-

1 (Conlinua na 6.° pag. — Letra F)

MD DA NOITE
*( ORGA"0 DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS ) *
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0 GOAL DECISIVO DÁ COPA RIO - Depois d8 inhlíorizado duos ve~es no P^arà. outras tantas veies conseçuiu o Paímeiras anular a di/erença. revelando admirável com-^^"", ¦»«*^»»»*»t-*r «r«» *>w» n ¦»»v balividade, ante o ralor demonslrado pelo Juventus. Na gravura, o lane» dedflvò da fTopá-Rió.« o.segundo çoal do Palmeiras, marcado
por Llmlnhà, nutiia valenle arrancada pessoal. Varando vfaorosame nle a de/esa italiana, o atacante palmelrense kl parar 

"cóni bola e íudso" no-/undo da rede. E, cora Isso, a Copa Ficou no Brasil — (He-•- portagem na segunda seção) ¦ :;X''ixr'X'?,'^'~''"xi!'''X''':X:'Xx'Xr
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Haliiagem na alta sociedade
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us para uma
das piores calamidades da sua historia

'rm®:

'"iiamln '^ maucloiiámis, çih nossa coluna 'l-ingos Internacionais", uma nova moda que está
"«sarpff i"" lr-'110 (,a D'namárca Trata-se da tu tuagem, que encontra sieus "fans" na alta sociedade
"ràsárn °,1,;us' Xi gravura, vemos o tatuador numero um, Ole Hansen, quando ocupado em gra-
PlóileSf ', oasa rcal 1,a Pe1""» da princesa Ah ne,. A' direita, o rei Frederik expondo uns animai»...
Wnlpm i 1,"a' t,c Hanscn- 0 rei e o artista tatuador tornaram-se/ bons amigos e se visitamncnic. Vê-se i|uc outros povos têm outros hábitos. Aqui,.entre nós, qs profissionais da tatua-

i:-m sãn considerados quase malandros; lá, chegam a ser amigos dos reis.

A
sar

Elvira Pa sã quer dois milhões de
indenização | giverno ie S. Paulo

-slranhe feeuete policroaiico
pou os céus do Guaporé

j 
°0 VIGÁRIO PARA O PREFEITO :

I"ão julgava, senhor, que a sua igno-
Taiicia relíriasa fosse professada

viiblie^mèntè

J.S^^SLVFs.Rioat-ande'
sn°o 

souber o que é lei natural queira averiguar*'
toiilo,, respondeu A nota' do' prefeito
Milton Rosa-, esc!arecendo,;.primeira-
mente, que a Prefeitura jSJssulum,.

.trabalho liá' mais de dois «nós e sprí-
mentá aj;ora-se lembrou de mflhàár

[at.icá-lo f#é-aostípíningos. Diz que
te!r:fonõu p.ira a,rrslde'ncia do pré^

['fé!t,r;.piiocurando-o'p_ira:';ii::lir,.ii sus-
-ifijisão cüs;fi^ítíó_3. • ao- ¦ rioriiíti^os,
us. Súíin ''tf ¦¦At*3íet,-' fo|' a senhorír
iyUltoujííii^C. ••'.'v.i-ésl-.o.Ua nue ele-.me:
íe: 

'íoi 
.dada. d?.?úi.s--.p3h Bád'ovvíll-"

"eú:lo f|'iie.iim sacerdote, fltie- n5p,
'MinyfEe-.írlD o progresso, niandnra prf-
IConHnú» na 6* poji""¦*- L-ua:<3>
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Assistiram ao fenômeno
o bispo looal e altas au-

toridades
PORTO VELHO, 22 (MeridlonaÍ)-;

— Com exceção de poucas pessoas,'
toda a cidade assistiu ontem, cerca,
das ,1.8.30 horas, ,a ufa fenômeno-qüe
:(Cónlinúa na 6a páçf. — Lélra Ht

A bailarina deseja uma com-
pensação pelos estragos cau-

sados em seu corpo,
S; PAULO. 22 rcMéridional) -

Sem dúvida alguma a atriz Elvir.
Paga, que-se tornou célebre.na civ
nica policial dè S. Paulo, por' tc-.
sido envolvida eni um caso cujprn-
do em unia "boite", pretende con-
tinuar. com seu nome no cartaz, po.;
que ainda ontem, segundo documen
to entregue por ela a sèu advogado
vai exigir que o .governo dò Estado
a. indenize na elevada .importanciu
dè dois.milhões,de cruzeiros. Fun-
damehta esse pedido. nó fato dt-
que, na noite em que esteve, ènyol-
vida naquela briga, tendo sido ágfe
dida a "caise-tête" por policiais,seu corpòi em -virtude dás pancada:
recebidas, ftcóu. visivelmente ma:,
cado, ' ' .

TEM MEDO DE SER PRESA
Na -noite, em que ,a atriz estreoi;

/Continua na S" pag. ~ Letiot:
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Hoje falta água em Copacabana, amanhã rebenta um cano
em São Cristóvão, na semana seguinte o Meier grita, depois
o,Grajau.e,'assim, remendando canos, caminhamos para a
trágica realidade da seca ..... :

realidade núa e crua, sem disfarces e dis cussões, é a que o Rio está marchando, a pas-
sos largos, para uma das piores crises que uma grande cidade moderna poderá através

— a seca, a sede,, a falta dágua, com todo o cortejo das. suas inconsequencias imprevisi
vèis, com a doença, a epidemia, a morte. Não é exagero, netA alarmisnio. Quando se conse-
gue remover a falta dágua de vários dias em Copacabana, rebenta um cano em Maracanã
ou escasseia o liquido em São Cristóvão. Três dias depois, quando tudo parece normalizado,
menos os milhares de canos furados vasando pela cidade afora, o Crajaú grita de desespero,'" 

porque ba quinze dias, em cin-
co ou seis de suas ruas, não
lhe chega um pingo.

PROBLEMA ACIMA DA
PREFEITURA

A realidade, portanto, é a de quedentro em breve a população carioca
crescendo vestiginosamente se deba-
terá numa das piores calamidades,
porque está mais do que provada aincapacidade da Prefeitura para sa-
tlsfazcr ás necessidades de abaste-
cimento da cidade.

Para que possamos resolver esse
problema angustioso é hoje necessá-
rio a imobllização dc capitais supi-rlorcs a dois biliões de . cruzeiros.Conveniente administrados, empre-
gados com absoluto rigor técnico egeridos escrupulosamente, num re-Igime de estrita economia, esse fabu-loso dinheiro poderá seguramente
garantir ao carioca essas duas eo{-sas essenciais — água potável ahun-dante por preço baixo.
O UNICO CAMINHO

Mas, o unico caminho seguro queninguém quer vê ou se alguem en-xerga fecha os olhos, para que sechegue a esse resultado é a entregado abastecimento dágua a ama em-
presa p^ticular indonea, rigorosa-mente fiscalizada, como «c faz cmtantas cidades.

Sc entregarmos à Prefeitura asobras totaie.de abastecimento plane-jadas e executadas dentro das pers-pectlvas das necessidades futuras,não haverá dinheiro que chegue eteremos Obras infindáveis e de eus-tos astronômicos,
Não há tambem exagero nessaafirmação. As simples obras de su-

perficlè da Prefeitura, precárias emal acabadas, saem como todos sa-'bem por verdadeiras fortunas e poresses e outros exemplos pode-se ava-liar o que resultaria se o governo
letra Ài
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"MISS-TEIjEVISAO"..—No concurso, promovido pela PRK3-TV, «ob
o patrocínio da S.A. Moinho Santlsta, para escolha de; "Miss Televi--são'" 1851, sagrou-se vencedora Tânia. Amaral, cantora e amadora de
Teatro.- >Mis5 .Tdéjisílo',„que è-»;:L» "Miss" TV da Amerlca Latina
é uma graciosa e linda morena com 1,50 de altura e 55 quilos. A entre-
ga da faixa foi realizada durante a recepção oferecida § sociedade
paulista, nos Mlóes'do Museu de Arte de Sâo Paulo, tendo compareci-

do o prefeito de São Paulo, sr, Armando Arruda Pereira, brigadeiro
Armando Ararifbola, srs. Eugênio Belotti e Egon Fellx Gottschállr,
diretores do Moinho Santlsta, w. Assi» Chateaubriand, diretor dqs"Diários-Associados", Edmundo Monteiro e. Dermival Costa Lima, dl-
retores das "Emissoras Associadas", representantes dos diretores da
RCA Mctor, Radio Cassio Munli S.A. Coube ao prefeito paulista fd-
zer a entrega das faltas á. "Miss Televisão" e ás duas princesas btU.
•--, - feirnanda, Alencar)e Marly Bueno: . 'tM'

GEST^

Largou
INf SPIRAÜOJ TRAGIÇÇ

a mão da noivo
do trem

Uiiia rusga a causa do suicídio da linda jovem

debaixo

fContinuo na 6" pag.

Conforme divulgamos,..suicldóu-se,j
sábado último,' atirando-se sob aa
rodas do expresso de Nova Prlbur»-
go, quando a composlçio: tíáfegáví
peioiiilvel .da rua' .Plwlan6. Peixoto;
ttnsaiações ida travessa 'Dr.<Jürúmer
nhá, ém;Névfes,.'SS() aònçal(il,ia..]dV,'
vehi Rüth Ferreira,,de 18. âttosi ,'mó-
radora na referld»:,travessa1. "''Issd
aconteceu' "^ápós violenta. àlséüssto
com o seu. noivo, iZèrio:- da .fSflva-,
funcionário da "Çòvlbrçí" '

i FALSA VERSÃO DO fATO
Uma"irihâ ní«ibr de Ruth,.aÈ no-

íConlinúa hà 6a pag. — Letra B)

DOIS RAPAZES DA SOGIEDADE GAÚCHA REPETEM NERO

EXPLOSÕES DE;'BÔÍyíBAS^
.PORTO ALEGRE, .33 (Meridlo-

r,í\l) r- Comunicam.dé Jaguarâo:
• Depois fle grandeS'.effp.rços,\0;-:tl.e-i
legado • de" policia i desta cidade, ííb-j
nhor 4ofto Carlos .Varela,' òjj-.ísjgiüu

l desoobrir, N bs sabòtãdorésv que vi-
|nham agindo em Jaguarâo, alar-:
imatido -a ..-popúlaíãò :óQJíi>k> destruir• çfto 

'¦ de bopibas. dé .gasolina,-..éMifr.
lha"ça mento de vidraças, destruição

de muros, incêndios, de automóveis,
etc. Os sabotadores foram, afinal,
identifiçadòsi'. sendo a" prisão - efe-
toada; ontem, ás 23 horas, quando ros
mesmos tintavam de incendiar um

deposito, de- gasolina, d/oficina'me
canica dos srs. Cirilo Ocacla e Teo-dorokíRodrigues, à rua Coronel Dias,
Esse deposito estava-.com- 5 mil 11-
trps de gasolina,;-' V" ' ' -

Os' sabotadores confessaram déta-lhaddínehte todos osv*riniei realiza-
dos- 'direndò 

jque;'níftijilitooediain
ÍConflnúo no, ft.!p^.~J»Ífa'.i&

0 dia amanheceu firme e fresco

-Pois não é que
venceu mesmo
o Craveiro?

LISBOA, i' 83 (Ü.E.) r^-.'Realiza-
ram-se ontem as eleições presiden-ciais, em Portugal e .possessões. Nesi
ta capital,, o, dia amanheceu íixme
e fresco. Os Jornais fizeram apelos
para que o povo fosse em massa"ás
urnas, dizendo que o pleito era im-

! portante: para o prestigio de Portu-¦ «l-'.nó exterior. ¦¦;,''^•.Somerite concorreu ao pleito o"gér
nwal .Craveiro Lopes, apoiado pelo
goYefno. A oposição desistiu-:dé parr
tipípar das eleições, alegando que
nijo desfrutava: de liberdade ,e zisí"
rantias. ' ' ¦¦¦¦'¦ ¦:-!*•<
,..Em.Portugal.há 1.180,000' eíêit»-
res k nas colônias 93 mil. NSshá
noticia alguma de incidentes; ¦ ;;j _,
(Continua na 6a pav* — Mta-D)
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DIÁRIO DA NOITE
O JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO DO BRASIL

Úirttotl Auitreienlo d» Attinj-cl» _* I Ocrenlai Frederico JuBbitnrCLEroNEM: KtorelnrU, IWM; Rtdnvfto. 43-1(181 i u*mt\ Olreneli 48-11 •M-inill Piihllcldad», Vl-im*i *««lii»tur»«, 4S-7WÍI Oflrln»i, U*tl.»UM»*tt, K.» andar! Piibllrldjill. í.« andar; Crruul», 6,* andar — Saradura C».bral, ins - Halrllo dt annnclnai llr.a dn Ouvidor, 100-loJni tflefnne I3-.12Í0.

Ingenuidade
NSo façam Isso. Porque na verdade nfio dá nenhum resulta*

do pratico e até Impressiona mnl, fazendo que nos- tomem lá fora
por ingênuos. Refiro-me & noticia aparecida nos Jornais de que
nti «e cogitando em São Paulo dc umn subscrlçfio publica para
comprar um porta-aviões pnra a Marinha do Brasil. Nada mais
nada menos de um porta-aviões, cujo preço mínimo nfio será me-
nor de quinhentos milhões do cruzeiros.

í ¦'?-•
Em varias oportunidades nssistl a movimentos dessa nature-

za. Alguns Indivíduos patriotas e do boa vontade, considerando
nos mingflados recursos da esquadra, lembram-se de tirar dlnhei-
ro para comprar navios de guerra. Corre o pires e no finnl apu-
ram-se al umas tantas centenas de contos que, a rigor, n5o dariam
para a pintura do casco de um navio. E ás vozes até somem dc
maneira Inexplicável os dlnhelros arrecadados.

¦»

Se pensam em ter um porta-aviões com cruzeiros de bandos
precatórios e listas de Jornal, nunca Jamais em tempo algum te--remos aquela especie de vaso. São somas muito grandes que só os
tesouros nacionais podem pagar. E' melhor deixar Isso á Iniciativa
do governo. O Fundo Naval Já existente é, para aquele fim, um
recurso mais certo e eficiente. ,

AUSTREGESILO DE ATHAYDE

Em visita ao Cais
do Porto o prefeito
CarlosVital

O sr. JofiJo Carlos Vital, prefeitoda Cidade, acompanhado do sr. Aloi-
slo Ponha, assistente do seu gabine-
te, esteve, na manhft de sábado, em
visita a<js diversos próprios munici-
pais situados na zona do Cáls do
Porto. Em seguida o sr. Carlos VI-
tal percorreu todas as ruas e aveni-
das das imediações e ordenou pro-
vldenclas noi sentido de melhorar as
condições das mesmas e tambem de-
terminou a imediata higlenlzaçâo dos
terrenos,baldios ali-situados e que
pertencem & Muaiclllpsüldade.

Dois Nomes
Unidos Numa

Grande Aventura

uaana
FLAG e

j 
"Bexiga" 

assaltou
o incauto

£úuL
BAPTISTA

Na entrada do Albergue da Boa
Vontade, ontem, Osvaldo Gonçal-
ves da Silva, vulgo "bexiga", apôs
embriagar seu companheiro Manoel
losé Neves, de 21 anos, solteiro, as-
altou-o e roubou-o na importância

:le 130 cruzeiros e 1 anel de metal.^assando pelo local, no momento, o
oldado n. 257 do Corpo de Bom-
eiros, prendeu o meliante, conau-
indo-o ab Posto Policial da Central
o Brasil, sendo posteriormente apre-*mtaodo ao comissário Silvio Ribeiro,'o 13." distrito policial, que mandou
mtuá-lo em flagrante.

Ceiam "A CIGARRA"

DRA, NINA HE CARVALHO
TRATAMENTO l)A ESTERILIDADE

DOENÇAS UE SENHORAS - HEMORROIDAS - PARTOS.
Assembléia Ii3-1.° andar — segundas, quartas e sextas-feiras, das

15 is 18 horas. - Residência : 25-6391

Os bispos católicos
da Hungria cede-
ram ás exigências
comunistas

BUDAPEST,' 23 (UP) - Òs bispos
católicos romanos da Hungria pres-taram ontem Juramento de lealda'dce obediência ao Estado. Esses bispo*-
tiveram que ceder, por fim, ás exi-
gencins comunistas, após uma obsti-
nada resistência do dois anos. v

ogenera
lissâmo Franco com
o tratado hispano-
americano

S- SEBASTIAN, 23 (INS)— Oprenerallssimo Franco c o ministrodo exterior, Alberto Martin Artejocps que checaram á capital de ve-roo espanhola fizeram um estudo dasituação mundial e dos acontecimen-
tos desenrolados na semana passadae se verifica que o caudilho se mos-tra satisfeito com a decisão norte-
americana de passar por alto pelaoposição inglesa e francesa, no to.cante ao acordo bilateral entre osEstados Unidos e a Espanha.

Ao contrario das versões anteriores,
que foram de calma absoluta, acre-dita-se que estes dois próximos me-ses será de muita agitação.
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0 sepultamento da
princesa Elisabeth

Os funerais da princeza Elizabcth
de Orlcans e Bragança, recentemen-
te falecida em Portugal, serão rea-lizados amanhã, no Cemitério Mu-nicipal de Petropolis.

D. Manuel Pedro da Cunha, bis-
po da diocese, celebrará missa dccorpo presente na Catedral, ás 11
horas, e logo após será feita a inu-
mação do corpo.

O CORAÇÃO NAO TEM VEMIICE — Com um amor tão arícnlo quanto o da primavera da vida, este' Romeu" de 88 anos conquistou o coração de sua amada, de *!E, c af estáo feitas,,™» Igreja da Boa Via-
iem, cm Belo Horizonte, ouvindo ao pé do altar o "conjugo voWs" do sacerdote, enquanto as aliançasselam um pacto do .-mor eterno. Ele, Domingos Fiçii clrcdo, homem que trabalhou, lutou e venceu cm Ita-
peruna, cidade por clc fundada. Ela, a recatada senhorita Ana Garcia (ag<fca sra. Figueiredo). O sr. Do-mingos, depois de enviuvar, julgava-se invulnerável á seta dc Cupido. Mas cedeu o reduto do coração
quando lhe surgiu aquele vulto de mulher na praia: Ana. O destino fez o resto. Hoje estão os dois pom-binhos viajando cm lua dc mel para Cipó, na Bahia, local famaso para cura e repouso (Foto da Agencia

Meridional).

AVENTURAS CRIMINOSAS DO MAIS TEMHO BANDIDO DOS SERTÕES NORDESTINOS

Violentava mulheres indefesas
e gostava de saborear pitéus

"Concris" deixava o bando e atemorizava, sosinho, com a sua
personalidade perversa — Preso? os "coiteiros" do bandido

r
RECIFE, 21 (Meridional) — Com peitas e por isso mesmo continuam temor pela sua própria personall-

y mundo /jikchk
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Bra ; ».„.,...!,.,..,.. — ^-^^^
¦B -• o senhor sabe que está pedffido o hr*"-~-~. ——¦$%"'. melhor 

quando pede OLD PARR,' Mas || i^lk
Ws. para estar bem certo de que vai be: ^fá^"" ^&y.r™$: fy
&.: ber o melhor "scolch"... o legCimo \&t$!ÊÊÊÊ$%^liÊ H
Ip* OLD PARR... vfija se está Intata a Ü^^^^Si^ É
^P cápsula de alumfnlol Delenda o seu B*%&^JÊj$?' <* JH

paladar t Exija o legítimo OLD PARR! . fl^fâR^^ B/Tl

IP '' ¦ Aqui está a garantia aa legi- l T^^^^^E % ^*
íl; a M timidade do OLD PARR. Ve- V^^í^fí^^ ||

fflfflfip^^^rantI ií tX m No,ar""no bar"- wh,8ky

|'í \Wm WKwmk ' .^''''^''A^lm * Se*a UIna sení,neltt *>

a morte de "Concris", ou "Severino detidos na policia, para que sejam«"'—¦,,->-~" - —- --"- -'-'submetidos a novas averiguações.
Enquanto isso, continuam as auto-
ridades policiais ei% suas diligencias,
tendo á frente, pessoalmente, o de-
legado José Corre, á procura dos de-,
mais "coiteiros" do "Concris".
Esses, como os que se acham pre-sos, residem em lugares diferentes,
como sejam Pau Perro, Camaragibe,
Araçá, nos municípios de São Lou-
renço da Mata e Paulista.

Pato verdadeiramente singular em

Malvadinho", como era muito de
seu gosto ser chamado, acabaram-se
os temores das populações rurais
por onde andava o temível bando-
leiro, um dos mais temíveis, aliás,
destes últimos'tempos. Restava á
policia deitar a mão em seus "coi-
teiros", Isto é, os lndividuos quo o
auxiliavam nos seu3 crimes. Para
isso a policia pernambucana to-
mou as providencias necessárias,
providencias estas que foram coroa-
das de Êxito, graças ao interesse to-
mado pelo delegado José Corrêa, da
Vigilância Geral.

CÚMPLICES DO DANDIDO
Entre os asseclas de "Concris"

figuravam os seguintes: Severino
Ramiro da Silva, fabricante de car-
vão em Camaragibe; Sebastião Ave-
llno de Lemos, residente em Araçá;
Severino Luiz da Silva, lavrador do-
miclliado em Paulista, e José Alves
de Oliveira, carvoeiro, residente em
Camaragibe. Todos "esses 

homens se
encontram presos e a sua captura
foi simples. Nem um só deles resls-
tiu á voz de prisão dada pelas au-
toridades policiais. E todos elles.
inquiridos acerca das aventuras cn-
minosos de "Concris", sem relutan-
cia alguma prestaram seus depol'
mentos.

VIOLENTOU A MULHER DO"COITEIRO"
"Concris", ou "Severino Malvadl-

nho", como gostava que se lhe cha-
masse, não tinha consideração al-
guma.nçm mç^mo ;aos seus "coltel-
ros". Assim é que, segundo depol-
mento de Severino Ramiro da Sil-
va, após assaltos contra engenhos
e propriedades, costumava fazer

tudo isso é que "Concris" causava "Lampeão",

dade. Surgia sempre de modo repen*
tino e nunca se fazia acompanhar
do resto de seu bando, quo ficava
naturalmente oculto a poucos pas-
sos. Era ele elemento hediondo e de
Incrível cinismo, aliando a isso uma
malvadez sem nome. 03 fatos nar-
rados sáo a prova disto: nem mes-
mo os seus "coiteiros", ou a fami-
lia destes, eram poupados pelo ban-
dido, que. se vivesse mais tempo,
viria a tornar-se, naturalmente, um
novo terror do Nordeste, como

CADA VEZ PIOR A SITUAÇÃO DO PORTO DE FORTALEZA

ameaça de paralisação
total d© secular mucuripe

URGE UMA DRAGAGEM IMEDIATA DA BACIA
FORTALEZA. 22 (Meridional) —

"Os navios não atracarão mais. e
tudo o que se fez ficará petüído, so
não conseguirmos uma dragagem
imediata para o Mucuripe", — de-
clarou á reportagem da Meridional
o engenheiro Cláudio Araujo, novo
diretor das Obras do Porto do Es-
tado.

Prosseguindo, disse quc o proble-
ma de solução Inadiável do Mucu-
ripe é, como sempre o foi, o da dra-
gagem. Se não se fizer logo um

pouso na casa do sogro dele, de- serviço eficiente naquele sentido,
poente.'Numa dessas vezes, como se
achasse fora o declarante, apro-
veitou-se disso "Concris", 

para pra-ticar duplo crime nas pessoas de
sua mulher e de uma irmã desta.
De revolver em punho amedrontou
ambas e as fez pasto de seus ins-
tintos libidinosos. Enquanto sua
mulher era violentada, a irmã ficou
traneda em um quarto da casa
para que não gritasse,'chamar
desse modo, a atenção da. vizinhan-1

Fugiu com 250 mil
cruzeiros da firma

para que não gritasse,' chamando! f Cltl QUC trabalhava

bacia ficará completamente inutl-
lizada para a navegação, de vez que

ça, foi amordaçada pelo bandido,
Segundo Severino Ramiro, não

pôde ele vingar-se de "Concris".
por ter o mesmo desaparecido.

GOSTAVA DE PITÉUS
Mas não ficam ai as aventuras do

bandido. Gostava ele tambem de
pitéus culinários, a julgar pelo quccontou uih seu outro assecla, José
Alves de Oliveira. Com efeito, con-
forme as declarações deste, "que

| só há coisa de dois meses" conhece-
ra "Concris", 

quando este apare-
ceu em sua casa. em Camaragibe,
lhe pôs o' revolver na cara, obrigan-
do-o a. que mandasso preparar um
bom jantar. Não teve Cie outro re-
medio senão cumprir o determinado.
Mandou imediatamente que se lhe
fizesse um quitute de galinha que
estava destinada para sua esposfc,
que estava de dieta, pois dias antes
dera á luz uma criança. Acrescen-
tou J*osé Alijes que "Concris" gos-
tou imensamente do guisado, por
isso que ali tornou mais vezes, exi-
gindo melhores jantares, durante
os quais falava de suas aventuras
criminosas, atemorizando toda a
gente.

Dentre outras coisas, dizia "Se-
verino Malvadinho" que era .um
perigoso bandido; e,. ás gargalhadas,
contava os seus últimos feitos, Fa-
zla mesmo o bandido, segundo dis-
se o depoente, questão fechada que
o considerassem hospede de cert-
monta; e, o que «ra de notar, é que
sempre andava desacompanhado.
Chamava sGU.revolvcr "detetive" —
e ai dos que -Sâò ...procedessem como
ele determinasse: o "detetive" en-
trava, em cena- -

CONTINUAM, AS niLIGEN-
:*...-: cias

Perguntando o,; jornalista, que es-
tava-presente ao' interrogatório, por
que.inótivo não viera ele queixar-se
á policia, desde que eram tão cons-
tantes- as visitas do bandoleiro á
sua-«residência, respondeu que por
ter:'. adoecido gravemente sua mu-
lher-e* depois, por medo a "Con-
cris", qua audacioso e perverso, po-
deria' tomar alguma vingança, fusi
lando-o. e a toda a sua família

APREENDIDOS EM PODER
DO INVETERADO JOGADOIt
197 MIL CRUZEIROS —
ENTRETANTO SUA MULHER
E FILHO SE ENCONTRAVAM
EM.-NEGRA MISÉRIA

S. PAULO, 22 (Meridional) — A
firma Auto Lux Importadora Limita-
da, com escritório na rua Eduardo
Prado, 460. apresentou queixa ao de-
lesado de Furtos contra seu enjpre-
gado Leo Sanson, de 38 anos, casa-
tío, morador na rua Conselheiro Pur-
tado, 841, o qual, tendo saldo dos
escritórios com a importância de 250
mil cruzeiros, para fazer diversos pa-
gamentos, não os fez e fugiu.

Preso em Curitiba, Leo confessou
o delito de apropriação indébita da-
queia importância. Declarou que fia-
via jogado, quase tudo no Joekqy
Club, em São Paulo e no Rio, e com
prado diversos objetos para uso pio
prlo. Entretanto, foi-lhe apreendid
a importância de 197 mil cruzeiros

Leo Sanson é jogador inveterado i
quando a policia lhe varejou a res!
dencia para apreender os objetos ati-
quiridos com o dinheiro furtado, en-
controu sua esposa e um seu filho
menor na maior miséria.

alem do assoreamento natural, hâ.
tambem, o causado pelo vento, um
verdadeiro "simim" do deserto. Dis-
se que o assoreamento, dentro d»
dois anos, poderá ocasionar a inutl-
lizncão total da bacia do Mucuripe.
ARMAZÉNS, OUTRO PROBLEMA

Paralelamente ao das vias d»
aceso ao porto, a construção de nr*
mazens constitue um, serio proble*ma no caso do Mucuripe.-As merca-
dorias teriam segurança, e não fi-
cariara — como ocorre hoje —
mercê dos ladrões.

— Não cabe ao Estado — conti-
nuou — nenhuma responsabilidade
pela atual situação do porto de Mu
curlpe, porquanto a conclusão do.sserviços está a cargo do governo fe-•deral.

Tudo quanto se desejar fazer aUdepende de previa aprovação do De-
partamento Nacional de Portos Rioso Canais. E não há verbas para o
prosseguimento dos trabalhos. To-oa a situação em Mucuripe decor

(PerlDine o HàlIloA
\ Limpe e Embeleze ^

Unidas Pela
Primeira Vez

Apesar das declarações desses ho-
mens. 

'pesam 
sobre eles graves sus-

Quem encontrou
o chaveiro ?

Perdeu-se num trem, Tairctá, qucsaiu de D; Pedro II, um chaveiro de
crocodilo, com 1 chaves. Pedc-se a
quem encontrou entregar cm nossa
redação.

Festa ile São Cristóvão,
paároeito tios motoristas
de Niterói

Sob o patrocínio do Centro Bene-
ficente de Chauffeurs de Niterói, rèa-
lizar-se-á. no dia 25 do corrente, a
tradicional festa de São Cristóvão,
padroeiro da classe, da qual se desta-

\ca a procissão de carros iluminados,
pelas principais ruas da capital flu-
minense. <
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Almoce por 25 cru-
zeiros no moderno res-
taurante da A. B- I.
Aberto a partir das 11
horas.

,tALFAIATES! GRÁTIS ."pa forro de TAFETÁ..
Para que todos possam experimentar a nossa especialidade: Tafetá "Vitória" em cores firmes !
0 ESPECIALISTA DOS AVIAMENTOS - PORGER & CIA. ltda. ^Rm Teóiiio oioni, 154.tí ONDE TUDO É MAIS BARATO!

Cédulas do padrão mil réh
poderão drcular e outras quevtáo recolhidos, sujeitas a cíescon
Esclarecimentos do diretor da Caixa de Am

A reportagem procurou o sr. Claudionor de àomn .* "¦
Caixa de Amortlzaçfto, a fim de obter esclarecimento .nh"108,-.,»
dráo mil reis, que «6o recusadas por comerciante»* c"il nol>i,d?:
públicas, muitas vezes por ignorância das disposições vti$»P* **tm

NOTAS EM CIRCULAÇÃO 3enles' *
Aquele titular eschreceu-nos que podem circular i„„ i

guintes notas do padrão mil reis: ' lceaiment*t.^

5$0CO Eslstj,..
ÍOSOOO  IS,'1
20S0OO  U,i

200$000  16.»
500S000 16.»

S5o as seguintes as' notas recolhidas do mesmo' n.iUJi ¦*>
NOTAS RECOLHIDAS P â0;

505000 '. E«laiBn,
1003000 L...  H.»
200S0OO ..; .....i....i  JMEssas cédulas sofrerão os seguintes descontos:  "•'

De 5Co. de junho-julho e ajosto de.1951; 10';'c, dc setemh,»
1951; 15% de novembro e dezembro del951; 20%, de K, *W
de 1952; 25%, de março de 1952; 3Qp%bril dc 1952' s?"V'«.
1S52; 40%, de junho de 1952; 50%, -JajSlho de 1052' W/u "^i
1952; de 70%. * setembro de 1952;,80%Tde outubro de 1952' t$Wj>l
vembro de 1952. E a partir de 1 de dezembro de 1952, perda total jíík. Estão sendo recolhidas,' Igualmente as notas de loosooo « "<
10.». que sofrerão os descontos abaixo especificados: ,ei'a»P.|

De 5%, de agosto-setembro o outubro de 1951; de 10". _,
e dezembro de 1951; de 15%. de janeiro e fevereiro de usí-HS»
março e abril de 1952; de 23%, de maio de 1952; 30%, de imiMí
35%. de julho de 1952; 40%, de agosto de 1052; 50%, de setS»??
60%, de outubro da 1952; 70%, de novembro de 1952; 80% d« *•
de 1952; e 90%, de Janeiro de 1953. A partir de 1 de íevereim.??
perda total do valor. '"«1
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EDITAL
I 'ÜNDAÇAO GETULIO VARGAS

1 i«.«ra psra Mensageiros
Avisa-se aos Interessados que se acham abertas, diariamente

de 2.» a 6.» feira, a partir desta data, e até 3 de agosto; dns ji12 e das 14 às 17 horas, na séde da Fundação, à Praia de Botifai
186, as Inscrições para o concurso acima.

Só serão Inscritos os candidatos quc:
a) forem brasileiros natos ou naturalizados;
b) tiverem Idade compreendida entre 14 anos completos 1111

completar à data do encerramento das inscrições;
c) apresentaremjfc fotografias de frente, tamanho 3x4;
d) apresentarem prova de Identidade:
e) pagarem a taxa de Inscrição de Cr$ 20,00 (vinte enuera),

m
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PODE CHOVER!
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O Louvre está vendendo
capas de Shantung, imper-
meaveis, POR PREÇO QUE
NINGUÉM VENDE.
Compre-a, pois, hoje mesmo,
para defender a sua roupa
contra os danos da chuva.
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piirpirM^iilji DIÁRIO DA NOITE
Rio, 23-7-1951 - 3

n PRESIDENTE »A BEPUBUCA EM K. PAULO — ,0 presidente da Republica visitou, no último sá-
bailo, São Paulo, afim de inaugurar a XVIII Expo sicão Nacional do Animais e Produtos Derivados,
rcall-*ntl'i cm Água Branca. O chefe da Nação, discursando nessn ocasião, focalizou os problemas da
necuãfiii. apontando as soluções preconizadas pelo seu governo, como o financiamento para a aquiüição
Jle reprodutores c de equipamento destinados á lav oura, bem como medidas de amparo ao homem do
campo. As fotos mostram o sr. Getulio Vargas discursando c um dos belos exemplares que desfilaram

ante tua excelência.
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EXPLICAÇÕES SOBRE A "CAIXINHA DO JOGO" NO ESTADO DO RIO

üíEerá determinar o rom
RU a

i
Conformo divulgamos, o cel. Bar-' rumoroso caso rio jogo naquele Es-

ièlos Feio. titular da Segurança Pu
òüca tio Estado rio Rio, comparecerá
amanhã, perante _á Assembléia Le*

tado.
O cel. Feio, ao quo estamos infor-

macios, apresentará aos representan-
jiílatívfl daquele Estado, para pres- i tes do povo fluminense ampla do-
tar esclarecimentos á Casa sobre o cumentação contestando ns acusa-

I DDK voltará a examinar o decreto ile
sr. Getulio Vargas sobre a radioiliteão

Reunião da bancada udenista —
pondera o leader Capanema

Res-

A bancada tia UDN na Câmara
vai se reunir esta semana para dt;-
bater o decreto rio governo contendo
normas para a exploração da radio-
difusão no pais.

A decisão dos representantes ude-
nlstas decorre tle fato de que o lea-
der Soares Fillio, na ultima sestn-
leira. no iniciar as criticas do seu
partido ao regulamento expedido
pelo sri Getulio Vargas, atòve-se ao
aspecto político da questão* tieixan-
do o-i aspectos ,1urid!cos c. técnicos
psra depois cio exame que os seus
tampanhelros farão sobre n mate*
•ia.
!)i:>a\K('nvuu.\TO

110 CÓDIGO I*'- RADIO
.Sihr-.-c! que a UDN está disposta

r pedir o desarquivamèntò do Códl-
•.:.*,.!(: Rinio para votação imediata-
áfiite dn mesmo.

O orador que substituirá o depu-

tado Soares Filho será o sr. Afonso
Arlnos o qual deverá ocupar a Tri-
buna da Câmara nn terça nu quartafeira próxima.
CAPANEMA

RESPONDERA'
O leader da maioria, segundo nos

informou na noite de ontem, está
disposto a responder ao discurso do
representante udJiiista, de vez que
já estudou meticulosamente o as-
Minto podendo, pois, reafirmar em
termos mais concretos o que dis';e
em aparte ao deputado Soares Filho.

ções feitas até aqui ao governo, so-
bre o "ruidoso caso da "caixinha do
jogo", na qual estariam envolvidos
altos funcionários do Palácio do
Ingá e outras autoridades daquele
Estado.

As declarações do cel. Feio estão
sendo aguardadas com vivo interes-
se pela opinião publica e pelos poli-
ticos fluminenses, uma vez que das
mesmas poderão resultar profundas
alterações oa atual situação politiea
do Estado,í!nclusive o rompimento
da allançay-TB-PSD, isto pelo fato
do caso ter sido agitado pelos tra-
balhistas cm constantes denuncias,
ultimamente, naquela Assembléia.
IMPORTANTE REUNIA© SECRE-
TA DA PTB PARA APRECIAR A

SITUAÇÃO
Apurou a nossa reportagem que,

hoje, haverá importante sessão se-
creta do PTB fluminense, da qual
participarão as bancadas trabalhis-
tas á Assembléia e á Câmara Mu-
nicipal da capital fluminense.

O objetivo dessa reunião presidiria
pelo deputado Abelardo Mata, será
para o exame da situação e a posi-
ção a ser tomada pelos trabalhistas,
em face de acontecimentos ulterio-
res ou seja o rompimento do acordo
entra o PTB e PSD.

Em São Paulo a sra;
Darcy Vargas

S. PAULO, 22 (Meridional) — A
srav Darcy Vargas, presidente da Le-
BlSo Brasileira de Assistência, quehoje chegou a Sáo Paulo, permane-cerá nesta capital durante alguns
dias cm visita à seção estadual da-
qtiela instituição, presidida pela sra.
Maria Carmelita Leme rie Oliveira
Garcez.

Amanhã, a instala-
ção do I Congresso
Brasileiro de Pro-
f issionais de nivel
universitário
superior

Amanhã, às 21 horas, será solene-mente Instalado no auditório da ABI,o I Congresso Brasileiro de Profls-sionais de Nível Universitário Suie-rlor. Para o ato estão sendo convl-dados, o presidente da República, osrepresentantes do Poder Legislativo,os ministros e os representantes daimprensa.
Ao Congresso comparecerão pro-fissionats do Ceará, rio Piaui. de Ser-

gipe, rie Pernambuco, ria Bahia, doEspirito Santo, de Mato Grosso, de.São Paulo, de Minas Gerais, do RioGrande do Sul. e do Paraná.
Estão Inscritas varias entidades-

Instituto de Arquitetos do Brasil,Associação de Engenheiros da E. P.C. Ç., Sindicato de Engenheiros daBahia, Sindicato de Engenheiros do
Uio Grande do Sul, Sindicato de Me-dicos de Porto Alegre, Comissões
Coordenadoras de Sergipe, rio Cearáe do Paraná.

Até o momento já foram entre-
gues à Secretaria do Congresso 40
teaes, vindas do Ceará, de Minas Ge-
rais e rio Paraná.

Helena Rubinstein
Oferece^ a Solução para
12 Problemas de Beleza
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O Talco Maravilhoso!

O sabonete das famílias !
Grande, Bom e Barato i

COLCHÕES
REFORMAM-SE a domicilio pa-ra o mesmo dia por preços ao ai-

cance de todos. Serviço
perfeito e rápido.

GRANDE SORTIMENTO para
pronta entrega cie:

COLCHÕES c ACOLCHOADOS
de: Crina, Cearlna, Algodão:

Travesseiros de Painas de Seda e
Wrtiça: CAMAS e ESTRADOS

de Vários ModelosFABRICA: RUA SANTANA. 40
Telefone: 43-4549

Dois nomes,
Duas Mulheres»
Dois Destines:

meuta
Fl&Ge

Jkdà':-yS'
tolISTA

S. PAULO, 22 (Meridional) — Te-
ve o sentido rie uma festaTto conlra-
ternlzação trabalhista a posse do
senador Marcondes Filho, na noite
rie hoje, na chefia suprema do PTB
em nosso Estado. Tinha-se a im-

Tiressão, vendo os elementos que ali
compareceram, que efetivameate vão
ser olvidadas as querelas domésticas
e que há, da parte de todos, o pro-
posito de facilitar a tarefa de uni-
dade, de ação e de pensamento tra-
balhista que o antigo ministro do
Trabalho vai empreender com o
apoio explícito do presidente Getu-
li Vargas. O discurso que o sr. Mar-

condes Fillio proferiu íoi monos dis-
curso polêmico do que um cllscur-
so de indelével tom nacionalista.

A Coligação Iuterpartidaria, que
sofrerá restrições por parte de ai-
ginis elementos da antiga C. R. do
PTB, parece que vai fortalecer-se,
de agora em diante, pois a Executi-
va não deseja criar embaraços poli-

] ticos ou administrativos á obra do
j sr. Lucas Nogueira Garcez. Dal a
| significação do discurso proferido' 

pelo deputado Sales Filho, que re-
presentou na cerimonia o chefe rio
Executivo paulista, falando como seu
porta-voz autorizado .

Suspensos es
aigodão entre e

negócios te
terá e o Exterior

áOMBRIAS PERSPECTIVAS — ÚNICA ESPE-
RANÇA: O FINANCIAMENTO

SATISFEITO
»¦ KOLYNOS

lÉPSIf -'•'': 'm

, FORTALEZA, 22 (Meridional) —
Foi paralisado por completo o mer-
cado do algodão cearense com os im-
portadores norteamerlcanos- O "Uni-
tario" informa que o pessimismoNdos
exportadores deste Estado é geral.
Alem de suspensas todas as compras
realizadas anteriormente pelas fir-
mas do exterior, a situação do algo-
•dão no que concerne d sua cotação
nos mercados mundiais é das mais

Novo aspecto do caso Evirsky

Agitada denuncia
contra a diretoria
do Banco do Rio
brande do Sul á
época das façanhas
do escroque

PORTO ALEGRE, 22 Meridional)
- A 5." Promotorla Publica da Ca-
pitai acaba de adltar a denuncia, no
caso Svirsky, contra a diretoria do
Banco rio Rio Grande, então, cens-
tituida pelos srs. José Corjpltino de
Almeida Filho e dr. RétYáto Costa,
atuais diretores, srs. Alberto S. clç
Oliveira c Aldn Filgueiras, que dei-
xaram-aquele Banco, bem como con-
tr» o sr. Fi*Vcisco José Borras* v
Eustaquio Brenér**, naquela época, su-
periliitendente e contador, resnesti-
vãmente, daquele estabelecimento de
crédito. O juiz: da 2.'1 Vara. dr- Alceu

, Escobar recebeu o referido adita-
! mento, marcando a instauração ria
I audiência para a próxima semana.

O ministério Publico capitulou os
fatos nos artigos 171, 172 c 177, pa-
ragrafo 1.°, item III, combinados
com os artigos 25 e 51 do Código
Penal.

acabrunhadoras, não restando espe-
ranças de nenhuma mudança. Já se
considera não haver compensação ao
capital e ao trabalho empregados na
cultura da preciosa malvncea. Tudo
Isso está ncontecendn porque os
mercados importadores, se encontram
inteiramente abarrotados dc pluma.

O mais alarmante foi que uma
agencia de firma horteamerlcana,
que ha dias encerrou suas atividades
nas compras, ao telegrafar á sua
matriz perguntando se efetuava a
remessa de algumas dezenas de far-
dos em estoque, recebeu como res-
posta que no memento nem Isso in-
teressava-

Com relação á Europa, onde o.s
centros consumidores nenhuma aqui-
slção fazem-lio momento, as condi-
ções para aceitação de importações
atingem preços irrisórios. .

Todos apontam um só caminho;
o do financiamento, pelo Governo,
do algodão, que é a principal fonte
de riqueza do Ceará, a fim de pos-
slbilitar a que os produtores atra-
vessem a crise. Do contrario, n safra
do próximo ano quase não será fun-
daria.

Koi • í" • ""me n Creme Dental
tes", .•""'',,IS «cldus causado-h,..,.a wii ... Ivolynos destro! asbaçicry
W. Kirosro
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C Combal». is cárie:
" Agrado mais

Rendo mais

Um Abismo E
Um Céu Para
Cada Mulher-

FLAG é

^^y|l

BAPTlSTÀi

E' o seguinte o programa ds hoje
na TV carioca:

13,30 ás 17 — Imagem de Prova —
17 ás 18 — Filmes.

20,30 — Variedades TV, produção
de Francisco Dalles com a partici-
nação de grande elenco — Oferta
de Philips — 20,45 — Filme - 20.50

Resenha Desportiva Phllco, com
Ari Barroso num escrito de Fernan-
do Bruoe e um. retrospecto cinema-
tografico completo, das ativlriad.es
desportivas do fim de .semana- Ofer-
ta de Phllco e da Cia Cipan. — 21,10

Filme — 21,25 — Traplhadas rio
Oscarlto — Escrito e produzido por
Francisco Salles, com direção de Bob
Chust — Participação de OscarlS,:,
Raimundo Furtndo, Ita Weset, Alei-
no Dinlz, Maria Rui*;, Gllnia Coelho,
corpo de baile dn TV, orquestra di-
rlgidà por Osvaldo Borba e luíros
elementos. OfertR da Casa Garson

21,45 — Filme - 21,55 - Tele.for-
nal, com Lu(s Jatobá e ns ultimas
noticias tl* Brasil e do Mundo, numa
oferta de Brahma — 22,10 — Fio-
grama de terça-feira e Encerra-
mento.

Só Uma Mulher
Compreende I

Outra Mulher-

Suaana
FLAG e

BAPTISTA

Ir-^pastotff-fríH
II Paroopils»"'" 1

Creme Pasteurizado
para a pele seca :i.í,oo

Linhas e rugas?

I «¦"•mtnos-tTi*1-

v>!*|***.a eupin-J^-y

Poros obstruídos?

I 
¦<l>4o«n•-J••,1¦•

Sabão em Creme 33,00

Pele sensível?

A

Creme Novena 50,00

Mãos ressecadas?

£K '
UtH

Loção para;as ntâos so.oo

Baton dé seda pura!
A

Silk Llpstick (8 côres)3S.oo

Loção contra Rugas 35,00

f' Depois dos 30?

11tr*.** tMlron-"1"0

: Creme Estrogênico 200,00

Base de seda pura!A
I •ilk-nI k.«>«
tggtnq M

Pele oleosa?

lr^i«.isüd^'

Creme Pasteurizado 35,00

Espinhas?3 _. _ -

Q
1 «famèjiefl? I
^^n.ruhinV^

ti II

Creme,. Acne 50,0»

Pele áspera?/'

s^i

V Á L°Çâo Tônica 33,0»,,

Pó facial de seda pura!

^sJ
Silk Tone (6 cores) 35,00

""

lÉililiP
Silk Powder (8 côrcs) 35.00

»CIÊNCIA • t •

a

a

TMICA
PERFEIÇÃO

por principio

por base |

por objetivo

A vida de Lord Kelvin — grande físico inglês, autor
de numerosos estudos sobre a eletricidade e as marés,
fundador da termodinâmica • foi uma constante busca
de meios melhores para dar aos homens o que os ho-
mens desejavam. \

Seus estudos e pesquisas levaram-no a descobrir os

princípios em que se baseia a refrigeração elétrica.

v Em 1914, aplicando as leis de Lord Kelvin e baseados
na melhor técnica, fabricavàm-se no mundo, em escala
comercial, os primeiros refrigeradores elétricos para uso
doméstico. Em honra do mestre, esses refrigeradores
foram chamados KELVIN... ATOR!

»
Há 37 anos, portanto, KELVINATOR produ* refrige-
radores elétricos cada vez mais perfeitos porque seus
laboratórios não descansam na busca pelo melhor!

Hoje, KELVINATOR, com fábricas em Detroit, Grand
Rapids, El Segundo, Kenosha, Milwaukee'• nos Esta'
dos Unidos - no Canadá e na Inglaterra, oferece-lhe os
grandes refrigeradores domésticos KELVINATOR cuja
fama cresce dia a dia porque são o resultado da mes-
ma incessante busca pelo melhor I
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Refrigerador elétrico

KEIMATOR
v Distribuidores gerais:

BRASKEL S.A.
Av, Rio Branco, 99 • 1Ç.° and.

Rio tle Janeiro m
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0 MAIS COMPLICADO CRIME DO ANO

Personagem invisível do caso
de Vila Ema confunde apo-
licia,. o juiz e o promotor

Custeou o enterro da menina violentada e auas-
sitiada e contratou advogado para defender um
dos réus/— Jogo de contradições que torna In-
devassarei o mistério

CECÍLIA BOTELHO PARTIU PA-
RA OS ESTADOS UNIDOS. —
Em avião da carreira, seguiu, su-
bado, para os Estados Unidos, a en-
cantador» acordeonista Cecília Bo-
telho, que vai resnizar um curso de
aperfeiçoamento naquele pais,
atendendo a gentil convite que lhe
foi feito» A graciosa artista, que
aparece na fotografia acima repro-
dtizlda, viajou sozinha, autorizada
por seus pais, o casal Josefina-

Carlos Botelho.

MATERIAL

*1J mw&- J§
Mecanismo interno lodo de «co
tcfteco Estante d» terro «un-
dido. Acatamento esmerado.
Dupla revisão t <|ustagein —
na lábrica e ao sei montada
no Brasil.

FUNCIONAMENTO

ibi»*,*J

t
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.•râtjco e delicada Entre ou-
tros dlsposItlTos, e Maquina
Mlnenr» dispõe dt: EnchMor
de linha, írrtomiika Bordado!,
dispensando (lupa. Cosiura
pari frwiw e pati iras

CERIlflCAOO BE GARANTIA
Ao (omprai tua Minerva, s
senhora recebe um CerMfic-Mo
oe Garantia de pertelto tuncio-
namento e de continua assistên-
cia técnica - valido por 10 anos.

À VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO /__
entre as quais destacamos as seguintes:

—j'i iMM

SM 'J
53' '1
1» 'i

Vila Isabel - GROBERMAN & BERGMAN - Av. 2í> de Setembro, 3C1
Engenho de Dentro - ELIAS PERLSON - Rua Adoipho Bergamini, 53

Bento Ribeiro - Av. Jofio Vicente, 1109
NiiópoliS - RÁDIO ELETRO DE NILÓPOLIS - Av. Mena Barreto, li»

nha do Covirnador-LEIDER, KLEINMAN, LTDA.-R™!?atVocff ?*
Niterói - AÜTO-RIV - Rua José Clemente, 36 "

FRANCISCO CORREIA - Rua José Clemente, 29

EXPOSIQiO E DEMONSTRAÇÃO EM NOSSI LO»
Distribuidores tatoslvos para o Norte e Centro do Pais;

MAQUINARIAS MINERVA, LTDA.
Rua do Ridchuelo, 121 B -' Tel 32-19$ R.o de Janeiri

700 mil cruzeiros para a
aquisição de novas vialu-
ras para o serviço publico

O governador do Estado do Rio
acaba de solicitar á Assembléa Le-
gislativá daquele Estada, a aber-
tura cie ura credito especial de 700
mil cruzeiros, destinadas á jiquisiçãu
dc novas, viaturas para o serviço pu-
blico do Estado.

Em sua mensagem o governador
acentua não ser possível, por exem-
pio, deixar-se a Secretaria de Segu-
rança Publica e a Secretaria de Fl-
r.anças desprovidos de meios eficlen-
tes de condução, pois é evidente que
multo comprometidas ficariam, não
só o segurança publica, mas tambem
a arrecadação das rendas estaduais.

SAO PAULO. 22 Meridional! —
Está em andamer.tona Terceira Vara
Criminal, o processo promovido con-
tra os Indlgltados matadores de Nllza
Mendes Guimaríes. vitima da per-
versidade de Indivíduos tarados na
localidade de Vila Ema.

Como noticiámos, os depoimentos
dos acusados estabeleceram confusão
quanto á autoria, do crime, de vez
que todos os denunciados como co-
autores negaram a sua participação
no delito.

Um deles, no caso "RIsadinha".
depois de deelan.r, na Policia e em
Juízo, que seus companheiros pratl-
raram as violências sofridas nor NU-
za- voltou á presença do Juiz para
afirmar que todos eles eram Inocen-
tes. Po"V essa rizâo. tanto o juiz
quanto o promotor e advogados da
defesa empenham-se no sentido de
esclarecer a questão, que se apresen-
ta aparentemente desordenada nos
trabalhos preliminares da Instrução
criminal.
SUSPEITAS

Novos esclarecimentos, porém, vêm
rie ser pedidos pelos advogados Luiz
Barros Penteado e Renato D'Avila.
os quais, com os elementos de que
cilspõem. pretendam provar ações que
teriam sido praticadas e que pode-
rão estabelecer nova orientação no
processo em andamento.

Afirma que Manuel Repuyos* Cam-
pos. "RIsadinha1", foi denunciado á
policia cela sua prima Maria Rinco,
que, não obstante, foi a pessoa que
lhe contratou advogado. Ada Rlnco
foi quem, na fabrica onde trabalha-
va. espalhou a primeira noticia, a
atual versão criminosa dos fatos. No
processo, ambas. IrmSs de "Rlsadl-
nha". fazem acusações contra o ir-
mão.

Este, por sua vez diz:
— "Minha prima Maria Rlnco, seis

dias, após o encontro do cadáver de
Nllza, passou a dizer que os crlm:-
nosos eram "Polenta". "Cabo Jorge".
Lauro Rlnco e "Cantlflias",

Maria Rlnco fez com que eu fosse
á presença de um advogado e contas-
se mentiras consistentes em acusar os
outros. Essa minha prima me en-
cheu a cabeça e tinha raiva de"Cabo Jorge". Foi ele quem telefo-
nou á Policia para que eu fosse pre-
so." .
PERSONAGEM

MISTERIOSA
Os defensores

c'e "RIsadinha",

lCIIjmm
;

AS MEIAS DE NYLON
REFORÇADAS E DE

ALTO RETORCIDO
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referem-se ao fato
que vinha maníen-

do a acusação contra os comparhei-
ros. "ser no presidio do HIpodromo
visitado pelo advagodo particular da
vitima". Existem no processo outros
fatos que o povo vem afirmando."Quem pagou o enterro de Nllza. as-
slnou tambem uma lista angariando
dinheiro para a defesa de um dos
réus"."Quem seria essa personagem que
se interessa pela vitima e se interes-
sa por um dos acusados?"

yQuem seria um tal Pedrinhot ba!-
btlciado varias vezes por "Risadl-
nho"?" /

E os defensores fazem nova per-
gunta:"Qual o Interesse da família
Rlnco, nesta causa?""Por que contratou a defesa paia'RIsadinha" e logo em seguida 'rou-
xe & policia para prendê-lo?""Por que Lauro Rlnco, primo tam-
bem de Maria e de Ada Rlnco, ficou
abandonado, precisando tambem de
um defensor cativo?"

Mais adiante, dizem que "Risadll-
nh*". apesar de doente mental, deve
saber algo de concreto sobre o caso1."Temos firme e inabalável con-
vlcçáo de que a farnllia Rlnco tem a
chave deste mistério."
NOVO PROCESSO

Os defensores disseram que todo o
cuidado se deve ter com relação a"Risadinha", em face de suas decla-
rações e de sua mania de p^rfogul-
ção. Assim, requeriam ao Ju:z de
Direito a revogação da dellberaçso
tomada para novo processo contra
esse acusado, por. falso testemunho',
alegando que esse processo poderá
perturbar ainda mais o acustdo e
prejudicar gravemente a apuração da
verdade.

Apresentaram os motivos de ordem
legal "pelos 

quais "Risadinha" não
deve responder a novo processo.
REQUERIMENTO A1 POLICIA

TE'CNICA
A defesa requereu a Policia Técni-

ca os seguintes esclarecimentos:
"Nllza poderia ter sido morta

em outro local que, não o em que íoi
encontrado o seu cadáver? Quais as
hipóteses de morte por iniblção qie
poderiam apresentar os peritos, exem-
plifleando? Quais as partes de um
cadáver mais propicias aos inícios cie
putrefarão e aparecimentos de ver-
mes? Qual o estado em que foram

Chegou ao Rio o reitor do
Instituto de Pedagogia
de Turim
VEIO PARTICIPAR

DO IV CONGRESSO
INTER-AMERICANO
DE EDUCAÇÃO CATÓLICA

Viajando em um dos Constallatlou
da Unha pernambucana da Panalr do
Brasil, procedente de Recife, chegou
ao Rio, o rev. padre dr. Carlos Le-
oncio. reitor do Instituto de Pedago-
gla Pontifício Ateneu Saleslano fde
Turim, na Itália. -

O destacado educador, que havia
chegado a Pernambuco sua terra na-
tal. em principio do mês de Julho cor-
tente para assistir ao Con-jresso Nv
cional do Escapularlo e à Semana d?
Ação Católica, ambos reunidos em
Recife, vem agora se juntar aos mu-
meros eduradores de todas as partes
da America e de alguns países curo-
peus que vlráo discutir em conjun-
to os problemas da educação da tu ,-
cidade. '

Esses educadores, reunidos no V
Congresso Inter-americano de Educa-
ção Católico, cuja instalação se pio-
cederá a 25 do corrente, procurarão

FARMÁCIA EM .
PROXrMf) A VASliuVende-se, por moUvit"rua da Regenerado ,íí '-m

220.000,00 cm ftW'ar no lottl, ^
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^Apresentando sob tiovo»

ângulos uma extensa linha
de serviços bancários e
constituindo-se numa ver-
dadeira instituição para
BEM SÈHVIR AO PUBLICO -

dentro de poucos dias

entrará em atividades o

Banco Nacional do Comércio

do Rio de Janeirj S. A..

Ele lhe prestará grandes
serviços. AGUARDE!

Banco Nacional do Comércio

l/ma instituição para BEM SERVIR ao publico

Rua do Cormo, 1/ lona: W-51Í''
Arco-Artusl

encontrados o bolo e o ovo de Pc.;-.f.ü testemu.-.lias da acusação.
coa?". (lisiio. a prisão foi derretadaps
PRidn pnrvrvTivA lro ÍuiT- e nào ratificàdlí pelo

l)OS ACUSADOS Send0 ^ue ° l)rimeiro se dic:"uus AtLSAUUh cf.mpetente 
para processar osi

A defesa fala sobre a prisão pi e- ¦ eos.
ventlva dos acusados, que poderá ser Os trabajhos de instrução vi)
revogada por excesso de praso parnl seguir, porém.

0 GOVERNADOR MÉK0Z DA
ROCHA PRESTA CONTAS AO POVO

CURITIBA, 20 (Meridionali -
Em sua palestra de ontem, dia 18, o
sovernador Munhoz da Rocha fez
consHeraçóes iniciais sobre a modi-
flcação da lei n. 351, de 7-6-1950, que
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e maisi
1 Geladeira olétrica,

Máquina de lavar roupa,
Aparelho de rádio,
Enceradeira elétrica,

e ainda 25 corfes de casimira
Santista.
Escreva hoje mesmo ao
Moinho Santista - Caixa Postal, 507
Secção de Propaganda, São'Paulo,
junte um rótulo das LÃS SAMS
e diga: QUAL O NOME DA
LA SAMS, cujo rótulo está no

GIGANTE
estes são os nomes das Lãs Sams:
Sibéria • Alaika- Orquídea
Pompeia - 5 Fios Mescla - Castor
Solar - Arcanciel * Gatinho
Borboleta - Yoyó - Rosecler • Pluma
Keamor - Pekin

*

ML-

rejulp. a iransferencia para a re-
serva rvntinerada e a reforma dos
oficiais da Po!lc'a Militar Aludiu,
em seguida, a outra mensagem pe-dindo a abertura de crédito de 500
mi: cruzeiros paxá aquisição de g*-
neros de primeira necessidade e sua
Imediata entrega à população atra-
ves da ("omissão de Preços como
vem sendo feito :om êxito.

Passou ao exame da Instalação da
usina hidro-elétirca do sal'o Capi-
vara. no Paranapanema. esclarecen-
do que promoveu Instâncias junto
ao Ministério da Viação para que
seja garantida a quota de 50 por
cento do fornecimento da usina ao..
Paraná, e relatou a decisão do Go-
verno em Iniciar imediatamente a
construção cias casas rurais para
atender às imperiosas necessidades
da lavoura.

Em destaque na sua pres.açfto de
contas ao povo. figurou a questão do
novo Plano Rodoviário Estadual, que
assegurou será aprovado hoje fixan-
do as diretrizes da solução do pro-
blema de transportes do Paraná, sob
dois sistemas: a das estradas-tron-
co, oue seguirão três sentidos básl-
cos/o norte sul, visando o entrosa-
mento no plano federal das rodovia?
do Paraná e proporcionando a íacl-
lidade do escoamento da produção
para São Paulo, que é o grande cen-
tro consumidor e distribuidor; o ies-
te-ceste, orien*ando-se pela direção
dos paralelos geográficos; e o senti-
flo dos grandes divisores, estes dois
últimos proporcionando a ligação
com o Porto de Paranaguá; e o dos
ramais, que obececeráo às necessl-
dades do momento, de acordo com
as exigências das comunidades.

Referiu-se após à situação econô-
mlco-financeira. esclarecendo que o
primeiro semestre de 51 ofereceu ar-
recadação de 527 milhões de cruzei-
ros superando a receita da mesma
ei apa ro exercício anterior em 2B0
milhões.

Considerou a situação de Poreca-
tu. absolutamente normalizada, e os
esforços do governo para regulari-
zar a localização dos posseiros.

Encerrou a sua palestra abordan-
do as eleições municipais e assegu-
rando a equidistancia do Governo de
todos os partidos, mantendo a sua
imparcialidade, para que o pleito se
fira dentro da mais absoluta corre-
ção, facilitando a expressão nas ur-
nas no amadurecimento . político da
coletividade panvnaense, que disse
estar certo de que será ratificado.
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O fnveiope com um dai rótulos eos ÍSs Sams, fechado e seAdo na presença do competente fiscal federal,
acha-se depositado na caixa forte» do Banco Noroeste do Estado de S. Pauto
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Instalado o Centro Pró-
melhoramentos do
Cubango, em Niterói

A fim de conseguir melhoramen-
tos para o bairro do Cubango, em
Niterói, um grupo de antigos mora-
dores dali. organizaram e Instalaram
sábado ultimo, o Centro Pró-Melhora-
mentos do Cubaigo. cuja diretoria
ficou assim co::st!uida:

Presidente. Frederico da Gama
Abreu; Io vice-oresldente. Huso Luiz
da Oruz Tranco; 2" vice-presidente,
Amilton Oalazàhs; 3" vlce-nresldente,
Alfredo Metldieri: Io secertario. Ma-
rio Bartolo: 2o secretario, Altalr BI-
tencourt Guimarães; 1» tesoureiro,
Constantlno Afonso.

Consultor Jurídico — Armando Ai»
nineio de Oliveira.

Diretor do patrimônio — Ralmun-
do P:r:Ira da Cru*^. J

vai começar
o espetáculo!
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sao muito
mais resistente*.
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A "ponte' dc ca.,o iic __t._io do ua l__'___p_„_j .... _ í..su.
A objetiva deslocou o rombo da "ponte", vendo-se lambem o ma-

laçai e enlui.io de lixo, ás margens do tio Calimhá

EM NITERÓI

REBENTOU 0 CANO DE ESGOTOS
DA RUA TEREZOPOLIS

E' a única ponte — apesar de cano de esgoto — que
serve o população, para atravessar o rio Calimbá, em
Santa Rosa -- Danificado tambem o Estádio C. Martins

O bairro tle Santa Rosa, a despei-
to dc ser um dos mais antigos è pn-
pulosos do Niterói e de dar grande
rencia á Prefeitura, nãn merece des-
ta os cuidados a que têm direito os
seus moradores e contribuintes.

O.s urbanistas municipais da ca-
pitai fluminense, Impermeabilizados
pelo pouco caso, nada fazem cm be-
neficio da vizinha capital, abando-
nada, como sc acha, à sua própria
sorte.

Sta. Rosa vai crescendo, surgindo
cm todas as ruas os prédios novos e
bonitos, sendo, por isso, justo que a
Prefeitura acompanhasse, com os
seus serviços públicos, esse ritmo de
progresso,- tornando a cidade mals
bonita, mais limpa, mais higienich,
mais confortável.

Eis, no entanto, qne é sumamente
desolador o que se verifica na rua
Terezopnlis, uma via publica das
mais antigas do bairro, ha mais de
15 anos entregue ao publico, sem.

., MlJALBAS DE OLIVEIRA
ANALISES MÉDICAS

umes tli> sangue, mina, fezes, etc. — Tubagens gastro-duodenai-• Determinação do metabolismo basal — Diagnostico precoce da-.i.tvidoz — Exames anatomo-patologicos.
IV, RIO BRANCO, 257 - 5.° — SALAS 503/504/505

ESQUINA J)F. SANTA LUZIA — TELEFONE : 42-3019
ATENDE DAS 7 ÁS 20 HORAS, DIARIAMENTE

íi.

1 vista promete

-*****P^ -Ti

I olfato concorda
pp»-

mÉÊWW

0 paladar confirma

¦

BSEPW
fmw

,!»»*S*N

A MARCA \^E__^
MUNDIAL

•ANTES NO DISTRITO FEDERAL ~~ 5.008
ALFREDO ZANOTTA & CIA. LTDA.

Rua Sacadura Cabral, 87 • Fon* 43.7322

y»m p*l* Ridio Túpl-PRGS, i, tir-....../.--,
Zl&À"2h3S' •pmnm "Á v,dt È

BC' — com prlm/oi tt» ouvinttf.

ter s!do, ató agora, pavi-còtitüdri,
mentada

E o pior 6 quo, sendo cortada pelorio Calimba tem, ali, comq ponte...um grosso cano de esgoto, sobre o
qual passam, diariamente, todos osmoradores que demandam o mals
próximo ponto de transporte, no lar*
go do Mnrrão.

E esse cano dc esgoto rebentou, havarias semanas, enchendo o ambien-te de exalação nauseabunda.
O leitor supõe quc alguém daPrefeitura ou do Departamento deÁguas e Esgoto., de Niterói, tomou

providencias? Que esperança. Algunsmoradores que lá foram perderamo tempo e. a não ser alguma inter-vençao divina, pensamos que fica-rao aguardando até se cansarem deesperar.
Mas o desmazélo impera em todaa cidade. E para se ler uma Idéiacio que ororre em Niterói bastaatentar no que tambem estáacontecendo ao bairro onde estálocalizado o Caio Martins. Ali,na tempos, em conseqüência doabandono em que vive o rioCalimbá quo não é limpo pela Pre-'efitura a mais de 3 ano,., e as águascanalizadas por baixo daquele esta-dio rebentaram os canos e o es-tadio e adjacências ficaram inunda-dos. E só agora, em vésperas docampeonato de football. é que a Pre-feitura está cuidando dos reparos.Ora, é contra tudo isso que clã-mam e reclamam, com justa razãoos moradores da rua Terezopolis, co-mo tambem os da rua Itaguaí, quepor cia têm acesso, solicitando ao

prefeito de Niterói a.s necessárias
providencias, com a urgência quc ocaso requer, a bem da saúde e tran-
quilidade de todos.

SEDUZIU
AS DUAS FILH AS

Mantinha as jovens
em regime de terror

S. PAULO. 19 iMeridional) — Jo-
sé Alves Pinheiro, residente em Per-
raz dc Vasconcelos, de 54 anos tle
idade, servente da Guarda Civil, foi
preso hoje, sob acusação de ter in*
felicitado suas duas filhas. José Al-
ves confessou que mantinha as jo-
vens em regime de terror, tendo ob-
tido das mesmas o compromisso de
jamais se casarem e de satisfazerem
a todos os seus desejos. A filha me*
nor, na manhã, do hoje, foi encon-
trada desacordada num mato. Le-
vada para a Delegacia de Policia
contou ter sido atacada e sevicia-
da por alguns indivíduos que depois
a haviam abandonado e relatou o
fato que motivou a prisão dc seu
pai,
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Leilão de contrabandos
na Alfândega

Dia 26, ás 9 horas, na
Guarda-Moria

Dia 26, às 9 horas, terá inicio, na
Guarda Moria da Alfândega, o lei-
lão de grande quantidade de mer-
cadoria diversas, apreendidas como
contrabando.

São 166 lotes, constantes de cl-
garros ingleses o norte-americanos,"cognaes", vinhos, licores, tanque
*!e ferro para combustível, peças de
aço para relógios, pregos, lustres de
metal, "abat-jours" de vidro, case-
miras, sedas, colchas, camisas, biu-
sss de senhoras, perfumes, óculos,
peles de lontra, camiíolas de seda.
salas, gersey. "champagne", peles
de vicunha, azeite, colchas de veiu-
do, meias de seda, pedras seml-pre-
ciosas lapidadas, saladeiras, copos,
marmelada, pecegada, camarão em
lata, medalhas religiosas, canivetes,
berloques, acordeons. violinos, guar-
dente, sabonetes, caneta-tintelros,
rolares de matéria plástica, relógio,
filmes fotográficos, cordões de ou-
ro. cordões de prata, figas, pulsei-
ras, refrigeradores, medicamentos,
lenços, crucifixos, cartões de praia,trancelim de ouro, alfinetes-passa-
dores, berloques, brincos, rubis sln-
teticos, safiras sintéticas, macassl-
te, aguaS-marinha, colares de pero-las, colares de vidro, saxofone, pis-
tão, sombrinhas, broches, bonecas,
rádios, faróis para automóvel, te
cido "pele do tubarão", panos de
mesa, chalés, "mailots", calça de"nylon", pedras para isqueiro, íu-
mo picado, tintas esmalte, pedaçosde paraquédas c maquinas fotogra*
ficas.
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Designado oficial de li-
Ração entre o E. M. da
Armada e os adidos na-
vais estrangeiros

O chefe do Estado Maior da Ar-
mada designou o capltão-tenente
Ivan Modesto cie Alm.ida para ser-
vir, interinamente, como oficial de
ligação entro aquele órgão e os adi-
cios navais estrangeiros acreditados
junto ao nosso Governo.

Constituída a Comissão
Executiva das Missões
Educativas Rurais do
Estado do Rio

Por ato do governador do Estado
do Rio, foi nomeado o bacharel Hei-
vecio Guimarães para exercer a fun.
ção dc presidente da Comissão Exe-
ctttiva das Missões Educativas Rurais
danuele Estacio.

O sr. Helvccio Guimarães ê jor-nalista militante na imprensa flumi-
nense, e figura muita conhecçida nos
meios culturais de Niterói.

Para integrar a referida Comissão,
foram tambem nomeados: o bacharel
César Leal Ferreira, da Secretaria
de Sude e Assistência; Paulo de Al-
meida Campos, da Secretaria de
Educação e Cultura, d Gilberto Men-
des Carneiro, da Secretaria de Agri-
cultura.

AVISO DO MODESTO BOMBEIRO HIDRÁULICO QUE CAIU NO CQNTO:
Cuidado com o químico alemão que fun-
dou o Banco da Laranja e do Brasil S. A.

BELO HORIZONTE — CMerldio-
nal) — O sr. Josias Nascimento Al-
ves, morador na Rua Espinosa, no
Carlos Prates, esteve hoje na reda-
ç_o do "Diário da Tarde" — órgão
dos "Diários Associados" — paradenunciar um fato ás autoridades eao publico em geral.

A história por ele contada é a se-
guinte:"Na minha modesta profissão de
bombeiro, desde que me transferi deJuiz de Fora para Belo Horizonte,
ganho o suficiente para a manuten-
cão de minha mulher e quatro fi-
lhos. Não sou homem ganancioso,mas tambem não perco as oportuni-
dades ,que se me apresentarem, para
progredir. Há dias apareceu em mi-
nha casa um sr. alto, louro, falando
a nossa lingua com certa dificulda-
de e se identificou como sendo Leo-
nardo von Brupp, ex-combatente
alemão, químico industrial em Dan-
tzlg, e que se acha no Brasil há pou-co tempo. Depois de contar cenas
Impressionantes da guerra e falar
mesmo que está sofrendo' de "neu-
rose bélica" — simulou estados emo-
clonantes, quando lembrava campos
de concentração e cadáveres empi-
ühados. Por isso, necessitando de
tranqüilidade, veiu para o Brasil.

Verificou que a laranja e a ba-

MATOU EM MINAS E FOI
PRESO EM PETROPOLIS

PETROPOLIS — (Do correspon-
dente) —• Foi preso ontem, na Ins-
petoria de Veiculos. quando reclama-
va sua carteira de motorista, o indi-
vlduo Otávio Luiz Rodrigues, acusa-
do de um crime em Teofilo Otoni,
Minas Gerais.

Otávio, alf, discutira com a amait-
te, Rosenda de tal, e esfaqueàra-a
vindo ela a falecer no hospital locai.
Agora, escondido em Petropolis, ia
receber a carteira de motorista, a fim
ge ganhar o interior do Estado do
Rio com um caminhão.
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Designados os membros
das Comissões Organiza-
doras do Salão de Belas
Artes

O ministro da Educação assinou
portaria, designando os membros
das duas comissóes organizadoras do
Salão Nacional de Belas Artes, que
este ano será instalado no salão de
exposições do ediflcio-séde daquele
Ministério. A divisão geral será or-
ganizada pela comissão presidida
pelo sr. Humberto Gotuzo, tendo co-
mo membros os srs. Osvaldo Taixel-
ra, Presciliano Silva e Alvim Mange.
A divisão, moderna será organizada
pela comissão presidida pela sra.
Iolanda Matarazzo, da qual fazem
parte os srs. Rodrigo de Melo Fran-
co, Cândido Portinari e Santa Rosa.

Os trabalhos da divisão geral se-
rão apresentados no dia 12 de agos-
to próximo, e os da dlvlsfio moderna
em 12 da -rtitubro (Jo anmmt»*?"
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nana são quase nativas em nossa
terra, constituindo uma bela fontede renda na Europa. Resolveu entãofundar o "Banco da Laranja e daBanana do Brasil S.A.". Como não
dispunha de outra coisa, a não sera cara, a coragem e a idéia, resol-veu promover a subscrição de açõesentre o povo, seguindo aquela mes-ma estrada que prometeram salvar
a nossa divida externa. Cada açãocustaria 200 cruzeiros, e os lucros
previstos seriam os mais notáveis.
Como não dispõe ainda das cautelas
necessárias para a subscrição, poisainda não teve dinheiro para man-
dar imprimi-las, o alemão organizou
uma lista. Nessa lista o interessado
assina o nome, paga 20% do capital
subscrito para despesas de selos e
impressão das ações. Acontece queeu vi uns dez nomes de pessoas quesubscreveram uma ou duas ações,
dando cada uma os 20%.' Eu subs-
crevi duas ações e paguei 80 cruzei-
ros. O homem prometeu voltar den-
tro de 15 dias com as ações, e até
hoje... Não me incomodo de perderos 80 cruzeiros, mas quero avisar
pelo jornal, para que o povo fique de
olho nesse alemão, que pretende fun-
dar o "Banco da Laranja e da Ba-
nana do Brasil S.A.". Dessa ma-
neira a gente que é pobre não vai
nessa conversa de campos de con-
centração, neurose de guerra, e en-
trega os minguados cobres do lei-
teeiro e do padeiro a um sujeito es-
perto..." concuiu o sr. Josias.

DISCOS
Compro

PERFEITOS
CLÁSSICOS E POPULARES

COMUNS E LONG-PLAY
PAGO 0 SEU JUSTO VALOR

ATENDO A DOMICILIO
Rua S.José, 67-42-2577
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^ÊÊIrÊimÊw Grqvata» "Chltilon". Em superior Tábòa de Passar Roupa. Sóli. Velocípede "Tico-Tico". Con*.
?7M%Ê!w7mW/Á r, r , , , /_ da, leve e resistente. Com dispositivo _ ..,, _ , , ,
W/TíwMTBmm R*y°i' Entretela enviesada. Grande co , , , . t-uç.o solida, Rodas de aro com bor.
^^^^H| especial para passar mangas, Superior

tyTÊiMÊMÊÊÊsMk k*»*0 c'e Pirões: lisos e el.sslcos. acabamento, Dobra para economizar racha. De licll maneio. Cores variadas.

nfHHÍ >*•***••'•-¦¦-°$35*°° ...ç?-.p*-ç c,$95,oo p-eçodíprí? *D$98<°°
?:^^^^^P Preço só dia 23:..' CRS 23,M Preço s6 dl» 23:.... CRS 75,0n Preço tô dia 23 CRS 75,°°
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Batedeira "Nidar". 3 vezes útil
para a dona de casa Liqüidificador,
aliador e batedeira numa só peça.
Aparelho de qualidade, con acaba*
mento esmerado.
Preço da Praça t ..... CrS 2,000,00

Preço só dia 241 .. CRS 1.390,00

Faca para Coslnha. Do famoso
fabricante de talheres "Radio", Lâmina
de aco Inoxidável com 17 centímetros
de comprimento. Cabo de alumínio po-
lido, tambem inoxidável. Indispensável
na sua eosinha.
Preço da Praça t  Cr$ 30,00

Preço só dia 24 CRS 17,D0

Caneta "Wearever". Depósito
de tinta com grande capacidade. Bomba
automática. Pena macia que deslisa sua-
vemente sobre o papel. Tampa folheada
a ouro com corpo de varias cores.
Preço da Praça Cr$ 35,00

Preço sô dia 24:  CRS 19,00
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Isqueiro "Ato-Mlc". Acende sem
atrito. Chama química, que não o*oduz
fumaça ou mau cheiro Uma cirande
novidade. ,
Preço da Praça t .._.._.» CrS 70,00

Preço só dia 25 CRS 55,M
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Termômetro Clinico Prismático.
"Made in Germany". Marca a tempera-
tura com precisSo em apenas Vi minuto.
Estôjo protetor de metal cromado. In-
dispensável na farmácia do seu lar,
Preço da Praça CrS 65,00

Preço só dia 25 CRS 35,M

Roupinha Marinheiro. Modelo
clássico em superior sarja azul marinho,
com apito. Bola bordada à mão p.or
cima do bolslnho. Para meninos de 2
a 7 anos, com calça. Para meninas de
2 a 7 «nos, com tala.
Preço da Praça:  CrS 145,00

Preço só dia 25: CRS 119,00

Camisa SporfMunicipal". Pan
você freqüentar oi jogos no maior
Estádio do mundo. Tecido suedlne,
mangas compridas, gola olímpica, (an-
íona nos punhos e na cintura, Em to-
dos os tamanhos e côrcs,
Preço da Praça i  Cr$ 125,00

Preço só dia 26: CRS 89,°°

Guarda-Chuva eom Cabo Compri.
do de Junco e Alabastro. Elegante
modelo ém tafetá Impermeabilizado com
ourela, Armação "Ferrlnl". Todai as
cores, Diversos Icltlos de cabo.
Preço Normal  CrS 98,00

Relógio Com Pulseira. Fabrica-

ção sulssa com 15 rubis. Folheado •
ouro com lundo de aço. Pulseira fe-
lheada com bonita apresentação.
Preço da Praça: CrS 450,00

Preço sô dia 261  CRS 68,00 Preço lô dia 26: CRS 275,00'

JULHO
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Mobília do Vlme para Varanda.
Com 2 confortáveis poltronas e bonita
mesa com tampo de madeira enver»
nizada. Resistente c de acabamento
perfeito. Entregai t domicilio.
Preço da Praça: CrS 500,00
Preço tó dias 27 e 281 CRS 349|M

Faaualro "Arlstocrat". 51 peças
rlá "Alnar* 550" cnm llnrln Artenrsnde ' Alpaca 350" com lindo desenho
em «Ito-relevo. Inoxidável. Em vistoso
estôjo de madeira. Facas inteiriças, lã.
minas de «ço "lno_".

Preço da Praça CrS 1.200,00

Preço sô dl«i 27 e 28: CRS 790,80
eu S 79,00 mensais pelo Crediário.

Calça de CasImlra Mescla. Cór.
te confortável. Muito prática para to*
das «s ocasiões. Com qualquer paletó
forma um* nova roupa. Em clnza-claro,
clnzi-escuro e marron.
Preço da Praça......... CrS 168,00
Preço só dias 27 e 28: CRS 119,00
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P linda menina foi abandonada peio pai
,5,, O depoimento impressionante da criança

Já passavam dns 18 horas (iimntlo
o liomcm chegou na rua Benedito-Hi)X)lito, 40, indagando sc o mora-
dor quc o atendeu, sr. Anlonio José
Tenorio, queria ficar com sua filha,
uma linda menina de 5 nnos. Rece-
foendo resposta negativa, queixou-se'o desconhecido: ninda nfio pudera
dar alimento a criança, que chama-
va de Marllene,

Condoído da sltuaçlo. disse o sr.
Tenorio para esperar, dirigindo-se
para o interior da casa, pois ia trazer
alimento pura arcbos. Ao regressar,
somente ali sc achava a menina, ten-
do o pai desaparecido.

Depois de Ingerir a allmeritaçfto,
demonstrando estar mesmo eom fo-

municipal empreendesse obras suh-
terrâncas dc tamanho vulto e e\-
tensão.
TOR QUE

REBENTAM O.S CANOS?
Tor que vivem rebentando grandes

c pequenos canos continuamente pc-• los quatro cantos da cidade?
Nüo há rua, não liá bairro quc te-

nham seus vasadouros dias e noites
seguidos até que a caranguçljolã da
burocracia sc movimente e ceda ao'i
apelos c protestos dos moradores,
corações partidos com aquele estra-
so, enquanto cm casa fazem a bar-
ha rnm água mineral. Por que rc-
lienlam os canos? Simplesmente
porque foram mal feitos, remendos
postos infindavelmcnlè numa casa
praticamente cm ruínas.

O remendo de tal adutora, a tns-
talarão dc tal cano, esta ou aquela
obra, poderá ser feita por uma em-
presa particular custando 100, para
sair bem feita. Vem a Prefeitura e

Í-realiza 
pessimamente por 200, por-

nc houve economia de material,
honre Isso ou aquilo' no forncrinien-
to, na mão dc obra, no rendimento
do trabalho. ..-".;

Nenhuma dessas providencias álea-
ti-'as resolverá o problema geral da
nrrua no Distrito Federal. A PreTci-
tura não o resolve, ncm tampouco
as empresas especializadas em re-
mendos. E, assim, continuaremos,
visto quc o Estado persiste em não
aliar-se, cm termos honestos, claros
« decisivos, com a iniciativa privada
ém beneficio do progresso e do bem
estar da população urbana mais nu-
nicrosa c por isso mesmo mais exi-
gente do país.
A TRÁGICA

KEALIDADE CHEGARA'
Entra pelos olhos c pelos ouvidos

de todo o mundo que o problema da
água no Rio depende unicamente de
previsão, previsão feita com larga
antecedência, rcvcladora por outro
lado dc confiança cm nós mesmos e
ela- convicção de que marchamos pa-ra os grandes destinos dc futura me-
tropole.

Depende dc quc sc preveja com
margem larga o abastecimento nc-
ccssnrio — o Rio deveria cm 1951 ler
o -abastecimento necessário para1970.Talvez não tenha o dc 1925...

Pouco adianta tudo quanto se está
fazendo, os remendos dc obras, comfotografias, explanações, alarido,
para engordar os olhos do contribu-
inte torturado pelo flagelo. A trági-ca realidade da seca, da sêdc. dadoença, da epidemia, a trágica roa-lidade chegará.

Prcparcmo-nos, portanto, desde
agora, para a grande calamidade quenos espera cm futuro próximo, paravergonha c humilhação dc um.i das
grandes cidades modernas do mundo.

me, a menina foi levada a Delegacia
t'e Menores, adiantando chamnr-se
Marllene Luzia, morar,no morro de
.Mangueira e que o pai, cujo nojne
não sabe, trabalha num bar na Ayt-
nida Presidente Vargas. Perguntan-
do-lhe sobre a mãe, adiantou que ela
ora quem mandava o pai leva-la e
dar a mesma qualquer fim.

cm S. Paulo, segundo Informou uniaautoridade policial, Elvira Pagfi, ao
deixar o teatro, solicitou a varias
pessoas que a acompanhassem; poistinha medo de ser detida, de vez
que pretendia exigir do Estado
aquela importância como indeniza-
ção.

me Abigail, que se achava, em com-
panhla do casal, por ocasião do sul-cidio, declarou aos seus genitores
que Zeno teria empurrado Ruthsob as rodas da locomotiva, fato
que foi contetsado por uma teste-nmnha rie vista, o desportista Ane-zio Martins, que sc encontrava pro-ximo dos jovens e viu Ruth lançar-
se á frente do trem.

Em diligencias para esclarecer ocaso, o delegado Miguel Alonso, deSão Gonçalo, apurou que Ruth to-mou aquela resolução, depois de ha-ver brigado com o noivo, não po-dendo este evitar o seu gesto ines-
perado.

c
por simples "passa-tempo". Trata-
se de Deoclides Duarte, fiscal daPrefeitura, e Eduardo Dufau Lemos,
ambos pertencentes á boa socieda-
de, e que tinham até agora com-
portamento exemplar.

O delegado de policia, sr. João
Carlos Varela, lavrou um tento comsua descoberta. Essa autoridade pas-sava as noites sem dormir, polician-do para descobrir e desmascarar ossabotadores.

Cttíem, á noite, quase teriam des-truido, por incêndio, dois quarteirõesda cidade.
Muito auxiliaram na prisão dos

criminosos os elementos da Brigada
Militar, policiando a cidade a ca-
valo até o amanhecer, o chefe daGuarda oturna, sr. Gaspar Pinto, e
outras autoridades, sob a direção do
delegado Varela.

Segundo estamos Informados, o
delegado de policia não 'está satis-
feito com a confissão dos sabota-,
dores, que declararam que "agiam
por diversão". Espera-se que sur-
jam confissões dc grande impor-
tancia.

D
CALMA EM LISBOA.

LISBOA, 22. (APP) -- Em Lisboa
as eleições transcorreram na maior
calma possível; os eleitores apenas
demonstravatn.pressa.de deixar a ca-
pitai para aproveitar o sol do cam-
po ou das praias-, vizinhas.

Os ministros votaram muito cedoO presidente do Conselho, sr. Olivei-
ra Salazar, votou as' 

'9. 
lioras è 45

minutos e foi vivamente aclamado
pelos eleitores'presen tes- A: viuva do
marechal Carmona, em luto fechado,
lambem compareceu ár urnas paradepositar o seu.voto. Observaram-se
numerosas religiosas nas secções elei-
torals. O cardeal patriarca de Lisboa,
monsenhor Cerejeira, acompanhado
yor numerosos eclesiásticos; votou na
secção eleitoral ria Faculdade de Me-
dicinn.

A despeito da ausência do escolha
para os eleitores que apenas podiamvotar num candidato, asseverou o mi-
nistro. do Interior ter sido muito
importante a participação eleitoral.

fi* o bomem mais
velho do Brasil

FLORIANÓPOLIS, 22 (Meridio-
nal) —.Nossa reportagem descobriu
nesta capital,.residindo um humilde
casebre do Morro do Chapecó, Mnr-
celino Bracel da Cruz, preto, de 125
anos de idade, que sé orgulha dc ser
considerado comq o-;hojnem inais. vc:
lho de Santa Catarina,' e-possível-
mente do Brasil... ;.v•'."..'»<•• ii' '¦--

blcia (entre Largo da Carioca e arua l.» dc Março), da rua 7 de Se-
lembro (entre a rua l.° dc Março e
a rua Ramalho Ortigão) e da rua
Senador Dantas. O estacionamento
de veículos nestas ruas prejudica a
milhares dos que circulam e parater-se uma idela da injustiça desta
situação basta que se comparem as
cifras. Na rua da Carioca estncio-
navam 32 autos, na rua da Assem-
blcia 60 autos e na rua 7 de Setem-
bro. se permitido, estacionariam 70
autos. Numero ridiculo se levarmos
em conta que ocupam a fila onde
1.200 carros podem circular porhora e ademais reduzem a velocida-
dc media horária dos bondes nestes
trechos, devido não só às manobras
de entrada e saida de vagas como
tambem c, principalmente, porquedevido ao pouco espaço entre as 11-
nhas de bondes e a calcada da direi-
ta o motorneiro vê-se obrigado a um
cuidado excer^ivo,- para que pingen-tes não se machuquem de encontro
aos carros estacionados.

A maior parte dos autos supra re-
feridos ficam Imobilizados nos locais
citados por mais de 4 horas, em me-
dia. e muitos .'durante R l-o-a*.
ÁREAS PARA ESTACIONAMENTO

Pof outro lado. o Serviço dc Tran-
sito obteve junto a Prefeitura e ao
Ministério da Aeronáutica permissão
para estacionamento em vários quar-
teirões ás proximidades do Aeropor-
to Santos Dumont. entre a av. Ma-
rcchal Câmara e a av. General Jus-

to, espaço que compreende áreas on-
dc poderão estacionar, cerca de mil
automóveis.

O Serviço de Transito conseguiu
junto ao Departamento de Conces-
soes da Prefeitura efetivar a linha-
circular "Mauá-Acroporto", (pas-
sando pela ma Uruguàiana e av.
Rio Branco), com "lotações que èss
destinarão ás zonas de estaciona-
mento, no aeroporto Santos Dumont,
a fim de facilitar acesso aos donos
do.s autos estacionados naquelas
áreas.

Os "lotações" rodarão numa fre-
quencia de dois em dois minutos, no
sentido de que não ocorra o probie-ma de condução para os amadores.

ESTACIONAMENTOS PERMI-
TIDOS

Adianta outro tópico do edital:Respeitada a área reservada ácarga e descarna no trecho compre-
endido entre Ramalho Ortigão e aPraça da Independência, na rua 7de Setembro (lado esquerdo da mão
de direção) o estacionamento será
permitido por 1 hora. Este critério
de redução de tempo de estaciona-
mento será adotado em outros pos-siveis locais centrais, de modo queos estacionamentos demorados sejam
compelidos por esta forma a se iili-liz-ai-em de áreas mais distantes eassegurando o uso de vagas bem co-locadas por varias pessoas no mesmo
dia.

PUNIÇÃO RIGOROSA DOS
INFRATORES

O edital conclui:Avisa o Serviço de Transito queagirá com a máxima energia contraos infratores ás determinações suprae, especialmente, contra rs violaçõesde estacionamento proibido em ruascomo Quitanda c Rosário.
A fim de que não haja mal en-tendido o movimento de carga e des-carga nas ruas mencionadas nesteedital continuam a processar-se co-mo estabelecido e como indicam as

placas fixadas.
Os atuais pontos dc taxis abrangi-dos pela proibição de estacionamen-

to serão ulteriormente transferidos,
admitidos até o.ue esta medida venhaa ser tomada. •

NA RUA MUNIZ BARRETO
Noutro edital o maior Cortes esta-belece seja processado o estaciona-mento na rua Muni7 Barreto do se-

guinte modo: nos mesmos pontos, dolado par, e nos impares, do lado lm-
par.
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agifiEoM o f i
porta tío apartamento
'A criança chorava enrolada num cobertor

A LUTA CONTRA OS GUERRILHEIROS DA MA LAIA — A Força Policial Malala, quc, cm proporçíocom a população civil do pais, ê uma das ma'ores do mundo, estende rapidamente suas armas dc còm-
bate para atingir severamente os bandidos comunis ias na selva. Foi compelido a assim agir porque, a
qualquer momento, os acontecimentos mundiais poderro forçar a transferencia dc forças militares bri-
tanicas para outras regiões, deixando a Malaia sem poderio suficiente para a defesa contra os guerri-lheiros comunistas. A gravura mostra um flagrante do treinamento dos homens da Policia das Selvas.
Antes de entrar cm ação, devem aprender como sup erar o inimigo cm golpes e manobras. (Foto B. N. S )

O OPERÁRIO PRATICOU O "HARAKIRI"

CRAVOU NO ESTÔMAGO A LAMINA
0 CABO DA FACA

Entre uma mulher amada e um mal incurável

Suicídio impressionante, feito a
sangue frio á semelhança do "liara-
kirl" praticado pelos Japoneses, foi

v.;: yy.-.;:... ryy ¦ *

rar os trabalhos. Isto foi em prin-cipios de junho. Agora, cm julho, ex.
plicando na Matriz os preceitos daIgreja, mostrei a grave obrigação des-sc prefeito e a grave culpa que have-ria em profanar o dia do Senhor".Depois n vigário se refere á no! ado sr. Jef fre Miguel mandada lc-no Rádio, cm que o adverte: — "Cui-
dq melhor, sr, vigário, de sua paro-quia".— "Muito bem, seu Joffrcu. V.S.lambem 6 meu paroquiano e está fa-zendo parte integrante da Paróquiao sr. e onde o sr. trabalha. Pois eu,como vigário, devo cuidar que sejamobservadas as leis de Deus o da ?an-ta Igreja. Deus me recompensará sefaço o meu dever, e Deus castigaraV. S. e a todos os que trabalharemnos domingos sem necessidade. PoisEle disse: — "No sétimo dia descan-saras",' como também o terceiromandamento diz: —• "Guardar osdomingos e festas". E lembre-se V.Exa. que os mandamentos são lelsnaturais e penso que deve saber o
que é lei natural. So não souber,
queira averiguar: Sim, senhor, senhorsub-prefeito, nâo julgava que a suaIgnorância religiosa fosse professadatão publicamente!'. '
UM ARTIGO-REVELAÇAO

Depois do responder, nesse tom eitem por item, a nota do prefeitoMilton Rosa, o vigário conclui: —"O seu artigo foi uma revelação donobre emprego de sub-prefeito, quetodos ignoravam. Assim, quero apre-sentar a V. Exa., em meu nome e nodo povo, os cumprimentos por tãoelevada posição, ;da qual. está agora
revestido. Porém lembre-se de quequem faz ás leis"'pára ó homem ôDeus e não o homem que faz as leis
para Deus, que dl_3se: _ "No sétimodia descansarás".
SOLICITADA A

INTERVENÇÃO DO BISPO ¦
, A propósito desse .incidente, o pre-feito Milton Rosa endereçou um te-legrama ao bispo d. José Baréa.de
Caxias, em que; pede a: lntercessâo
do prelado no caso, declarando, po-rém, a certa altura do seu despacho,
qua o vifário Mascarelo "vem pro-curando lançar os ânimos, na sede,oa opinião publica contra o chefe doExecutivo local, atribuindo-lhe ati-tudes desrespeitosa? ,e propositaiscontra os princípios religiosos damaioria esmagadora da noss* làbo-

José Adão Moreira, que pra-
ticou o "hara-kiti"

ás 9,30 horas de ontem consumado
pelo servente de pedreiro José Adão
Moreira, de 43 anos, solteiro, e quetrabalhava numa' obra de constru
ção á rua Torres Epmem, 1.093, em
Vila Isabel, local onde'se verificou, o
ato extremo e bárbaro do suicida.
METEU A LAMINA E O CABO DA

FACA NO ESTÔMAGO
José Adão Moreira bebia muito e

muitas vezes faltava ao trabalho, ern
virtude de sua vida desregrada. Uns
dísem que ele se embriagava assim
para esquecer u»a mulher, outros
quc o fazia porque sofria de moléstia
incurável.

Há um ano ele trabalhava nas
obras de construção da rua Torres
Homem, de propriedade de Maurício
Gadman, e, aos domingos, vigiava as
obras. .

Ontem, por volta das 9,30 horas,
José Adão Moreira, que tinha con-
sultado um médico sábado ultimo,
cravou uma faca no estômago, em-
purrando não apenas" a lamina no
seu corpo, mas até o cabo da faca,
que se perdeu em suas entranhas.'

João Francisco Guedes, trabalha-

Feriu o dedo e agrediu
o gerente

O marítimo Antonio da Silva Fer-nandes, rie 50 anos, solteiro, morador
na rua Sacadura Cabral, 219, ontem,
entrou no botequim situado na es-
quina desta com a rua do Livramen-
to, sclicltando uma bebida. Servido,
começou a bater com o copo namesa, acontecendo quebrar aquele eele ferir-se na mão esquerda.

O homem ficou furioso, proferindoimpropérios, sendo chamado á aten-
Ção pelo gerente, Irmocenio Alves daCruz, português, de 30 anos, casado,morador na rua Carlos Gomes, semnumero, .'morro do Pinto, em quem omarítimo atirou a garrafa que seencontrava sobre a mesa, ferindo ocomerciante na região oclpto-fron-
tal.

. .Ambos foram socorrido na Assis-
tencia, retirando-se depois de medi-
cados para o 9" distrito policial.

H
impressionou a todos auanto tive-
ram oportunidade de assisti-lo.

Um corpo luminoso, com aspecto
de um foguete fusiforme. despren-
dendo c-jntelhas policromicas, passoua relativa altura sobre a cidade, cm

direção sul-norte, deixando imenso
rastro luminoso, branco ..- y¦-..

Não se pode., negar:o' fatoi poisalém de grande parte da população,foi o mesmo observado tambem pelobispo Dòri João da Costa, pleo sr.Rubens Brito, diretor de Saude doTerfitorlò; por numerosos oficiais doExército e ainda por alunos do AeroClube. .

riosa e ordeira população, chegando
ao ponto de cria.r ambiente de dèsor-dom e revolta dos espíritos menos es-clarecidós'!. ;, '..'.

Com relação a çsse telegrama, ovigário Mascarelo, em ÍMaV;hora deréplica, diz apenas o 'seguinte: —"Quanto; áo telegrama do sr. preíei-to Milton- Rosa ao exmo. sr. .BispoDom José Baréh, queira saber, sr.
prefeito, qüe ó si\ bispo conhece me-
Ihor da;flue,.o;íèhhor da lei natural
e divina,de "No sétimo dia descan-
saras".. >

dor das obras, viu quando José Adão
após praticar o ato desesperado, com I
espantoso sangue frio, correu para |a rua, onde tombou sem pronunciar:
palavra.

FALECEU NA SALA DE OPE-
RAÇÕES I

Removido para o Pronto So:orro,:
José Adão velo a falecer na sala de '
operações, em virtude da gravidade
do golpe o.ue vibrara em si mesmo. I

O fato foi comunicado ás autori-1
dades do 18." distrito policial, porl
uma guarniçâo da Radio Patrulha,

0 jeep" desgovernou-
se, projetando-se
contra o bonde

Sábado ultlmoí á noite, João Pinto,
de 29 anos, casado e morador á tra-
vessa Oton, 626, na Engenhoca, em
Niterói, dirigia um "jeep" da Sc-
cretaria de Segurança Publica do
Estado do Rio, com destino ao Bar-
reto. Na rua General Castrioto, nas
proximidades do G.T.A.C. o "jepp"
desgovernou-se, projetando-se centra
um bonde que ali passava na
ocasião. Fm consequencia, o motoris-
ta foi cuspido ao solo, sofrendo feri-
mentos e contusões pelo corpo- Em
estado grave foi ele internado no
Hospital Anton" Periro.

A Delegacia do 3-° distrito registrou
h ocorrência.

Vara respectiva, que lhe dará con-
venlente destino.

Apurou nossa reportagem, que' a
criança teria sido ali abandonada
por uma mulher, moça ainda que
foi vista entrando num apartamen-
to e conduzindo um embrulho, dei-
xando depois o local com as mãos
livres.

AFIRMA EM S. PAULO O SR. SIMÕES LOPES :

SERA' REFORMADA Â
LEI DE LICENÇA PREVIA

S. PAULO, 22 (Meridional) — En-
contra-se em São Paulo o sr. Luiz
Simões Lopes, diretor da Carteira de
Exportação e Importação do Banco
do Brasil, quc veio á convite da Se-
cretaria do Trabalho e da Federa-
çáo das Industrias.

Falando á reportagem, o diretor
da CEXIM confirmou a noticia de
que será instalada a Assessoria Téc-
nica daquele órgão a fim de aten-
der aos numerosos pedidos dc estu-
dos. e inspeções solicitados pela ln-
dustria e pelo comercio paulista.
ELEVADO NUMERO DE "PARA-
QUEDISTAS" NOS NEGÓCIOS DE

IMPORTAÇÃO
Disse depois o sr. Simões Lopes

que acha conveniente e necessária
mesmo uma reforma da lei de licen-
ça prévia, rio sentido de serem evl-
Lados certos abusos, ultimamente ve-
rifiçados. Atualmente, qualquer pes-soa pôde pedir licença de importa-
ção sem qualquer despeza, fazendo
com que surjam os "paraquedistas"
no comércio importador. No ano
passado, 150 mil licenças concedidas
nâo íoram utilizadas, fato que de-
monstra claramente o grande nu-
mero de "paraquedistas" nos nego-
cios de importação e que implicou
no acumulo de serviços da CEXIM,
sem nenhum resultado para nin-
guem.

Será mesmo organi-
sado o IisstltiKfo
Masioasil io CaSé

S. PAULO, 21 (Meridional) - Pa-
lando á reportagem, o sr. Horacio
Lafer declarou que "cie acordo com
a sugestão da mesa redonda do café,
uma comissão preparará um ante-
projeto, organizando o Instituto Na-
cional do Café que deverá, rie acflr-
do com o seu objeto, ser debatido
previamente com as associações de
classe rurais".

Disse o ministro da Fazenda que"os últimos acontecimentos na mer-
cado rio café mostraram a necessi-
dnde da lavoura do café possuir umórgão oficial que, reunindo todos osEstados cafeeiros e todos os interes-
sados, pudesse representar uma base
poderosa no sentido de firmar e ori-
entar a política ó café.

Finalizando, disse o sr. Simões Lo-
pes o.ue está em São Paulo pnr dois
motivos: visitar a Exposição Indus-
trial, percorrer algumas industrias,
a convite da Federação das Indus-
trias.

Colhido por trem
em Cordovil

Ontem, na passagem rie nivel ria
Esta.ção de Cordovil. um homem de
cor branca, de 70 anos, presumíveis,
pobremente trajado, foi colhido polotrem prefixo PS 43, sofrendo gravesferimentos generalizados.

Socorrido pelo Hospital Getulio
Vargas, faleceu ao receber os pri-meiros curativos, sendo o cadave.-
removido para o Necrotério da Pa-
iicia.

Festa em kneido
da Casa S.

Quinta-feira próxi-
ma voltará a reu-
nir-se a Comissão
Mista Brasil-

Patrocinado pela sra. Darcy Var-
gas, ministro Simões Filho. João Nc-ves da Fontoura, Negrão tle Lima eHoracio Lafer, sra. Ricardo Jalct, coutros elementos da nossa sociedade,realiza-se n^s salões (lo Cassino doCopacabana Palace Hotel, hoje, ochá em beneficio da Casa São JoãoBatista da Laçoa, instituição dc as-sistencia ás crianças pobres do bairrode Botafogo.

Como nas reuniões anteriores serãoexibidos modelos de vestidos recebi-dos diretamente apresentados, emdesfile por manequins especializados.
Haverá, tambem, nm sorteio de

prendas oferecidas por firmas co-merciais, o qual será baseado pelanumeração dos pronramas.As mesas disponíveis para este festival poderão ser solicitadas pelo te-Icfone ,25-1352, das 9 ás 12 horas.

VIAGEM A S. PAULO
Voltará a reunir-se, qulnt?-feirapróxima, pela terceira vez, a Comis-sao Mista Brasil-EE.UU. que conti-nuará analisando a situação ferro-viária do nosso tiáfsESPERADOS EM S. PAULO
S. PÀULO.C 22.'(Meridional) -

Chegará a, esta capital amanhã, pelamanhã, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, quc realiza a sua
primeira visita aos Estados, a come-
çar por SSo Paulo. Em nome do go-vemador do Estado, que estará au-sente até o fim do corrente mês.os .secretários da Fazenda, Viação eAgricultura oferecerão um almoçoaos membro da aludida Comissão.

Onerario baleado
Domingus Buéno de Freitas, de18 anos, solteiro, operário, moradorno morro do Cruzeiro, 552, ontem,foi .balçado por um desconhecido, naladeira do Barroso, sofrendo ferimen-t na perna esquerda. Socorrido naAssistência, retirou-se depois de me-dicado, tendo o comissário Chical-ban, do 11." distrito policial, registra-do a ocorrência." ?

Sexagenária atropelada
Na praia do Flamengo, esquina riarua Paissandú', ontem, Jcane Silvei-

ra Lobo, beta, de 62 anos, casada,chapeleira, residente á rua Visconde
Cruzeiro, foi atropelada pelo auto
particular chapa 12-10-73, sofrendofratura do cranio. Socorrida na As-
Assistência, após os primeiros cura-
tivos, foi internada no HPS.

O motorista culpado, Sebastião
Antunes Moura, de 21 anos, solteiro,
morador na rua Frei Caneca. 21, de-
pois de colher a vitima, chocou-se
com um banco da praia. Foi presoem flagrante e autuado no i.° distri-
to policial.

Espancada pelo marido
Na madrugada de ontem, OrleaneTiago Barreto, do 36 anos .foi espan-cada pelo marido, o operário JustinoTiago, de 41 anos, sofrendo ferimen-tos contusos na cabeça, rosto, pescu-ço e cestas. Depois de medicada noHospital Miguel Couto, apresentou

que:xa ao comissário Valter Dantasdo 1." distrito policial, que registroua ocorrência.
O desalmado esposo, que não res-

peitou o estado de gravidez da vitl-ma, fugiu após o fato- Reside o ca-sal na vila do Praga, barracão semnumero.

Os moradores do 3.° andar do
edificio de apartamentos situado à
rua Almirante Alexandrino 109, óu-
viram ontem choro de criança, cons-
tatando que, defronte ao apto. de
numero 301, havia um recem-nasoi-
do. de cor parda, sexo masculino,
,que se cnconlrava enrolado num
cobertor.

Recolhida a criança por um dos
moradores, íol dado aviso á Radio
Patrulha, ali comparecendo o car-
ro n. 11, que levou o engeltado pa-
ra a Delegacia de Menores, flcan-
cio ele aos cuidados da inspetora, a
iim de hoje ser entregue ao juiz da

Cresce a produção
dc feijão no Brasil

A produção brasileira de feijão
vem sendo aumentada de modo «Ig-
nlficativo nos últimos três anos.

Segundo informa o Serviço de Es-
tatlstico da Produção do Ministério
da Agricultura, em 1946 o total
atinaldo era de 1.075.955 toneladas;
cm 1947 descia para 1.046.234 tone-
ladas, subindo novamente, em 1948,
para A.132.610. Em 1919, o volume
geral elevava-se para 1.256.848 to-
nleadas, e, finalmente, no ano pas-
sado, alcançava 1.279.130 toneladas.

No que concerne ao valor da pro-
dução, o aumento foi sempre crês-
cente no periodo de 1946 - 1950
(1.367.732. 1.760.128. 2.119.235,
2.38S.433 c 2.416.534 mil cruzeiros).
As áreas ocupadas, em todo o país,
foram ampliadas, no citado perio-
do, como adiante se vê: 1946 —
1.534.110 hectares; 1947 — 1.538.723;
1948 — 1.650.007; 1949 — 1.790.966;
1950 — 1.791.484 hectares.

O ESTADO DE MINAS NA
VANGUARDA

Segundo esclarece o S. E. P., os
principais Estados produtores de
feijão assim se classificam: Minas
Gerais, 281.380 toneladas; Paraná,
239.029; Sâo Paulo, 183.906; Rio
Grande do Sul, 110.739 toneladas;
Ceará. 78.091; Bahia. 61.980; San-
ta Catarina, 50.919; Pernambuco,
46.948. e Paraíba, 44.629 toneladas.
Os demais Estados e Territórios
apresentam índices menores de pro-
dução.

Quar.to ao rendimento por hecta-
res, o maior pertence ao Estado de' etll JoaO Pessoa
Santa Catarina — 1.178 quilos, se-
guindo-se-lhe o Território do Acre,
1.153. O Estado de Mato Grosso
ocupa o 3o lugar (1.010 quilos por
hectare), e o Estado de Goiás, o 4o
(918 quilos).

Até hoje abertas as
inscrições ao concurso
para matricula nas Esco-
ias da Universidade
Rural

Até hoje, encontram-se abertas no
Serviço Escolar da Universidade Ru-
ral, no Km-47 da Rodovia Rio-Sáo
Paulo, as inscrições para o curso
avulso de Revisão dos programas do
do concurso habilitação à matricula
na.s Escolas da Universidade Rural;

Sâo exigidos os seguintes documtn-
tos: — provas de conclusão do cur-
so secundário completo ou estar ma-
triculado no 3." ano cientifico ou
clássico; prova de identidade; ates-
fado de que não sofre de moléstias
Infecto-contagiosas e estar vacinado,
expedido pelo Serviço Medico ck>
Centro Medico de Estudos c PesquI-
sas Agronômicas; 3 retratos tamanho
3x4.
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Militar agredido

por desconhecidos
Um grupo de desconhecidos, on-

tem, cerca das 3 horas da madruga-
da, agrediu na rua Joaquim Palhí.-
res, esquina de Fonseca Lima, Os-
valdo Santos de Moura, soldado da
3." Cia. do 1." Batalhão da Policia
Militar, que sofreu feridas incisas
nas orelhas, braços e lábios. Feliz-
mente, graças á aproximação da Es-
coita Naval, comandada pelo tenen-
te Silvino de Oliveira, os agressores
fugiram, sendo a vitima conduziria ao
HPS, onde foi medicada, retirando-
se a seguir.

Medidas para garantia c
segurança das eleições
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completou o percurso.
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, SUl-AMEMCAXO'
Controlado pela p m íHelena Cardoso dc Mer.™minense. realizou a talai»corri dos no metros nano-c» era de 7'07"
A estrelinha tricolor ateobjetivo, de vez que assiníl»igualando o "récord" sii|.2em poder dt Noemi Slmorà

gentina.

CSsevaliei* festiva-
mem!e recebido
@m Sio Paulo

S. PAULO, 22 (Meridional) —
Desembarcou na manhã de hoje em
Congonhas, onde era aguardado por
grande multidão, o cantor francês
Maurice Chevalier, aue foi recebido
pela diretoria das Emissoras Asso-
ciadas de S. Paulo.

A estréia de Chevalier está mar-
cada para terça-feira, ás 22 horas,
pela rede Ypiranga, que congrega
as Emissoras Associadas de todo o

JOAO PESSOA, 22 (Meridional i— O presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral reuniu, em seu galn-nete, a imprensa e prestou declara-
ções sobre as medidas tomadas pelo
governo sobre a segurança e garan-tia da livre manifestação no pleitomunicipal de 2 de agosto. Disse o
desembargador Severino Montene-

Cmuvmúkii
«,'Xilí±m

)'

gro que "o governo tem procurado I t
prestigiar a toda altura a Justiça
Eleitoral, atendendo a todas as re-clama ções que lhe tem feito o Tri-bunal".

S o I- I' ÇAO
Uma tonelada de oa:

sempre mais que meias
lada. não importa o rc
gravado nas moedas! Kicisa ficar táo desapontai
não ter descoberto logo, í
acontece...

país.

U pessoas feridas
ia Curva da Morte

S. PAULO. 22 (Meridional) —
Impressionante desastre ocorreu,ontem, á noite, na Estrada de São
Miguel, no lugar denominado "Cur-
va da Morte". Um auto-caminhão
dc chapa oficial, dirigido por JoséHygino de Souza, ao tentar passara frente de outro veiculo, colidiuviolentamente com um ônibus da 11-nha "Sâo Miguel", dirigido por Do-vai Domingos.

Quatorze passageiros ficaram fe-ridos, cinco dos quais foram inter-nados no Hospital das Clinicas emetsado grave.

O deptado quer
saber se o Banco do
Brasil emprestou ou
fêã© S0 milhões ao
conde ChiquirJio

S. PAULO, 22 (Meridional) — Pe-lo sr. Cid Franco, da bancada do P.S. B., foi apresentado ontem naAssembléia Legislativa, requerlmen-to solicitando da direção do Bancodo Brasil informações sobre se é ounao exato que esse estabelecimentode credito emprestou a importan-.iaue 30 milhões de cruzeiros, sob hi-poteca, em 8 rie junho ultimo, a cia-.Paraiba de Cimento Portland deque e presidente e principal aclonls-ta o Conde Francisco Matarazzo Ju-n or, e administradores os srs. Fer-amando e Ernielind.o Matarazzo em-preza com sede nesta capital, no pré-
do0PaSrcaMatar^0"' "a PraÇít

No Rio, 25 geógrafos"yankees"
Chegaram, ontem, a esta capitalVinte, e cinco membros da Sociedado Geográfica de Chicago, procedentes de Montevidéu, viajando par

wò,iH0SA(Clippers da Pan 'American
World Airways na penúltima etape
SnnR. a ylae!m de estudos e obser-vaçoes através de oito palses ¦ '
i o-americanos servidos pelasua PAA.

Esse grupo, que vem chefiadoprofessar W. F. Worthley. c'norte-americano e diretor da-....««luiwm e uirecor aa

etapa
)bser-

lati-
rotas

cientista
Acaae-
partiu

Uruguai,

AlOfElJ^UR^DO .;GOSTO/ÜM.: ELEGÁlfe

Almoço oferecido a
sra. Darcy ¥effgas
nela esposa da m-'ernador-paisifista

S. PAULO, 22 (Meridional) -Por iniciativa da sra. CarmelitaOarcez. presidente da seção de SãoP£'Jlo da L.B.A., será oferecido ama-nna um almoço em homenagem ásra. Darcy Vargas. A's 15 e 30 ho-ras a esposa dó presidente da Renu-biica regressará ao Rio.'

de Miami a 30 de juRho ultimotendo visitado o Panamá, Pe™ll.vla, Chile. Argentina e Unidevendo seguir diretamente dopara Porto Rico. ultima piradasua viagem 'antes do regressoEstados Unidos. ^Braso

Economia de 20 milhões
de dólares com a expor-tação do nosso petróleoSANTOS. 22' (Meridional) - rvgeneral João Carlos Barreto nró«?

inteirando-siS^n^t1^

Conferência de um júris-ta norte americano no
Instituto Brasileiro dc
Direito Comparado

O Comitê Nacional de DireitoComparado realizará sua quinta ses-são ordinária na próxima quinta-feira às 17,20 horas, na sede do Ins-tituto Brasileiro, de Direito Compa-rndo, à rua Sacadura Cabral n. 103.oitavo andar (Edificio dos "Diários
Associados").

l EmbelezeojOí
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/Perfume
COLGÁIIZE S33 Íl
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O jurisconsulto norte-americano,' r^mÃsr. George Owen. membro do Comi- 'áLíÜ
te Jurídico Inter-Aincricano, fará I ^^§o
uma conferência tendo como assunto 

'
— "Da Cooperação Processual CivilInternacional nos Estados Unidos.Pelos grupos de estudos do Comitê,o associado sr. Américo Luso de OU-veira apresentará um estudo compa-rativo sobre a "Responsabilidade riosAgentes Terrestres na Navegação
Marítima",

CAPELAS 29-33i!|

» EM FllENTE AO t
• TKKIU M I.NH1!

(PRIMEIRO ANIVERSARiO)
Os Diretores e demais funcionários das Sn

^ \t§> (*a<'es Anônimas Publicidade Jornal do lit
lj, Edificio Jornal do Brasil e Rádio (ornai dol

Jll sil convidam os parentes e amigoi do seu ie

quecivel Diretor, DR. JOSE' PIRES DO I
para a missa que, em intenção dc sua altna, nu»
celebrar, na passagem do Io aniversário de seu jik
mento, ocorrido na índia, amanhã, dia 24, terra-tói
10,30 horas, no altar mór da Igreja da Candelária,

I235B5333SbE;
5aSv-:ií;íí:

(PRIMEIRO ANIVERSÁRIO)
Conde e Condessa Pereira Carneiro cow»

parentes e amigos para íssistir á nussa <

mandam celebrar por oco?ião d,-! psssaje»
1.° aniversário do falecimento de seu W
dedicado amigo, DR. JOSE' FWS DO I

amanhã, terça-feira, 24 do corrente, ás 10,30 hor«,
Igreja da Candelária.

4»
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Sua Alteza Imperial e Real
PRINCESA mM ELISABB

DE OILEÂNS-BRAGANÇA
FUNERAIS

Príncipe Dom Pedro, Princesa Dona Espí'
e filhos; Príncipe Dom Joáo c - Princesa,
Fátima; Príncipe Henri, Princesa Dona"'
Conde e Condessa de Paris, c filhos; W
Dem Duarte, "Princesa Dona Francisca,

Duquesa de Bragança, e filhos (ausentes); Princesa
Terexa (ausente), comunicam que Si Excia. Ke"mS'
Manuel Pedro da Cunha Cintra, Bispo Diocesano,
missa de corpo presente, na Catedral de PetJoP01'
11 horas de amanhã, terça-feira, dia 24, por alnn'1

• ¦ ente"»inesquecível mãe, sogra e avó, seguindo-se o ente'
o Cemitério de Pltrópolis, agradecendo desde fi 3

que comparecerem.
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AVISOS FÍNE.K
EM TODOS OS .1 O II N A I S \* íjjjjl

KUA DO OCVIDOK N," mil - m.EHlMÍ, *
PLANTÃO NOT-UKNO - TELEFONS > l< "
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ATENDE-SE A DO

&-t-t:v..:x.:.)j,-?xyyy

TEM O VESTIDO QUE VOCÊ QUER. NO
DESEJA. SECÇÃO ESPECIAL DE VESTIDOS

MODELO Qííj
P.W
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0 vereador se prevalecedo cargo para dificultar

a distribuição de água
em Niterói

Foi apreesntado a Assembléia Ls-
gislativa do Estado do ,UIo, um re-
querimento solicitando ao diretortécnico do Serviço de Água e Esgo*.tos da Capital fluminense, as seguin-tes informações: ;'"a) — Se tem conhecimento que osr. Edson Martins, alto funcionáriodaquele Serviço e estando atualmcn-te, exercendo o mandato de Verea-dor, prevale-se do enrgo que ocupa
para prejudicar a boa e equltatlvaa!stribu!/;ão de água pelos vários balr*ros da cidad eem proveito político.b) — Se o aludido funcionário per-eebe seus vencimentos por aqueleServiço, e em caso positivo, desde
quando?"

o

Você ficará linda? -*¦-• Positivamente! Ele-
uante? — Naturalmente! Toda mulher fica
>iaÍ5 bonita... mais adorável... quando
i*a colares e brincos Sparta, feitos ds

pérolas! Ponha em seu colo um colar de

pérolas iguais a este — e realize
seu sonho de beleza!

1*1

Ql

^-fím\\

jfrW ^AAMK_
A&fj ,Jl Veja as jóias da Moda jj)

iM mf ~ as Jóias Sparta — em sua S-ín
^W casa de btjouttria. Ao alcance q)

dt toda mulher que trabalha • (3)

BrlncM + Cnl«rri Me um a oito fim) * Rrucrlrlti >ry

f tyMfa; J
n pérola da» Américas ^Qr

Duas semanas sem água
a rua Tavares Bastos

Esteve hoje em nossa redação um-,comissão de moradores da rua Tava-res Bastos, no Catete. para reclamar
contra a falta dágua, que há duassemanas se faz sentir naquele lo*cal.

Os reclamantes citam, entre outros,
o Edifício Santa Maria, que há maisde 20 dias está sem água. Por nossoIntermédio apelam para o Deporta-mento de Água e Esgotos da Prefei-tura. no sentido de solucionar o an-

gustlante problema.

Doação de terreno para
o mercado de Pavuna

NSo tendo o sr. Rodolfo Gomes
Laranjelro cumprido a promessa dedoação-de um terreno destlnnado àlocalização do mercado que a Prefei-
tura vai construir para atender aosmoradores da Pavuna, a Secretaria
ds Auricultura entrou em entendi-
mentos com outros particulares, jãhavendo sido processada a doaçãotia área a ser desse modo ocupada.O doador é o sr. Mauro Sá Lessa,diretor, da diretoria da Empresa deTerras Rlo-São Paulo. Pavuna terá,nssim, dentro embreve, com oPleda-de, um moderno empério dotado detodos os requisitos dos estabelecimen-tos do gênero.

José de Oliveira, amarrado, encara a objetiva fotográfica — Ha-
granle da luta para subjugar o assaltante. (Foto Meridional)

ESTAVA COM 0 DIABO NO CORPO
O ladrão rebentou o xadrez e, com pedaços de
ferro, promoveu tremenda depredarão ¦— Força
policial para dominar o homem enfurecido

Recitais folclóricos dc ° ftUIBEBE
diversas regiões /~
do Brasil

O próximo será dedica-
do ao Rio Grande do Sul

Vice-cônsul honorário do
Brasil em Singapura

O ministro do Exterior nomeou osr. Ernest Davenport Smith paraexercer o cargo de vice-cônsul nono-rario do Brasil, em Singapura.

Falta dágua no Encantado
Moradores das ruas Guilhermina.

Engenheiro Nazaxeth e Mario Car-
penter, no Encantado, reclamam, pornosso Intermédio, providencias ao De-
partamento de Águas e Esgotos, porestar faltando naqueles logradouros j
precioso liquido.

Tratando-se de ruas localizadas em
zona desprovida de esgotos, a falta
dágua se faz sentir mais fortement
provocando o ajuntamento de detrl-
tos, com o conseqüente perigo de um
surto tifico.

S. PAULO — (Meridional) — Mo-
mentos dc sensação foram vividos na
8." Delegacia de Policia, situada na
avenida Cruzeiro do Sul, quando um
perigoso ladrão assaltante arrebentou
todo o xadrez de homens, apoderou-
se de algumas barras de ferro e pôs-
se a depredar as instalações. O fato
ocorreucêrca das 10 horas, e tocfcs os
soldados e funcionários da delegacia
foram impotentes para dominar o
forte negro, que a tudo resistia.

Ante o perigo que representava o
homem armado com os ferros, e na
Impossibilidade de dominá-lo com os
recursos próprios, o delegado se viu
na contingência de solicitar a pre

de 30 anos, por fim, disse que entre-
gnria a barra de ferro, mas em troca,
queria, antes, a chave do cárcere.
MOBILIZAÇÃO

Na Impossibilidade de conseguir
que o delinqüente se entregasse sem
maiores conseqüências, o tenente
Hélio fez abrir, cautlosamente, _
porta do xadrez, com todos os sol-
dados„prontos para invadir o cubl-
culo, sendo que uni deles carregava
uma cadeira que serviria de ante-
paro aos golpes que poderiam ser
desferido pelo ladrão.

Todo o grupo, a uma só ordem,
entrou no xadrez, e estabeleseu-se
então terrível luta que durou cerca

No lntutlo de divul**ar o folclore
brasileiro, trazendo para o publico
da Capital Federal o conhecimento
de lendas, musica e poesia das di-
versas regiões do pais, o "diretor do
Movimento Cultural de Difusão Poi-
clórica, sr. Luiz Teles, auxiliado po-los poetas riògrondenscs Dllerman-
do de Araújo Reis, Clauro Saraiva,
das sras. Alma Tusa, Maria Morei-
ra e tio conjunto dos "Qullandinhas
Serenaders". fará realizar o primeiro
dpstps recitais, no dia 23 do corren-
te, no Copa:abana. Esta primeira
apresentação será dedicaria ao Rio
Grande do Sul. .

Apresentado pelo poeta Manoelito
Dorneles, consta o recital entre seus
números uma "charla", em cenário
tipicamente guaSca, onde se poderão
ver os potrelros, mangueiras e a
casa da estância. No decorrer desta"charla" serão apresentadas as mu-
slcas gaúchas de Artur Elzuer, Na*
Messias, Dilu' Melo, Lupeciinio Ru-
drlgucs, Ovidio Chaves, Luiz Gomes
e outros autores. Dentre Inúmeras
outras, ouviremos "Boi barroso","Alecrim", "Canção tio Gaúcho" e"Prenda MInna". Serão declamados
versos de Vargas Neto, Glauco Sa-
raiva. Dtlermando de Araújo Reis,
Artur Oscar Loreiro de Souza,
Amandlo Dica e Jaime Braum, den-
tre os quais "Ronda dos Pagos","Meu Rio Grande", "Carreiras", "O
Chimanão" e "Velho Poncho".

A indumentária é característica e
o material típico foi gentilmente ce-
ilido pelo "35.° Centro tle Tradições
Gaúchas". As. consultas e estudos
foram colhidas nos livros Manoelito
Dorneles, Kui Ramos e Coelho de
Souza.

OR. JOSE' DE ALBUQUERQUE
MEMBRO EFETIVO OA SOfIEUAUB

DE SEXOIOtilA OE PARIS
Doenças Sexuais do Homem
Rn* do Rmarln. m . m I li I «orai

sença de um grup»-de Choque da de cinco minutos. Ao fim, o preto•— „..,,. estava no chão, e ainda procuravaatingir os soldados, desferindo pon-
tapes, procurando morder, dar so-

Força Publica
NEGOCIAÇÕES CURIOSAS

A reportagem conseguiu chegar
antes mesmo da força de choque, as-
sistindo, durante mais dc uma hora,
por incrível que pareça, o ladrão par-lamentar com as autoridades, e exi-
glndo como condição essencial, ser
posto em liberdade...

O comandante do grupo de choque,
antes de entrar em ação, procurou
convencer o homem de que toda a
sua resistência seria inútil e fez mes-
mo com que ele visse todo o material
de que dispunha para subjugá-lo.

O assaltante que é José de Oliveira,

PRODUTOS OA

KBRfiPEL LIMITAM
lííiuu imsiLE.iA de rtiius i Noruim iriuii

SOFREU UM C0LAPS9 NA
DIREÇÃO DO AUTOMÓVEL

O carro, desiovernado, tombou fora da estrada —
Ferida no desastre a filha do malogrado industrial

S. PAULO — (Meridional) — O
industrial João Cândido Bueno ds
Morais, de 56 anos, casado, residente

AV, CIDADE OE UMA 164-A - 3.° PAV. -
SCIITÔ.IO SPARTA. AV «IO BRANCO

END.i TEl. INBKAPEt - «IO DE JANEIIO
JO-lt." AND. - FONES: Z3-1063-43*,I47

10BLHERIA
PflSCHOflL
Af. RIO BRONCO, 114
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O PRINCIPAL É O MOTOR I

éviteT :ldl|r -
oesgmWivel

cos e cabeçadas.
Dots soldados, entretanto foram

atingidos pelo golpe da barras de
ferro, ficando levemente feridos na
cabeça e no braço direito. O preto
chegou a atingir em cheio a cabeça
do praça, mas não o feriu grave*-
não fora a proteção tio capacete,
que ficou amassado.
AMARRADO

Ainda resistindo, íoi José amar-
rado e arrastado para fora do xa-
drez, gritando desesperadamente e
pronto para nova investida contra
as pessoas que ali se achavam.

O carcereiro da 9." delegacia,
Dermeval Leal, inicialmente foi
quem procurou dominar o homem,
lançando mão de todos o.s elemen-
tos da guarda a sua disposição. To-
das as tentativas foram Imiteis e
o delegado, com o escrivão lavra-
ram o conpetcnte auto tle prisão
contra José de Oliveira.

Para nm Hálito PerfomaJo
Dentes Limpos e Brilhantes,

USE

O qulbêbo í uma prepara/jíio reco-
niendavcl, quer pelas suas qualidadesnutritivas e sabor, quer pelo seu
custo relativamente baixo.

Vejamos a maneira mais cònven*.-
ente de prepara-lo.

Põe-se em gordura quente (banha,
azeite, manteiga, gordura de còcoi
um ou dois dentes de alho cortad<s
bem miudinho.,Quando o alho est.i
ver começando a ficar Wourado, lun*
ta-se a cebola, também cortada bem
miudinha. Assim que a cebola co
moçar a amarelar ,adIciona-se to*
mate, salsa e cebòlinha verde pi-
cada.

Em seguida,, coloca-se a abóbora,
partida em pedaços p tampa-se liem
a panela, sem precisar bo.ir ar?u:i.
como fazem muitas cozinheira**, pois,
abafando bem. o cozimento no vapor
conservará melhor o teor vltamlnlco
das alimentos.

Depois de uns 20 minutos, a abó-
bora estará em condições de ser.es-

CIRURGIA OA SURDE*
rv.. /' * oi. v mosUr. Lapistrano *-..-•*•

(iAlll.ANTS

nor-F.NTF. Mrrlnlh» dr Ouro Fac . Mfdl.in»
R Ki-nndor n-inln«, 211 II." - Dlnrlamenli
22-8868 Res 26-4477

DR. ÁTAULtfO MARTINC
ESPECIALISTA

Bronq, asmatica
Bronq. crônica1

Complicações
Quitanda. 20, S. 401 — Tel. 27-0049,
dc 2 ás 6 horas, exceto aos sábados.

Ótimos resultados desde 1929

ÁSMÁ

maçada com um garfo e servida. Ao
retirá-la do fogo é que se põe o sal'.
Muita.*, pessoas costumam adicionar,
ainda, unia colh?r tlc ãçuciiri

O qulbObe nos forneço vitaminas A»
c O., ferro, cálcio e fósforo. — (DÍJ
visão de Propaganda do S. A. P.:
S.).

* Um anuncio no DIÁRIO DA IW «t
vale por 2 porque aparece em 2 edições

ICAS DA PELE E CASEl-fr
tratamento dos cravo*, -spinhas e e-zema* Kstrarar -Irtituliva t

„«i"m riratri*. do» pelot> do Co-lo *inait tr "ermías
Caspa - 1'elada - Qu-fla dti panei)

I DSkac Pratica Hospitais Berlim 1'iiit. \i-na Nova Vork
• riTCa Rua México. 31-15." - lei. il-m& - Uai 8 ai- 6.

FASANEIIO
nos

CLÁSSICOS
PREÇO:

INT.: Cr$ 1.000,00 — MEIO:
CrS 500,00 — DÉCIMO :

CrS 100,00

S WEEPSTAKE

Em 3 grandes prêmios

Ordens, pedidos e cheques a R. FASANELLO — Caixa
Postal n.° 2438 — Rio

AVENIDA, 110 —. AVENIDA, 1 47
MKI.IrW-êr1 ''''!'' "V

\ >. : .*> **.'¦., '"' Jlpouco we&ó
GRANDES VENDAS

Dormitório "Mexicano" e/ 6 pecas-Cr_4 OOO OO.r/mna-.'. r.« *. nnnr^Dormitório "Normando" c/ 6 p.?a . -* Sio • O pecas ^ 8 SMMDormitório "Chipendala** c/ 6 peça*. " 7 000 00.e 1 peça. - SlooOOSao do Jantar "Mex." c/10?eço5. » 3.500 00-c l.oocaí " 1'ooooS
s«s_1:jio„?_a'.c'clhip*vc/!^e'es- ¦ Soo.í,.?:. * BOOoioOSela d. Jantar "Colonial" e/10 peças- - 6.000,00-c/12 peça» " 8 000 00

MMI» è.l,ll 
' E,_rlforl0*' Pe?a* «vulsas do iodos oí fomanho! ,esmos. Executamos sob encomenda, faciiitamoio •> a o » « i m i .

RUA DQ4CATETE, m^mMm^722

em Bragança Paulista, por sofrer
do coração ha tempos consultou um
espaclalista, que. am face do seu
c»tado de saúde, o alertara do pe-í
rlgo a que se expunha, bem comt»;
a outras pessoas qua .cóm*£i- esti-'
vessem, caso teimasse'em dirigir au-
tomovel. Pois que qualquer emoção
poderia ser fatal, mormente quandona direção de um carro.

Não obstante essa recomendação
o Industrial teimava em guiar sua"baratinha", mesmo em viagens de
longo percurso. E a previsão do me-
dico se confirmou mais cedo do quese esperava.
A VIAGEM SEM FIM

Ha dias. João'Cândido, em coiA-
panhia de sua esposa, d. Clarice
Giacomelli, de 40 anos, e de sua
filha Percy, de 25 anos, solteira,
iniciou uma viagem ate Aparecida
do Noite, indo ele na dlreí&o do
carro. Em outro automóvel seguiam
alguns parentes seus. Estiveram ai-
guns dias naquela citiade da Cen-
trai do Brasil e,' cm seguida, visita-
ram Santos, onde permaneceramtambém alguns dias.

Com esposa e filha, João Cândido,
de regresso a Bragança Paulista,
passou por esta Capital. A's 15 ho-
ras, já em demanda á sua cidade,
na> proximidades do numero 100 da
Estrada de Bragança, ocorreu o de-
senlace.

A '*baratinha" desenvolvia velo-
cidade relativamente excessiva,
quando cruzou com outro veículos.
Ao tentar manobrar para evitar,
uma colisão, João Cândido sofreu o
colapso fatal, debruçando-se sobre o
volante. O carro, sem direção, sal-
tou da estrada, indo bater contra
um barranco, tombando. D. Clarice
foi atirada para fora do veiculo en-
quanto que Percy, mais ágil saltara,
a tempo de evitar perlpo maior.
Percy, contudo, sofreu grave lesão
na perna esquerda, sendo Internada
no Hospital de Clinicas.

si,iv \x-:<t>
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• QUE í "DESGASTE INVISÍVEL"? • £ o des-
gaste progressivo das peças do motor
em frações Ínfimas de milímetro, mas
suficiente para provocar o seu desa-
justamento total. Ajudedo pela oxidação,
corrosão e pela formação de "borra",
o "Desgaste Invisível" resulta de lu-
brificação imperfeita e produz queima
excessiva de óleo, redução de quilo-
metragem por litro de gasolina, con-
sertos dispendiosos e, .finalmente, di-
minuiçSo da vida útil de seu carro.

0 MOTOR í DOTADO DE "CANAiS",
Pelos quais o óleo circula atra-
vés de suas partes vitais. Cir-
•ruiando pelo motor, o Atlantic
Motor Oi) de "Ação Dupla" limpa, lubri-
fi<r>, remove os resíduos. Um notável•igrediente químico de "açSo dispersante"

¦antém estes resíduos cm suspensão,
Para serem eliminados na troca do. óleo.
Al* os pistões e anéis de segmento re-
«bem tal limpeza para manter boa com-
Pressão. O Atlantic Motor Oil de "Ação
Dupla" assegura, por Isso, maior rendi-
mento so seu motor.

°-WAS NCTÁVEIS VANTAGENS DO ATIANTIC
«OTO» 011 QUE LIMPA E lUIRIFICA: 

'

Contém um Detergente para limpar
05 partes vitais do motor. ,<
Contém uma película lubrificanto do
•xcepdonal resistindo.
E*ita a oxidação, corrps8o e forma-
•.ão de "borra". ¦ %
Man-ém livres os anéis de segmento. '

*"nta de entupimento os canais do
-"¦ema de circulação do lubrificante.

ATUntic refining company of brazil
; OASOIINA - MOTOR OI. - .VMMCAÇXo - fNIUS - IATM.IAS'
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O navio colheu a canoa,
afundando-a

SANTOS — (Meridional) — A' ai-
tura da Ponta da Praia, um navio
nacional, entrando no porto, colheu
uma pequena canoa, que tinha comu
tripulante João Dias Tavares, de 19
anos, solteiro, domiciliado no sitio"Concençãozinha", na Ilha de San-
to Amaro.

A canoa soçobrou imediatamente,
havendo o Jovem perecido afobado.• Seu cadáver não foi até este mo-
mento enc-jritrado.
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"Cada 
qual cuida

doj seus..."

-pBRfSSA.lNlf
v - '^u ¦':**ss_e

^^^

PROTEÇÃO MATERMAt

.PARA O SEU CARRO»

A CHRYSLER CORPORATION mantém, atiavés da
Cia. Cipan. oficinas técnicas sob a superintendência
de pessoa] treinado em Detroit — EstadoB Unidos —
para que o seu Chrysler seu Plymouth ou seu caminhão
Fargo possa receber os cuidados que lealmente
merece.

Venha à Cia. Cipan, que, como distribuidora da
Chryslei Corporation, é um prolongamento da própria
fábrica, e tenha a certeza de estar confiando o seu
carro ou caminhão a quem o conhece profundamente
e por êle profundamente se interessa-

/

flcprcirtntiinti. fic/ui.rai
t Diitribuldortt Gerai,: CIA. CIPAN Av. Henrique Valadares1, 150- Rio «J* .-tmi r

Perdeu os documentos
Francisco Macias Sanchez, mora-

dor á rua Saldanha Marinho. 179.
em Niterói, h adias, perdeu duas il-
cenças de uma "caminoete", e sua
carteira de motorista.

Solicita a quem achou, a fineza de
entregar no endereço acima ou tele-
fonar para: Niterói, 5560.

O Consultor Geral úa
República só poderá
opinar sobre casos dc
interesse geral da
Administração
RECOMENDAÇÕES VO

PRESIDENTE DA REPUBLICA
De acordo com recomendação do

presidente da Republica aos minis-
tros dè Estado, a solicitação de pa-re:er ao Consultor Geral da Repu-
bllca, por parte das s:cretari"s de
Estado, deverá limitar-se aos casos
de interesse geral da admin stração
e será formulada depois de ouvidos
os órgãos técnicos do Ministério, com
Indicação das qwstões Jurídicas sô-
bre as quais desejarem esclareci-
mentos. A decisão final deverá ser
imediatamente comunicada ao con-
sultor geral para constar da publi-cação oficial "tlg- 
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APROVEITEM!
Grande oportunidade ! Uma ló vei por ano !

Os menores preços já vistos !

Despertador» com garantia, desde 120 00
Relógio pulseira, folheado para senha--., 15 rubis .... 320,00
Idem, Ideni, para homens, 15 rubli 280,00
Cucos — O encanto do Lar 900,00
Carrllhões dc mesa 1.500,00
Relógio pulseira senhora OURO, 15 rubis 1.750,00
0'culos Nunount com grau -,. lso.OO0'culo tipo BAY BAN 40,00
Binóculos de grande alcança 1.350,00
Pulseira de aço para relógio de homem 25,00

- E muitos outros artigos a preços nunca vIMos 

i/ca/her/a
BESDIM

R. da Carioca, 85 - Junto í Pça. da Independencai

0SGARIT0 EM MAIS UMA GRANDI
APRESENTAÇÃO DA TELEVISÃO

Um programa escrito por Francisco Salles, diretor ar-
tistico da TV-Tupí e dirigido por Bob Chust com a

participação de grande "cast"
Anunciar um programa de Osca-

rito é ter a certeza de obter de
imediafo um grande auditório. Seus
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"fans" se contam aos milhares', cs
palhados por esse Brasil imenso v
a prova desse prestigio popular a
tem obtido de sobejo a Televisão Tu-
pi; graças ao numero considerável
rir. cartas, telsgramss e telefone-
mas que ali chegam após cada pro
grama*» Oscarito é o dono dos maio
res recursos cômicos dentre todos
cs artistas dedicados & arte de fa-
zei rir e esses recursos ele os apro-
vdta à farta, trazendo em cons-
tante hllaridade todos quantos o
assistem. Seus programas das se-
gundas-feiras, à. 21,25, sob o patro-
cinio da "Casa Gerson", trazem i
marca da originalidade e a gtaç»inherente a todas as apresentaçfic
de Oscarito.

Amanhã, no horário citado, vamor,•ncontrar pois, Oscarito. o mago dus
;argalhadas, dentro de um escrito'speclalmente feito para ele. porFrancisco Salles e que terá a dire-•Do de Bob Chust. Na apresenta-•.âo de hoje. Oscarito terá junto de
;i. um grande elenco com Raimun
lo Furtado; Ita West, Maria Rui;-.,
Mclno Dlniz e corpo de baile da
TV. com orquestra dirigida por Os»

CIDADE E OPOYO DE MI
Inaugura-se, nessa cidade, a filial.da MERCANTIL

AUTO-ELE TRIGAS.^.

Leiam 'O ÇRUtMW

APARTAMENTOS EM
FINAL DE CONSTRUÇÃO

"COPACABANA"
V#-,

¦

EDIFÍCIOS: PIANCÓe MAM ANGU AP E
YENDEM-SE: para entrega em N ovembro próximo, apartamentos
rPe^ocn nno nn sala' 2 qu?rt? e denlais dependências - PreçoCr$ 360.000,00 com grande financiamento do Banco HipotecárioLar Brasileiro S. A. — Ver no loca 1 á rua Figueiredo Magalhães, en*trando pelas ruas Decio Vilares ou Anita Garibaldi

EDIFÍCIO ACAPULCO
RUA MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO, 62
VENDEM-SE: apartamentos de s ala, 2 quartos e demais depen-dencais -- Preço Cr$ 300.000,00 com grande financiamento doBanco Hipotecário Lar Brasileiro S. A

EDIFÍCIO MIRAFLORES
AV.N.S. DE COPACABANA, esq.com a rua Fernando Mendes
VENDEM-SE: um apartamento n o 2o pavimento, de sala, 2 quartose demais dependências — Preço Cr$ 320.000,00, com grande fi-nanciamentó do Banco Hipotecário Lar Brasileiro S. A

EDIFÍCIO CAMÕES
AV. ATLÂNTICA, esquina de rua Figueiredo Magalhães

VENDEM-SE: ótimas lojas e um apartamento no andar térreo desala, 3 quartos e dependências, com grande financiamento' daSul America Canalização S. A.

EDIFÍCIO SIMON BOLÍVAR
PRAÇA JOSÉ DE ALENCAR, esquina da r,ua Barão do Flamengo
VENDEM-SE: ótimas lojas e apartamento de sala, 3 quartos, 2 ba-nheiros e demais dependências, com garage. Preço Cr. 652.000,00com grande ¦ financiamento do Banco Hipotecário Lar Brasi- .leiro S. A.

EDIFÍCIO MAIPÚ (Centro)
RUA SANTANA, a 20 metros da Avenida Presidente Vargas, acinco minutos da Avenida Rio Branco
VENDEM-SE, ótimosapartamento s de sala, quarto, banheiro e co-zinfe? ~ ÇSSâPl^â;000'00 e d e sala '2 partos e dependências— Preço Cr$ 270.000,00 e grande financiamento
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ESTABELECIMENTO n-r,Acham-se aberl ..„>¦.'¦""  "-uaja aos »ul
Acnam-se abertas àüZMcrlções anuais nos , ,5Ul%h(.«fe Escola tni tM_?5 OV»

rlb da Educaç-io s f1»^S&0 de frcquâncla orl „Vil fniirli,!..!,,.. .,. ""Wlííí.,.

o tia Educação e Sáüdi ° ^S&0 de freqüência oli, „jJ.çandldato-*, de amboÍSmacio min mu de'S.05. Sf«H
máxima ele IrtatÉ?.» «S

O Curso de EnfeSl"05'
ção ele três anes, J *(,

nâo obrlgatôr RMindispensáveis Air1,!'*formação profissional l?B
O Curso de Auxiliar' d, v ,:em de um uno e meio»

miato. 0,,í!

i'a

cia
BOI

gime de extornato''"'"¦¦"¦- informações «,,•corresnS;,.* te
Demais .uionnações «„,qldas por eorrespondênfl ,0"

mente pela secretaria i ."*ma Ramiro Mage,lhlr**
daiv- Engenho d. S$'#Í16 horas diariamente .'^

Grupo formado pelos Diretores da "Mercantil" • pessoas gradas, enlre as quais o Dr. /ayrae Fer-
 nandM Guedei — Direfor-Presfdtm.e da "Transagro" flepresenfações. 

Com a presença'dc figuras repre-
sentativas da sociedade e do comer-
cicj locais, e bem assim de autorlda-
des civis e eclesiásticas, inaugurou-
se. onte-ontem. em Niterói, na rua
da Conceição, 181. a filial da Mer-
cantil Auto-Elétrica, S.A., organiza-
ção já bastante conhecida e concei-
tuada nos meios comerciais do pais,
tendo sua matriz no Rio, á rua do
Senado, 178-80.

A Mercantil Auto-Elétrlca. SA.,
deve a sua prosperidade e ótimo con-

coito — que se evidenciam por mais
essa Iniciativa — â dedicação e cri-
tério dos seus mentores, que prl-,
manei em nortear os seus negócios na
mais rigorosa e sadia linhít de ho-
nestidade e cooperação democrática.

Localizada no ponto mais central
da capital fluminense, vem a nova
instalação da Mercantil Auto-Elétri-
ca embelezar ainda* mais a artéria
em que situou-se. e proporalonar á
grande familia niteroiense as vanta-
gens de obter os artigos e produtos
de que necessita n preços e condi-
ções verdadeiramente em conta, da-
do ser a "Mercantil" importadora
direta de uma série de importantes
utilidades do seu ramo, capaz, por-
tanto, de mais vantajosamente ofe-
recê-las ao mercado consumidor.

Entre os artigos e produtos que a"Mercantil" venderá diretamente ao
publico dc Niterói e das cidades vi-
zirihás, contam-se os seguintes: Au-
tomóveis, Caminhonetes e Caminhões"Bongward" (distribuição exclusi-
va para o Estado do Rio e Zona
da Mata, incluindo Juiz de Fora);
Máqifina de Costura "Asahl" (japo-
nêsa) e -National Rotary lamerica-
na); Geladeiras "Norge", Bicicletas"Philips", o Automóveis, "Kaiser" e"Henry — J.", (Concessão para Nite-
roí.

Para assistência técnica aos auto-
móveis de sua distribuição, manterá
a "Mercantil" uma oficina mecanl-
,-ea perefeilamente aparelhada» na
rua Barão da Amazonas.

A' Mercantil Auto-Elétrica, S. A.
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Acompanharam os
jogos da "Copa Rio"
DEIXAM O RIO DESTACADOS

JORNALISTAS SUL
AMERICANOS

Tendo chegado de São Paulo em
min dos Bandeirantes da ílnha pau-lista da Panair do Brasil, prosseguiuviagem pai*a Caracas, em um clipper
du PAA, o jornalista chileno Jorge
Bravo, redator-chefe do Bureau daUnited Press na capital argentina.
Entrando em gozo de férias, que pas-sara nos EE. UU., o jornalista James Coogan, chefe do Bureau da UP. em Caracas, Jorge Bravo assumi-
rá a direção dos serviços ali até ávolta do titular, quando, então, re-
.tornará ao Rio para gozar suas férias.

Para Montevidéu seguiu o despor-tista Luís Schiappapietra, correspon-ciente do semanário uruguaio "Put-
boi Actualidad" e no matutino "El
Dia", que se edita na capital doUruguai.

A fim de realizar a cobertura dafinaltssima da "Cona Rio" para"El Dia" permaneceu na'capital daRepublica o jornalista Ulises Bada-no, chefe da seção desportiva daquele matutino.

Prova de habilitação
,. A líova de habilitação para Auxi-liar Técnico Especializado (Operado-1^s„de„IíA(luinas apuradoras sistemaHollerith), cujas inscrições foramencerradas a 19 do corrente, será reausada no próximo domingo, dia 29na sede do Serviço" Nacional de Re-censeamento (Avenida Pasteur, n.°404), ás 8 horas da manhã.

Os candidatos inscritos deverãoapresentar-se munidos de lápis-tin-ta ou caneta tinteiro, bem como dosrespectivos cartões de identificação

Receberam m^js uma
quinzena os desenspre-
gados do Quaiandiairia
TvC^'h?5níon ?oelh0' anistio doTi abalho, determinou à Comissão doImposto Sindical o pagamento demais uma quinzena de ordenado aosempregados do Hotel Quitandinha,recentemente fechado. """"""¦*•

)

, c Informações e vendas exclusivamente com

SANTOS V UlI IS
RUA DA ASSEMBLÉIA, 104 -4.° ANDAR - SALAS 410 A 415

REAPARECE O BALLET
DA JUVENTUDE

O Ballet da Juventude' voltou afuncionar, estando sua direção en-tregue à professora Consuelo Rios.Para a constituição de novas tur-mas, de principiantes e alunos adian-tados, são os interessados atendidosna sede da UNE, terceiro andar, apraia do Flamengo, 132, das 9 às 12horas, todos os dias utels. Não se.ornecem informações pelo telefone.As aulas são-ministradas em doisturnos e em dias alternados. Para aadmissão ao Ballet exige-se, por parte do candidato, o compromisso dse sujeitar, rigorosamente, ao regu-lamento disciplinar. E' indispensável
o fornecimento de duas fotografias,tamanho 3x4, de frente, e autoriza-
çáo dos srs. pais ,no caso de meno-res. Há turmas especiais para osintigos componentes do Ballet daJuventude, os.quais ficam convida-dos a participar do novo grupo.

de

que no comércio atacadista tanto evl-
denciòu-« no seu ramo e tão Inveja-
vel nome mereceu, estimamos lhe
assista tambem. em sua nova praça
e em seu novo setor de operações —
o comércio varejista — o mesmo su-
cesso a que tem feito jus até agora.
como das mais prestigiadas firmas
cariocas de sua especialidade

Aos diretores da "Mercantil" ex-
tendemos nossos votos de felicidade
em mais essa sua iniciativa, pela

qual lhes são devidos parabéns, que
cabem, também, á cidade de Niterói.
seu comércio e seu publico — estes,
de fato, os maiores beneficiados.

Eleições na Soei»
Brasileira de
Belas Artes

De conformidade com « „,tatu tos a Sociedade BrakiS. ,ias Artes está convooalfe
da classe de.efetivosedeTãB
ses que ja tenham pntS.efetivo, para Assembléia q& jllzar-se na sede social, t „.31 de Julho de 1951 ás ft S_fo fim dc se preceder á dâSíiretor a e Conselho PiscafiXÍriodo 1951-1952, : ?":

/" Para um Hálito
\|Dentas Limpos c

"N/
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BR. ELIAS fiA-Bi
Chefe dos ambulatórios de ginecologia c obstetrícia do H Galfc
Ouinle — Clinica Geral — Ginecologia clinica e cirúrgica - Pu
CINELANDIA — ED. GLORIA, 3." andar - Tel, 22-1241 -
5 horas. Res.: Rua Senador Vergueiro. 128. n.t. 201 -
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^^^Kfy Água de colônia Flor de Ma- Magiüfieo jugo ele macieira
fe>/f>i ça, Chipre Crepe e Violeta. para cozinha, 5 pcas utilis-
liri' quaira perfumes suaves, oli- simas, verdadeiro pr..sente |«
mMjkWéW'' «"» ewnPemen- ra uma, floI,1 
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iiKfW •» P"ao banho, CfAnn de casa, dr f^mtl
mBmW^' "°r" 41,80, por ... >'$á^!
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" '; Ferro elétrico com super re-

P^SaS^ÍS^ sistencia, cabo de madeira, Mcia ,*„_•„ ,].. copos de vi-
W0tJm^S^t^?m íio- tomada e descanso, so- dro dUpi0. arli.-n r --Í-i rrsl"
K.ltijj l"ri[r*H^af'a»: mente c;,ta se- «cnte DrúnriosW" 'I mfna' llc 98'0°. f7At0 P»»' o diário, «ÍSflfl
I GONC DIAS P°r 
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^|tt|jM|| Lmdoei c originais chincIosV
W^W^^^^m J"lra sei,hor:l!*' arti-yo levis-
W 'fif ^^m.<ilf *§! sllno em superior tcdelo chi- Magnífica xícara para. eno.
P*-^iJ^&lUÊÈLLim niIha' todo oír' vidro branco e": í":- 'i--c:!l!0
í&mÊÈÈIÊÊWÉmÉ ratl0' fino :lca" mf%n*A original c ii*i* «nn
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POR 3 SEMANAS -DE 23 DE JULHO A 12 DE AGOSTO
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t vu A subscrição das Ações dá i

RÉFINflRU E EXPtOMCBO DE PETRÚLEO UNIÍO S. II.
•¦'';•-•-- ..':-(' :"'¦: ¦•'•y*y-yy:-..-... .¦,.¦*..:-¦ .* I
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XXCLcha-se aberta ao público, por 3 semanas, a oportunidade de participar da grande £Indústria petrolífera nacional, através da subscrição das ações da maior refinaria par- 5 
*'

ttcular do Brasil: a REFINARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO UNlAO S. A.
Segundo, orientação do Conselho Nacional do Petróleo, deve o capital ser am-

piamente distribuído.
[,¦-'> '''¦¦ ..

Havendo mais de 500 localidades na zona de subscrição (Estado de São Paulo,
Rio de Janeiro, Norte do Paraná, Sul de Minas e Triângulo Mineiro), e elevando-se
acima de 30.000 pessoas interessadas na aquisição dessas ações, foi assegurado um
certo número de quotas a essas localidades, a fim de se fazer uma divisão equitativa
da emissão. y

Ainda que com quantias menores das que as desejadas, espera-se, dessa -forma,"
poder-se atender ao maior número possível dos interessados.

CONDIÇÕES DA SUBSCRIÇÃO
TIPO DE AÇÃO:

A subscrição das ações ordinárias e preferenciais será feita na seguinte proporção i para cada ação or-
dinária, duas ações preferenciais. As ações preferenciais têm preferência sobre oa dividendos e acompa-
nham os dividendos das ações comuns, quando estes forem superiores; as ações comuns, dão direito a
voto. Desta maneira, terá cada acionista, por menor que seja a sua participação, o direito de represeu-
tação em assembléia. *'"'"*•" —-

' 
Ê. 

' ' '•¦ : ¦'¦¦¦ -''; *

SÓ BRASILEIROS NATOS: ' '' 
>

Tratando-se de um empreendimento de interesse nacional, de acordo com a lepfslacíto vigente, deter
minou o Conselho Nacional do Petróleo que a subscrição das ações seja reservada exclusivamente a bra
sileiros natos. •

A *>' ftT*tr ¦¦ y.

t JLnHHiíi *
- iiiiUavfliL}»*.

LIMITE DE SUBSCRIÇÃO POR PESSOA:
Mínimo de Cr$ 3.000,00 - Máximo de Cr$ 150.000,00. O limite máximo estipulado, vi«a permitir a par-'ticipaçío do maior número possível de interessados, o limite mínimo objetiva colucar » subscrição aualcance de todos.

FACILIDADES NO PAGAMENTO:
V **

f Para que todos - capitalistas, proprietários, industriais, comerciantes, profissionais, funcionáriosTempre-'
gados no comércio, operários, etc., possam participar do empreendimento, o pagamento dás subscrições
será amplamente facilitado, como segue i - 20 % do valor das ações pagos no ato da subscrição e o saldo
de 80% em 8 pagamentos mensais e seguidos.de 10% cada um. Exemplo t - numa subscrição de 150 mil
cruzeiros: 30 mil cruzeiros a vista e o resto em8 pagamentos mensais de 15 mü cruzeiros.

COM QUEM SUBSCREVER: |
Roxo Loureiros.A.-Banqueiros de Investimentos, são concessionários exclusivos para a distribuiçífo das
ações. As subscrições podem ser feitas por intermédio dos seus representantes autorizados. De acordo com alegislação, e a fim de se cercar de todas as garantias os direitos dos subscritores, todos os pagamentos deve-
rio ser feitos direta e exclusivamente aos estabelecimentos bancários autorizados, ou aos seus agentes,*
correspondentes. A relação completa desses bancos acha-se publicada em outra página deste Jornal

lEFilHIlJ EXPLORAÇÃO DE PETRÚLEO UNIÍO
': 

Concessionária da Refinaria d* Petróleo do Capuava - Município
de Santo André (Estado de Soo Paulo) conforme Título de Autorl-
zaçflo n.° 8&7, expedido pelo Conselho Nacional do Petróleo.

Capital: Ci$300.000.000,0° Já realizado: Cr$6O.OO0.OQO,°°
Zona de prioridadepára a distribuição dos refinados de petróleo:~Estado do Sfle Paulo, iVòrt» do Paraná, Sul de Mines, Estados do Mato Grosso

>.':/¦

¦uw^AHQdt

Concessionários exclusivos para a distribuição das ações:

ROXO LOUREIRO S, A
y. BANQUEIROS DÈ INVESTIMENTOS ; l

Rua Libero Badarô, 182 - 7." ¦ 8.->;- 9.» e IO.0 andares - Fone: 36-3820 - Endereço Telegrâfico: "ROLOU" - Sao Paulo
«teprKMtuts autorizado ao Rio: QLIVO G. OIÉRO - Av. Rio Branco, .277 -Sala v 1408- tel. 22-4343
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OS COMUNISTA S EM SUAS EXIGÊNCIA!
I • Preparam-se os comunistas

para novos contra-ataques
Rechaçados pelos aliados vários ataques dos vermelhos na
frente ocidefitaí — Duas mil 4aombas sobre os aerodromos
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Q. O. DO 8.° EXERCITO NA CO-
RE'IA,"23 (United Préss) — O.s co-
munistas realizaram dois ataques de
menor escala na frente oriental, po-
rem ambos foram rechaçados pelas
(orcas alladas.

No setor de Yonchon, as forças da
ONU foram obrigadas t recuar, en-

tre violento fogo. de morteiros e ar-
mas automáticas. Na mesma região,
uma patrulha dà ONU íoi cercada
por uma companhia comunista, po-
rem conseguiu regressar às suas 11-
nhas. .'.

ATIVIDADES DE PATRULHAS
TOQUIO, 23 (AFP) — .0 comuni-

*gfff U f/'$ll Ipê ^MBHui-* '¦ 
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BAUr-OWN. NOVO REI DOS BELGAS — Momento historiei da ab-
dicação do rei Leopoldo III da Bélgica, pondo termo do :,eu reinado de
;íl anns, em favor de seu filho, principe Baudouin. Em cima, vê-se o
ex-monarca firmando ou, documentos de sua abdicação tenda ao seu
lado o novo rei; cm baixo, Baudouin I sendo ovacionado pur seus su-
ditos, quando passava pelas ruas da capital belga, momento após sua

subida ao trono.

VERDADEIRO SACRILÉGIO O
assassinato do rei Abdullah

. À procura dos membros da organização
\ ;;tombaténtes sagrados" — Hoje os fu-

•íiWons do rei da Jordânia
CAII10, 23 (AFP) - Os dois aten-

tados perpetrados na Jordânia, a
curto Intervalo um do outro, suscita-
rnm em todo mundo árabe um sen-
tlmento de estupefação e horror.
Esses assassinatos constituem, com j
efeito, aos olhos dos árabes, um ver-1
riadeiro sacrilégio.

EM BUSCA DOS "COMBATEN-
TES SAGRADOS"' JERUSALÉM, 23 (INS) — Legio-

narlos árabes com metralhadoras ae
mão e membro.; da policia conti-
miam. patrulhando as ruas da antiga:
cidadí, em busca de membros da or-,
ganização "combatentes sagrados'',;
a qual se d:z pertencia o assassino!
5)o rei Abdulla. Enquanto continuam!
os preparativos para os funerais do
rei Abdulla hoje diz-se que os sen-
timentos anti-britanícos e antl-pa-

cado do Oitavo Exercito, de hoje
pela,manhft, assinala atividades de
patrulhas em toda a frente da Coréia,
Certas patrulhas das Nações Unidas
enfrentaram grupos inimigos cuja
ação era apoiada por tiros de mor-
tetros e artilharia. .

BOMBARDEIOS
TOQUIO. 23 (INS) - As. super-

fortalezas voadoras aliac.a.;. lança-
ram 2.100 bomba.', robre 03 aerbdro-
mes comunistas próximos a capital
inimiga. O propósito do comando
aliado é dè "continuar a neutralizar
o potenciálaereo comunista".

A FORÇA INIMIGA
FRENTE DA CORÉIA, 23 (AFPV

— O inimigo dispõe de cerca de 300
mil homens em toda a frente ou na
reserva imediata da frente dá Coréia,
declarou ontem um porta-voz do C
tavo Exercito. Em toda a Coréia,
forças totais comunistas seriam a'
:;:niadame'.it:e de 050 mil homeh:.'íorçaá na linha-de frrnto scria-i
vieidas em 11 "Exércitos" ch'n?.
cinco corpos c'e Exercito no:te-.-o >
nos. Os Exércitos não têm entrei
to seus efetivos completos. Ò por
voz acrescentou que se havia ide
tif içado em toda a coréia 31.
"Exércitos" chineses e 8 Corpos de
Exército norte-coreanos.

A formação do
novo gabinete
italiano

ROMA, 22 (A. F. P,)"'— Aldeie."
de pasperi prosseguiu nas suas con-
sultas, tendo em vista a formação
de novo., governo, conferenciando su-
cessivaménte com Olulio Andreotto,
sub-secretario da Presidencia; Giu*
seppe Polia, ministro do Tesouro no
anterior governo, e vários outros
membros influentes do Partido De-"
crata Cristão.

Tendo os liberais declinado defini-
tivamente; hoje, do oferecimento ae
colaboração- feito por De Gasperl, o
líder riomocràta cristão realizará.es-
forços para constituir o "sétimo Gabi-
ne:e"'eom o conciiVàj do.- reunoltca-
nos, que concordaram, em pr.ncíplo,em partilhar das responsabilidades
do poder com os democratas cris-
tãos. ¦;

Segundo pensamento geral ocorre-
rá rapidamente o desfecho da crise
governamental.
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Interessados os corei
nos em acabar a im

lestinos dos árabes vão aumentando.
A legião árabe intensifica todas as
medidas de segurança contra a possi-
bilidade de novos atentados durante
os funerais do rei Abdulla. /

MENSAGEM DO PRÍNCIPE
REGENTE

JERUSALÉM, 23 (,U.'P.) - Di-
zem de Ammau, Capital daJorda-
nia, nue o Príncipe Regente Naif pc-
diu ao povo que sé mantenha em or-
clom e disciplina, numa mensagem
om que dizia:"Meu msirtlrísadò pai vos ensinou
a paciência.c a prudência. Não per-mitais que a tristeza e o rancor su-
parem a vossa sabedoria. ObeSecei
ás ordens das autoridades. Cooperai
nesta grava crise. Que o Todo-Podc-
roso me ajude a desempenhar as mi-
nhas responsabilidades".

Vale a pena esperar
um pouco..
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A Russia poderá
atacar de surpresa
com suas bombas
atômicas

¦ STUTTGART, Atkansas, EE.UU.22 (UP) — O admlniatrador da Cor-
poração de ReeOiiftruç&o Financeira,
W. stuart Symlngton, advertiu queha o perigo de um "vasto e devasta-
dor ataque de surpresa" da Russia,
quando a reserva de bombas atomi-
ens permitir aos comunistas pensar
que podem desencadear tal ataque

Falando na inauguração de um es.
tabeleeimento industrial de alumínio
subvencionado, Symington recomen-
dou que a expansão- da industria de
alumínio "base de todo o planeja-mento da defesa nacional",.seja efe.
tuada no interior da nação", longe
das bases de onde possam surgir
inesperadamente bombardeiros ini-
migos".

TOQUIO, 23 (UP) — Espera-se qus
ao se reiniciar quarta-feira proxi-
ma a conferência de armistício em
Kaesong os negociadores comunistas
recuem em suas obstinadas exigen-
cias que causaram o adiamento das
negociações, isto é, as exigências pa-
ra que todas as tropas estrangeiras
abandonem a Coréia. As Nações Uni-
das já repeliram categoricamente es-
sa¦ exigência e não voltarão atrás.!

Os círculos responsáveis dizem que í
os comunistas estfto de tal forma ln-1
terèssados em acabar com a luta íía |
Coréia que cederão em' sun inslsten-1
clá. j
TRANQÜILIDADE 

*

TOQUIO, 23 (UP) — Os lideres i
militares e políticos da ONU aguar- j
dam com evidente tranqüilidade
qualquer decisão comunista a respel-
to das negociações, as quais indica-
rfto agora se a paz será restabeleci-
da ou se as operações serão reinicia-
das numa escala mais sangrenta
ainda..
A RETIRADA DAS TROPAS

HONO-KONG,:23 (UP) — A ehlís-
sora de Pelping anunciou, ontem, que
os delegados da ONU e comunistas ás
negociações de Kaesong chegaram
praticamente a um acordo sobre lo-
dos os aspectos a incluir no temario
da conferência para concertar a cês-
saçâo das hostilidades e,um armlsti-

çlo, coin exceção tio que se |

Espera-se a cai
momento a morte
de Petain

Em agonia o
Verclun

¦MXSVW** %4' '¦ ''

DOIS ASPECTOS DA RUA DOS CO^HE/BO». .VENDOSE^O POVO REMOVENDO O LIXO, EMPU-
NHANDO PÁS, VASSO URAS E ENXADAS. '¦A 

'

. EMPUNHANDO PAS, E^X^DAS E VASSOURAS

OÇOVO REMOVEU O LIXO
DA RUA DOS CAJUEIROS
| r Velfios, mulheres ei^íieriçin çets-num f|^p piotesto contra a

inoperancia da Limpeza Urbana '$$. 
' 

m

0 tratado de paz
com o Japão

WASHINGTON, 23 (UP) - A
Russia, Polônia e Tchecoslovaquia fi-
guram entre as 50 Nações que os EE.
UU. convidaram para participar da
assinatura do Tratado de Paz com o
Japão. A cerimonia será', reallizada
a 4 de setembro em S- Francisco da
OaliMrnia. As decisões serão tomadas
por maioria de votos e aqueles pai-
ses comunistas não terão direito ae
veto. Considera-se que o compareci-
mento dos delegados daqueles 11 pat-
ses comunistas á Conferência seria
uma surpresa. .

(Perfume e Hillto/Y
\ J.impt e Embeleze )v es Dentes Cem J
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PETAIN

POIIT JOINVILLE, 22 (AFP)Espera-se a cada momento »ido ex-marechal Petain. Dej
tem o preso tli Ilha de Yeu e
coneiento. O enfermo liãtKL
mado nenhum alimento e se item em vida ainda devido al
çõk de soros diversos destinado
assegurar a hidrataçâò, '*'L

Petain continua agonisãhtc tsmédicos informaram esta t
oue sua situação é a mesma L
tem. O pulso do herol de V-Sdi
irii.bèrceptíVDl e sem membros i
totalmente paralisados, Os và••seguram que sua morte 4 imt
te. 

'

Â produção de
minérios no Brasil

WASHINGTON, 23 (UP) - O Bu-
reau de Minas dos EE.UU. publicouestatística sobre a produção de mi-
neríós do Brasil, dizendo: O Brasil
possue a maior variedade de mine-
rios1 em toda a America Latina, ex-
ceto talvez o México, Diz a seguir
que o Brasil produz 33 importantes
metais e minérios para fins comer-
ciais, inclusive o berilo, oromita,
magnésia,. manganês, titânio' e
Tungstonio- Esses minérios, segundo
declara aquele Bureau,. são de gran-de importância, para a defesa dos
EE.UU., dos paises do Pacto do
Atlântico e das demais Nações Livres
ocidentais.

Os moradores .da antiga rua dos
Cajueiros, junto ao tunel João Hlcar-
do, atual rua Alfredo Dolabela Por-
tela, vivem intensamente o drnma do
lixo."Os caminhões da Prefeitura pas-
sam semanas sem recolher o lixo do-
mlciliar, e toda rua é assim inunda--
da de sujeira, a despeito da chuva
de reclamações endereçadas ao dis-
trito da Prefeitura, ao qual cumpre
conservar limpa aquela zona da ci-
dade. -' • • .
LIMPEZA POR CONTA PRÓPRIA

Ontem, pela manhã, o povo aa rua
dos Cajueiros- reuniu-se, para dar
uma lição às autoridades responsa-
veis pela remoção do lixo. •

Assim todo o lixo acumulado na
rua. foi transportado pelos morado-
res para uma esquina. Verdadeira
pirâmide de sujeira, — mais de uma
tonelada de lixo — foi levantada a
pás e vassouras, por crianças, donas
de casa e homens de todas as idades.

Aproximadamente cem moradores
laboraram jia limpeza da rua dos Ca-
juélros, na esperança de que a ini-
ciátiva sirva de exemplo e éstiniulo
às autoridades municipais.
MEDIDAS ATRABILIÁRIAS DO

CHEFE 13 DISTRITO
Ém palestra cotn os moradores, a

reportagem do DIÁRIO DA NOITE
soube1 que, alem de não tomar co-
nhecimento da limpeza da rua, o
chefe do distrito municipal da zona

manda prender quem remova o lixo morciaias daquele trecho da cidade,
para o morro próximo, desse modo
obrigando a permanência de verda-
deiros monturos dentro, dos domici-
lios.

Há ainda as propinas que os fun-
cionários da limpeza urbana "solicl-
tam dos proprietários das casas co-

para esvaziarem o que chamam de
excesso de lixo das caçambas.

O exemplo vivo dos moradores da
rua dos Cajueiros fica, assim, como
uma advertência, demonstrando a
evidencia de um dos mais atuantes
prolilemás da cidade.

Faleceu

Tres milhões de dólares
para a lilha de Ali Khan

NOVA YORK, 22 (U. P.) — O não menos famoso principe muçul-
advogado de Rita Hayworth revelou I mano oferecem. E' que Ollda quer
que se eleva: a 2 milhões c 150 mil I 3 milhões de dólares, na ação ds di-

vorcio contra Aly Khan, e este quer

i iihhr tora m
Preparava a aliança hispano-americana

lll
NÁPOLES, 23 (U ,P.) —. O al-

mirante Forrest .Sherman faleceu
subitamente em seu aposentos do
Excelsior Hotel, pouco minutos an-
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dar apenas 250 mil dólares para a fi
lha do casal. Além disso, Aly Khan
ofereceu 750 mil dólares para Rita
mas esta recusou..dizendo que nada,
quer parasi- 

, -,.
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dólares a dlferenç> entre o qúe exige
a famosa Ollda para Jasmln, sua
(ilha • de Aly Khan, a o «úe esse

Amanhã no Rio, o
arcebispo de
Washington

Mons. Edward Roone.v, arcebispo de
Washington, deverá chegar ao Rio
«manhã, 24 dé julho, vliitlo de Nova
ynrk pelo "O Presidente" da Pan
American Worlcl Airways para assis-
tir ái> IV Con.Trísso Católico Inter-
Americano de Educação

Monsenhor Rooney, que ficará hos-
pedadb no Colejlo de Santo Inácio
durante toda a sua permanência no
Rlo.é o delegado doa Estados Uni-
dos aquela reunKo, qne se realizará
nesta-capital de 25 de julho, a 5 de
agosto vindouro.

Educadores de todas as Américas e
estudiosos europeus especialmente
convidados participarão das sessões
fló IV Conirresso Católico Inter-Ame-
rleano de Eiliicaç&o, nue estudará os
nroblemas relacionados eom a-ndiiea-
çfio da juventude segnndo ns moldes
católicos e a sna possível,solução.

O primeiro desses Congressos foi
realizado em* Bogotá, na Colômbia,
em 1945.. sncedendo-se outros em
Buenos Aires, cm 1946, e em La Faz,
em 19481: ¦-.
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onde conferenciou com 03 phefes ml-
litares britânicos sobre o mesmo as-
sumpto. ••

Ü VICEsALMlRANTE FORREST>-'y :'SHERMAN <X;'.'XY:X:-

,tes de,.Juntamente.com sua esposa,
partir; de .avião para Washington/
S.uà morte ocorreu ás.15 Jioras, (hora¦local) .---O almirante ^Shèrmaníe' suá
espdsa-hàviám "chegado.''a Nápoles
nntem ¦ emi- suá: étápá- final;"através
dos paísás europeus, uliadòs dos EE.
UU; • çpm-os quais, estava, coníerén-
olàndo sobre as negociações rilspaiíflr'
norteanièí;icanas'-,"pàra;' a concessão
de,bases-da .Espanha para a Marl-'
nha'e _A.vla.Cao dos EE. UU.

Em Madrid, o almirante Forrest
Sherman /conferência» durante al-.l
guns dias com o g-enerallsslmo Fran-.1
co, planeiando a aliança militar èn-
tre os EE. UU. e a Espanha, a qualse opõem a França e a ¦ Inglaterra.!

Depois disso, Sherman conferenciou
eij) Paris qom o general Eisenhower,
supremo comandante do Pacto do
Atlântico,Indo em seguida a Londres

Tenorio Cavalcanti
comprou uma rica
fazenda em Alagoas

,—¦ O brabo de Caxias é
aquele tipinho de nada?

, MACEIÓ', 22 (Meridional) — Che-
gou a esta capital o deputado federal
Tenorio'Cavalcanti, tendo comprado
uma boa fazenda de gado no muni-
cipio de Palmeira dos índios.

Comenta-sé nas rodas dos bares e
cafés.de.Maceió que Tenorio,.talvez,
resolva, na velhice, descansar eni sua
terra natal, esquecendo suas faça
nhas pratieadas.em Caxias, onde tem
sido a figura central nestes últimos
tempos.'.; *:¦:.., ¦¦" ¦- í^...

•. Nas Tuas de Maceió Tenorio tem
sido alvo da curiosidade popular, co-
mentando alguns: "O brabo de Ca
xlas é aquele tipinho de nada".

0 governador capi-
xaka em visita á
zona contestada
entre Minas e
Esnirito Santo

VITORIA, 22 (Meridional) — o
governador. Cantos Neves, acompa-
nüado ijoriecrétarlado, seguiu paraSão, Franclsóo,"na zona contestada
entre Mináé Oerais eo Espirito San-to, onde vai inaugurar varias .rodo-vlas-e visitar as cidades de Mante-liopolií, Ametista e Cachoeirlnha deItauna, para observar "ln loco" asituação da zona contestada.

Doada ao Museu de
Arte nma tela de
éiovaittni
'¦¦ 

8. ^ULo, 21 (Meridional) - Es-teve, hoje, em visita ao Museu'de Ar-te. o sr. Manoel Ferrrflrà Guimarães,vice-presidente do Banco de Minas
ii««^mJezJl e"tre8a de uma va-
J 1(«2 te'» de Glovannl Antônio Pe-¦legrinl.
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\\ \
Jf^ O Artigo da Mesa Redonda \

c uma oferta excepcional ^
O Artigo da Mesa Redonda
c uma oferta excepcional
por um preço sem igual.

'i, )\ rapo
Em matéria 0Mi.

Lindas cores, tlca lonsa.
Muito útil e prática nara
suas compras.

De Cr$ 29,00 pot

Somente SEGUftDfl-FEIRfl • Diajl

WmÊm

CflSflQUINHO^IRpUSl
Pa;a senhoras r mocl-
nhas. Em Una malha Ira-
i-alhada. Sanfona retor-
ceda na cintura, punhes
t B'Ia. Lindas cóíes-

pastel, salpicadas
íe estrelas.

Tamanhos: de a a 46
De CrS 198,00 por

Somente nm-nmIJSi

pr- 3

IP
BLüSltíftW»

fará senhoras e mocinhas. Em
malha Irrbalhada com Ho de ti-
ila. Prõpria para a non eslicão
Mangas Japonesas. Santa na
BOh e na cintura. Cõres-pasle!.
Tamanhos: de 42 a fO.

De CrS 75,00 por

Somente QMRTa-FEIRlJll

fe

fll
MflCflCfllilWAUOY

Ü
Tara crianças alé 8 anos. ím
Ini malha Ho de Escorsia Mo-
dilo americano. Em duas petas:
blusa com sanlona na «ela e na
cintura. E calei comprida cem
sanfona nas pernas. Cures: arei,
rosa e branco.

Oe CrS 35,08 par
Semente QUWH-FEIÇLJIJ

PA

Sfllfl MESÇU
Pira SMiidri! e móci.has. Em
superior mescla de lã. Bois
grandes bolsos. Mutile lanlasfa.
Com botões de rasírepírola.
JNnluiialm, com baléts oran-
d«s. Todas os taminhos.

DI
OeCrS 125,88 por
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, NA BATALHA FIKAL, A COPA RIO FICOU HO
1ÜVEHTUS
.KM BRAVO
YERSARIO

> vezes o Palmeiras
nçou o empate *—"de Praesfc, Rodri-
poniperti e'M

liW» '--ilia sido a me-Mente era quase igual aoísialKima do campeona-m A torcida carioca, eli-«Vasco, passou a ver noSM) um team paulista,»-«ara brasileiro que iria'conquista rie um titulo
Mutile o outro, de tanta
1«» ,de nossas mâ°s de'« iodos conhecem. Vse-•ffW' milhares de torcedo-"UraUn. mar Â »«.. j_ j..
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_ 'Paulo,
is bastar! mas é fora de du-avia a presença dos
fi ws para que o Pai-"Xa?cm casa'talv"'
ff1^ do que 110 próprio*y 

l que foi exatamente-Pacaembu' que o team

»oe,dceruvP),os, nanes-«a nenhum quadro ei*
WbiÜssta meditla rt- c°-
Sft encarou cÍSn pu-
P&Wnde rartanio;.'

cr. gSL'"llla vel1«do. mas
l-J!oXat?to cieiX011 deJ«- 

Mm, Cetl0r (i0 torl1c'<'.

W&il "»B o valoroso
l__»J*, kn.19 vm-ÜO, Pudesse estabelecer vau-R»«l^
fi ma™ou apenn'.1 "

I tam

nus sofreu em
Üfiàurt,,.?P.Eni" um no
llJVWlr ua peleja'J Placar

5 Ü PatoL t|lís imP°-'"-

¦"'h-ver f'-a bras"eirà, Bíesvan'a7pm a;'C!, duas v-

^¦¦tobSf'0tirde<iea"
i«DÍe«L'^"1 da ca-, «P-essao de que li-

,a«a°adorPÈleAJ,a e com «W°3 th„„ • Alias, de acne

i"M.;í;eflue íoram
' "Sina - U_fa H

ilis^^
CREME DENTAL
COLGATE

[res
JOGO¦— Palméiisás (Brasil) x Juventus (Itália) -":. -- •
LOCAL—- Maracanã - :'
JUI^—.Tordjriran (francês), fraco
-RE»NDA.—'Çí?; 2.783,í 190,00 • j' ......'¦'"' 
PALMEIRAS í—Fabio-s/Salvador e Juvenal; Tulio^.Villa-e Dê-

ma; Lima, Ponce de Leoir (depois Çanhotinho),.Liniinha, Jair e'RJridrigues.l '.. '.'.„•;._.',•, ', * x
"^ JUVENTUS, 

'^Viola; 
Bertoccli- e'Manente; Mííy, Parola e

Bizottd; Muocinehi>ÍI;arl-Hanzen, Bonipertl. J. Haiwe e Píaest. '

L? TEMPO. — áiiventus, 1x0,..'.
GOAL — Praesc .:'l...*": i ¦... .- , ¦

I
FINAL — Empate, 2 x:2 *- *")
GOALS — Rcwriguea. Bonipertl,-e Liminha
ANORMAIiEDAnBS — Máo-houve ':

m
OS HERÓIS DA COPA EIO -

p**». &&..,.'__
(T....j-.^l ..?--.- , 1^ ¦' ''v\--''V'. '.-r.' í.*^*;i íM- ,. ¦ -'. ;¦/¦' •¦^'¦\-aJ_^__J_.-Ji^-^^
_^^j__,,^'v!»»ii»^^tâ'iè*:i''-^-lí--'í'';''' 

'""'- "¦'*!"-"!La"

Aí éilãòos ;VoIorbsós Joçadores: do Palmeiras, que
souberam, com fanlo ya/or e com, ianfa bravura.

dar ao. Brasil'úm.fil.uio mundial de mufla siqní/lcação, com a Jbriiliarife conquisia da Copa flio. Pára
chegar a osae resuilado, o Palmeiras derrotou o Wice por 3x0, o Estrela Vermelha por 3x2, perdeu
para o ]urentú6>Bot 4x0, venceu o Vasco por 1x0, cim ele empolando ,0 isoçrundo ]oqó,porOxO. su-
pewu o- /uvenfüs por Jx0,.jie__osdeclslvo» portantoi 01empata.de 2x2,-óntenu com .ps ilaíianési; Na
ç«-itf».o p«_ridó eaquerd^
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ORAS

Os momentos que antecedem o match no3'*fazem recordar a mesma•moção vivida'-hà".um ano, na decisão da Copa do Mundo. Vibra o pú-bllco quando os teams entram cm campo. Tudo pronto, pois, para o
_lnicio do match.v

OS QUADROS

PALMEIRAS: "•'•¦•? ¦ '. -, '.',
,'PaJjio.' -;•:.',•: •.. -.-•._•:¦•.: Salvador e Juvenal - -..•-. •.-'.¦

-; Tullo.Villa eDema I ¦ » •
¦-,-I .''.'.v~iumiíí,onGe,.,Limiiihá, Jair e Rodrigues ;-

JUVENTÜS:^^- :'..''¦•'¦".'"¦.¦•. ";'.--iv v-ví*'".' :' .<]t -
-..'-'.-'í-vr--. -• '--.Viola' ¦¦"¦'j ¦ ¦ ••*-':' e:-..1':-;J*'V:l:i' .- Bertuccli-e-Hanstiti .'..-..

»¦:';'.'.¦•>¦/"'•.-..•..•, ¦Mary,>Fteola e Wi30to: -,¦¦,,-..¦.-, ,
íiruclneli,.Ks H_nzen,sBonipev.ti," J'.;'Hi3ftizeh :e Fraeste t

Ganha o Jíuv,6htüs o "tòss", cabendo 'a saidà.ajJ'Palmeiras, Liminha
movimenta a pelotj. em direção a Jair, que atraza a Túlio, que adianta.
Entra Ponc*'.e3iwto comete lian4s. Hí?unfa. ação--demorada, dhute de
Jair e defesa segura de .Violai \%-j

PRIMEIRO TEMPO
PERDE RODRIGUES

A' atuaç&o- do Palmeiras n8o é igual
a de quarta-feira. Nota-se "um' certonervosismo entre os capitaneados de
Jair, de que se aproveita o Juventus
para atacar. Mas" "uma arrancada dos-
locais, Rodrigues se coloca em bo_á
situação, mas perde. - ¦ . \\ ,-?" '•
JOGO IGUAL j^r;

São passados dea minutos de jogoigual. Indefinido. Contudo, os avan-
ços.do íuventu»sBaoimaíaipetígosos

FALnA TÚLIO
Nova arrancada do Juventus. pe1,

esquerda.' bola" com Karl Hanzer
Entra "Tullo. dá -.duas puxetas- mr.
na terceira, maiida a cót-ner, media
.çrepiente.
SALVA FAT3IÓ
;, A situação pende mais para o Ju-/^
Ventus»e Boniferti. mem lançado po'Plcefti.':atlfá com violência, mas Pa i¦Dlo>se arroja e agarra bem.
JUVENTUS— 1 X0

EUqu^ ae* 18 nünutoe, Mucinel^ s „ v.-J %
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A IÍT0RM »0 AMEIIM
1/EIO «RA PREOSH

Vibração entre os rubros, como regresso da delegação —Fes-
ta na sede do clube — "Jogamos bem", disse Delio.-— Ótimo
tratamento dos uruguaios — À reportagem do, -DÍARIO DA
NOITE, na sede do América :^-$y$Wy. ..

O América merecia uma recepção do mundo queria saber d; coisas. | dos porque moram-muito.longe. Dé-
monstro, regressando do Uruguai. Todo mundo queria ver seus heróis lio Neves e o chefe da delegação,

Nossa reportagem misturada naqul-
io tudo, sentia rie perto, a alegria
justa, multo Justa que os rubros ex
pandiam. Era o regresso de uma rie

com um feito altamente significatl-
vo para o nosso football. Os rubros
venceram o. Penarol, quando mais
ora necessária a vitoria do football
brasileiro, Quando eles iriam come-
morar o "16 de Julho", os america-
nos acabaram com a festa, vencendo
com categoria e supsrioridáde. Por
isso, merecia sua delegarão, uma re-
cepção condigna, pela façanha me-
moravel, e a qual, todos nós brasi-
leiros, somos inteiramente gratos.
Porém, pela coincidência de sua che-
gada com a realização do sansaclo-
nal jogo final da Copa Rio, o publi-
co não pôde prestar a homenagem
qtte os heróis de Montcvidéo more-
ciam H fberam Ms.
MUITA GENTE

NO AEROPORTO
Apesar disso tudo. ainda o aerd-

porto apresentou um ambienta frs-
tivo. Multa gente, mais do que se
esperava, fora receber os vencedores
do Penarol. Toda a diretoria do clu-
be estava presente, e muitos íans as-
sociados e povo que foram abraçar
os bravos defensons do simpático
clube de Campos Sales.
FESTA NA

SEDE DO CLUBE
Rumamos para a sede do Amér!-

ca. Ambiente emocionante. Geme
por todos os lados, confundindo-ne
jogadores, diretores e torcedores. To-

concordaram com o apelo de todos,
porque, a viajem íoi cansativa Nove
horas voando, merecia mesmo um
descanso, Assim, somente r.eie jo'<a-

legação brilhante, invicta em um I dores compareceram a Campos Pa-
torneio que nâo acabou, porque os les. Foram eles: Rubens. ÍVY.in Vis-
uruguaios temeram a força do cluoe na, Cláudio, Miguel I, Miguel 1„ Joel
brasileiro- A festa na sede do clube I e Ranulfo. Alem destes, o técnico
foi improvisada mas agradou. Uma ' Délio Neves, e os dirigentes da de-
mesa com drlnks para diretores, re- legação. Estes foram homenageados
presentantes da imprensa e convl- :por todos que compareceram á série
dados do clube. Fábio Korta, ícaro ¦ do clube.
França, Stramantünole, grandes ar- | JOGOU BEM O QUADRO
tífices do clube de Campos Sales, e i Délio Neves, numa roda de íans,muitos outros grandes diretores do "™,^^jS»™Q«W»§*«»,
clube, também eram gratos a todos I S.ue.fazIam l"Pa s?rI* de perguntas
que foram prestar aquela recepção
r,o seu quadro, enchendo a sede e
dando nm aspecto festivo e de sa-
tisfaçfto. O América precisava de
uma vitoria deste quilate. Isso, di-
ziam todos os dirigentes americanos.
Era indescritível, aquela festa que se
viu em Campos Sales. Um contenta-
mento cintagiante, envolvendo até
nós, repórteres, porque ali, sentimos
a satisfação e demonstrávamos nos-
sa gratidão ao América, que soube
provar no Uruguai, no dia em que
se comemorava "16 de julho" que
nosso football é mesmo superior

JOGADORES NA SEDE
Nem todos os jogadores foram á

sede. Do aeroporto foram dispensa-

0 Minecampeonato
OITO CLUBES EM AÇÃO

Todos querendo saber como andou o
América, e, o técnico, muito sim-
pies, atendendo a todos, disse:"Jogamos bem. O quadro es-
teve firme e feliz. No primeiro Jo?oestivemos desfalcados de Jorglnho.
Improvisamos elementos. Perdemos
Ranulfo logo no Início'do segundo
tempo. Tudo isso motivou o decres-cimo de produção. Mas, para a se-
punda partida, estivemos muito bem.A equipe jogou dentro do ritmo jáconhecido por todos, e seguiu á ris-
ca, a tática (> Instruções adotadas",
MUITO BEM

TRATADOS NO URUGUAI
Quanto ao tratamento recebido pe-Io clube, Délio Neves acentuou:"O povo uruguaio nos tratoucom a máxima consideração. Nãonos aplaudia muito, porém, não vaia-vam. Apenas quando nosso quadro co-meçou a dar um "baile" no final,

quando já estava vencendo bem, o pu.blico mio gostou multo. Porém, ter-
minado o Jogo, fomos bem recebi-dos, quando saudámos o publico".

1 
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PUIGAS PERIGOS
QUE NATÂM VOLAli

f 1 r*l I • *\ S\ a* Am L-, a na «*>-I««-.£—.—.— ^ -.1 *O que é a chamada fórmula n. 3, a^ ca.
teiramente desconhecida no Brasi'
fundidos na Inglaterra,
e Alemanha

Principalmente
y

DIÁRIO DA NOITE ao tornar co- Mas a maioria aLnhecldo o calendário das principais trüidos na im-iVi, '%
provas para-1052, nele incluiu a de- vem dedicandt>s«hw
liberação da CE em reservar varias "--'-' " ':'!!T¦!!V,

Registre-se »ml
provas da próxima temporada para dissemos, são c$''r-- ^

motos que .áíiSüraos carros até 500 cc, formula n. 3. uimus que s«0 ,< , •
Limltamo-nos, pura e slmpiesmcn- tados nos "PuS *

te, a dizer o que'se pretende fazer, nus e por Isso brm '
deixando, propositadamente, comu E ainda há, alS'1ngora o estamos fazendo, para escla- as tolegraficas 3recer os amantes do automobilismo tio volante tránc"! tilll

m
obre o assunto, Já que Jamais se justamente 

'd^anaiS™

diçfies citadas n3 Brasil, não existln. isionante vpinnM.jfáÜI
realizou uma só corrida nas con- um "Pulga

VIOLA NÃO ÜOIZ SE CONFORMAR

RENDA: — CrS 7.393,00.BELO HORIZONTE. 22 (Meridio-i
nal) — A primeira rodada do Cam-1 ANORMALIDADES — Aos trinta
péonato Mineiro de Futebol, dispü-jminutos da fase final, Lilito e Sa-
tada, hoje, nesta Capital, em Nova bu foram expulsos do match, por

iroNÀO I
QUE

Ainda dentro da cancha, o repórter conseguiu observar uma
cena que por pouco não se transformava em pugilato, entre os

próprios italianos; O arqueiro Viola não se conforma com o resultado do encontro c demonstrava grandençryçstspió; fiantlo mesmo a impressão de que esta va com o resultado do encontro e demonstrava granderios. Os próprios dirigentes do Juventus não conse guiram acalmar o jogador. Somente depois, quandose aproximou o atacante Toncc dc Lccn, é que Viola conseguiu controlár-sc, deixando o gramado emcompanhia tio player paulista, sob vaias dos torce dores. Na gravura, o agitado guardião Italiano, era
plena explosão, contido, a custo, por dirigentes do Juventus.

velocidadedo mesmo, entre nós, qualquer carro | Como havia terá'dos, que foram batisados como -se conhecer » fn3®l«pulgas- ;da noitk, mmE a explicação é fácil: trata-se Ce'tagem, tudo deve*.maquinas de reduzido tamanho e aos seus leitores sem íi"com suas dimensões, máxima e ml- tia das mais tntereSalnima, enquadradas dentro do Codl- " "'f!-
go Internacional.

E ao contrario do que ocorre n.is jdemais categorias, os "Pulgas" são
movidos por motores de motos e pe-
riíjosissimos porque chegam a de-
senvolver media horária de 170 qui-
lômetros!

O país onde mais difundidas estão
as carreiras até 500 cc é a Inglater-
ra, onde, comumente. «ão reaiisados
verdadeiros torneios de velocidade
habilidade, pois há necessidade, em
curvas fechadas, do volante proceder
como fazem os motociclistas, isto é,
colocar . o corpo inteiramente para
fora do carro, a fim de ser mantida
a estabilidade da maquina.

Por enquanto não possuímos no
Brasil um Só desses carros, mas como
se fala na possibilidade de virem ser
adquiridos procurou a C E inclui-los
na programação, visando, com isso,
evitar que seja tarde para progra-mar as provas, dos "Pulgas".

FRANÇA E ALEMANHA
Também nos dois paises os "Pul-

gas" agradaram e em ambos são co-
muns as provas que lhes são reser-
vadas.

Â III
PíIllS

FOI
Lima, Barão de Cocaia e em Conse-
lheiro Lafayetc-, da qual participa-
ram oito clubes íilisdos á Federação
Mineira de Futebol.

Em Bslo Horizonte — Cruzeiro, 2
x Siderúrgica, 2.

O Jogo principal da rodada foi
disputado aqui entre Cruzeiro e Si-
derurgica que apresentou um trans-
curso interessante e cheio de vibra-
ção. As duas equipes, demonstrando
bom padrão técnico, não consegui

jogo violento.
VILA NOVA, 4 x SETE DE

SETEMBRO, 0
Prollando em Nova Lima, contra

o Vila Nova, o Sete de Setembro nâo
conseguiu um resultado favorável,
pois íoi derrotado pelo conjunto lo-
cal por quatro tentos a zero.

Os goals dos vencedores foram
marcados por Escurinho (contra),
Baduca, 2 e Rodolfo.

JUIZ: — Alceblades Dias — re-ram um triunfo, pois quando o pre- gu;ar,Ho terminou, o placard assinalava ai rÉ.\"DA-  CrS 1 095 00contagem Ai 2 tentos para cada lado, ATLÉTICO MINEIRO," 1 xespelhando, fielmente o que foi o cie-1 MEP.IDIONAL, 1senro!: rorfin.
Marcaram os tçnlòs para o Cm-

zeiro — Dirceu e Chiouinho. enquan-
to que Zé Maria e Celso para o Si-
derurgica. ,

As dtia? equipes:
CRUZEIRO: — Geraldo; Duque e

Beriotie; Avelino, Lazarrote e Paulo
Florenclo; Chiquinho, Dirceu, Au-
rec, Guerino e Sabü.

SIDERÚRGICA^— Robcfo; Ll-
llto e Raul: Jacob. Paulo e Hélio;
MliiHueirinhaj Celso, Michel, Zaca-
rias e B3rros.

JUIZ: — Raymündó Sampaio, rc-
guiar.

O Meridional de Conselheiro. La-
fayete, prèliahdò em seu cafnpj,
contra o Atlético conseguiu um re-
sultadò magnífico, pois empatou de
um tento.

Assim, foi auspiciosa a estréia rio
Meridional, de Conselheiro Lafayete.
no Campeonato Mineiro de 1951.

O tento do Meridional íol assina-
lado por Romeu, enquanto que Al-
vinho consignou o goal para o Atlé-
tico.

O árbitro foi o célebre Geraldo
Toledo, oue teve bóa atuação.
METALURZJNA, 1 x AMEKICA, 0

Preliando em Barão de Cocaia, o
Metalurzina venceu o América Mi

ONTEM E SIM QUARTA-FEIRA
O JUVENTUS PERDEU A COPA RI

Paia o técnico da clube italiano, foi fatal o jogo noturno — Parola eloqia o espirito de luta dos brasileiros— Mais serenos, desta vez, os era cks europeus — Regressarão amanhã a Turim — O slogan da despedida:

»^VWV^MMWNM^y<^^W^Wm«Mi<KA<V|i

p-o^^^.^

— neiro pela contagem mínima, dc-
pois de ter sustentado uma luta dra-
mática, nos últimos minutos quandoos americanos partiram em busca de
um empate salvador

Aulas Práticas
PELA MANHA. A TARDE

E A NOITE

BREVEMENTE NOVAS TURMAS
Sem compromisso, faça uma visl.
ta para conhecer os laboratórios
de "Electra Rádios Limitada", a
Rua do Ouvidor n.° 164 • 3.° andar

. - Edificio da Papelaria Ribeiro
(Elevador) — "ELEliTRA" não
tem filiais- — Fundada em 1938.

' Vk^^WMWMW^WtfW^^^VM^^^^^^»

O único tento foi assinalado por
Tião.

Dirigiu o prelio o sr. William
Costa, que teve bôa atração.

A COLOCAÇÃO
Com o resultado da primeira ro-

dada, a situação dos clubes, por pon-tos perdidos, é a seguinte:
Io lugar — Metalurzina e Vila No-

va, com 0 pontos perdidos;
2o lugar — Atlético, Meridional,

Siderúrgica e Cruzeiro, com 1 p.p.3o lugar — América e Sete de Se-
tembro, com 2 p.p.

videncla foi tomada no períodocomplementar e os resultados foram
bem melhores.

Você tem razão, a inclusão deCanhotinho no lugar de Ponas deLeon, trouxe melhor vivacidade ao
conjunto, tanto é verdad» que foi.
Justamente na etapa complemen-tar que o Palmeiras conseguiu osdois goals,

O dialogo continuava entre o re-
porter e o técnico assistido por Fia-vio Costa e Vicente Feola,

Naquele momento. Flavio virou-
se pnva nós e declarou:De qualquer maneira, o triun-fo ficou entre nós. O Palmeiras me-receu to.da a. nossa homenagem. Osseus Jogadores, principalmente, to-ram verdadeiros gigantes dentro dacancha.

E Feola completou:A todos, os nossos parabéns.Vocô Cambom, o presidente V.m-Biele, o Barone. todos os Jogadores,o Palmpiraí. a torcida, as nossasfelicitações. Estamos radiantes coma vitoria.
FELICITAÇÕES DOS ITALIANOS

Quando era mais Intensa a ale-

Aconteceu o Inesperado com res-
peito aos italianos, dentro do ves-
tiarlo. Quando todos esperavam quealgo de anormal acontecesse, depois
da perda da "Copa Rio", nada foi
observado pelo repórter, não pas-
sando de simples previsão as cenas
de indisciplina da parte dos visi-
tantes ao termino da contenda. Ain-
da ra cancha, ouvimos os italianos
a respeito do espetáculo final da"Cepa Rio".

Muccincli, . o. "irugnon" ponteiro
direito, falando um ^'ouco ri; pbrtu-
guôs, conversou com-o reportei':

Football é esporte e nó esporte
ou se ganha, ou se perie. Assim, o
Tnimeiras jogou para vencer e con-

...uiu vencer. Nós perdemos, mas
ixinos certeza de ter feito boa figu-
ra- Eu nao estou triste com a der-
rota.

O "bambmo" não demonstrava
tristeza e Parola, que reapareceu no
choque decisivo, acrescentou: /Foi bom * jogo, mas faltou sor-
te no momento decisivo, e isso faz
parte do football.

Viola era o único que destoava
dos seus companheiros; o tenente
Hélio, da ADEM, ao tentar entre-
gar-lhe uma foto deixada por um
amigo, recebeu um tapa na mesma,
caindo ao ch&o. Ao mesmo tempo,
Viola voltava as costas para o te-
nente Hélio. Nesse ponto, Blzzoto e
Muccinell intercederam e Viola, do-
pois de ouvir o esclarecimento do
Hélio, recebeu . a íoto, que era de
uma linda morena, "girl" de teatro.
O rosto de Viola estava sangrando
e ao perguntarmos o que era, rus-
pondeu:Foram vocês com a mito.

A TAÇA DO VICE
Ainda no meio do gramado os ita-

lianos receberam das mãos de Ma-

'Missão cumprida"
rio Pollo a taça e as medalhas pelovice-campeonato. Nesta oportunida-de o "capitão" Parola agradeceu,felicitando a entidade brasileira peloêxito alcançado,
FALTOU SORTE AO JUVENTUS

Carver, o treinador inglês do Ju-ventus. atendeu-nos com um sorrisonos lábios. Desta feita falou .mais.Então, Mr. Carver, gostou do
jogo ?

Sim, loi ótimo e n torcida fl-cott satisfeita. • '•.
Ccmo recebeu a arbitragem déTordjaman ?Foi um pouco favorável aos

palmeirenses, mas no final foi bemmelhor do que a de quarta-feirapassada. t

O Juventus poderia ter rendi-
do mais?

Isso é uma coisa difícil de res-
ponder, mas nos faltou sorte, por-que do contrario teríamos vencido
por 2 x 1. Em verdade perdemos aCopa na quarta-feira, na luz doarefletores. Por'isso, temia a prorro-
gação. ,,

Quantos Jogadores contundi-
dos, Mr. ?Entramos em camno com sett
jogadores sem condições físicas pcí-feitas e hoje não vou verificar os
que nâo estão contundidos. A pelejafoi ardorosamente disputada e issotrouxe cniisaço aos meus jogadores."O AltDOR ÍOI O NOSSO

INSUCESSO"
Parola estava sentado no gramt»

o conversava com Marl e Bizzoto. devido á serie de jogos, nãb tivemosDizia o "capitão" da equipe do Ju-' •**"'" »*'-—  •- - -
ventus para os seus companheiros:Poderíamos ter vencido por2 x 1, não fos.se o ardor que os bra-sileiros empregaram depois do nbs-so goal. e não foi possível detê-losmais. Como lutam com ardor esses
jogadores brasileiros!

FALTA"DE SOPTE E DE
FÔLEGO

' Dentro do vestiário voltamos a teicotltácto com os cracks do Juven-tus; Tinham recebido a taça e asmedalhas pelo vice-campeonato. Bo-niperti respondeu á nossa pergunta:Faltou sorte aos meus compa-nheiros e a mim principalmente emrl"un« chutes. Depois do empate,

Venceram Corintj
Ipiranga, empata
Portuguesa

S. PAULO, 22 (Mt|j£.Atuando em Campinu,.
equipe loca! do G'jaran;,|
se o Corintians do xtmk
te ao Botafogo ao I...J"2. Carboni, Baltazar; clzinho, marcaram para ti'res, enquanto RonraieS'
marcaram para os wnçffi
pes atuaram assim coíll

CORINTIANS: - Cite
mar1, Homero e Rosakji
Idario, Touguinha e E:lc
dio, Luizinho (Nardoj,B|!i
boni (Jacuson) e NeWii

GUARANY: - Aridi
Turcáó; Geraldo, 5mb
iGo-'en e Gambá: Sinj
ta, Romeu. Harry ipioij
(China I,

JUIZ: - Roque Piiiljí]
bom. Renda - Cri OJ.iiil

IPIRANGA 2 X PÓHÍi
SANTISW 1

Em partida tia;, maistó
senciaüa por publico li
Ipiranga surpreendei' olj
Portuguesa Santists
tona no ultimo minuto,pã
gem de 2 a 1, Tico e Vila
ram para os vencedores.«
Zinho fl conquista Jo Ú
dos vencidos.

Juiz: Jo;é dí Mostalií
da: CrS õ.460,00.

O-Huminense^onceu o Campeonato de Juvenis - Cairamdois records - Anulada a p rova de 5.000 metros
Dando-cumprimento ao seu calen-1

dario a FMA realizou no estádio doVasco o Campeonato Atlético de Ju-nlors, que foi vencido pelo Fluminen-
se F. C. seguidp do Flamengo.

A primeira parte realizada sábado,ofereceu apenas como nota desta-cada a, queda dos records.de 110 me-tros com barreirasse salto com vara.No primeiro foi autor Ijoel Rosa da
Silva, do Vasco com 15,5 e o «agundo
jor. Carlos Geraldo Morcher, tambémdo Vasco com 3,70. Foram estes
aliás os únicos'resultados técnicos
apreciáveis registrados no campeo-nato e o espirito de luta evidenciado
pelas equipes do Fluminense, Vasco
e Flamengo.

Wpl^SilEÍ BVTrST0 Evangelista"
» v^dV^^^ta6 ^i^lSífe^fe A. Kad.ec

0 fcSPORTE VEKCtU t
CLÁSSICO DE J.DÍ; FIA

CAIU O.TUPI POR 2x1.
JUIZ DE FORA, 22 (Meridional)— Prélíando pela penúltima rociada

do Torneio Municipal, o Esporte

gria dos palmeirenses, chegavam ao
vestiário os dirigentes da delegação
do Juventus. Foram felicitar os ven-
cedores. Ao ingressarem naquele re-
cinto foram recebidos com uma sal-
va de palmas.

Minutos depois, retiraram-se.
Também estiveram no vestiário

os Jogadores italianos Viola e Mary.
O primeiro pediu desculpas a Ca-
nhotlnho da "agressão" que.pratl-
cara na segunda etapa do match.

Barbosa, arqueiro do Vasco, este-
ve Igualmente felicitando os seus
colegas do Palmeiras.

«Q^^/wiiwwwW/^*;^

Hoje
evísfio TV-TUPI
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venceu o Tupi pela contagem de 2:<1,após uma luta das mais interessan-tes, sem contudo -de grande feltiotécnico. A-movimentação posta em
pratica pelas duas equipes agradouao publico presente.

Goler-am para o Esporte — Be-none e Rubens. Para o Tupi —
Garbero.

Juiz — Heitor de Oliveira, péssimo.Renda — Cr$ 9.381,00.
QUADROS:
ESPORTE: José; Valter e Pedro;Lauro, Nenem e Vandecy; Nerl, Ma-rino (Tuzlnho), Pirllo, Benone e Ru-bens.
TUPI: Waltíete; Jorge (Pescoço) eDomiclo; Belose, Silvio e Zé do Cor-reio; Cotoco, Paulo, Adinho, Isalas «Gardero.

' Com esse resultado o Esporte e Tu-
plnambás estfto na liderança e O
Tupi alijado do Torneio.

no Romulo Gomes
RESULTADO DAS PROVAS-

400 METROS COM BARREIRAS
1." SEMI-FINAL

1.° lugar — Valdemar F. Souza —
C. R. F. — 59,Os.

2.» lugar — Luis C. Fernandes —
C. R. V. G. — 59,7s.

3." lugar — Sérgio Passos Filho —
B. F. R.

4." lugar — Jonas S. de Souza --
C. R. F.

5." — lugar — Hedberto P. SilvaB. F. R.
400 METROS COM BARREIRAS

2.» SEMI-FINAI,
1." lugar — Ulisses L. Santos -

C. R. V. G'. — lm03,Os.
2.° lugar — Ijoel R. ria Silva —

C. R. V. O. — lm07,Os.%
3.° lugnr — Jonathas J. de SouzaC. R. F. — lm09,Os.
4." lugar — José Manoel Sales —

B. F. R.
200 MTS. RASOS 1." SEMI-FINAL

1." lugar — Acrlsio Figueira — B.
F. C. — 23.5 s.

2." lugar — Silvio Soubre — CR.
V. G.—23,7s.

3." lugar — José Carlos P. SilvaB. F. R. — 23,9s,
4." lugar — Jo3o L. da Silva — O.

R. F.
5." lugar — Dorodame Moura Lei-

tfto — -C. R. F.
6.° lugar — Nicanor M .Santos —

C. R. V. G.
200 MTS. RASOS — 2." SEMI'

FINAL
1." lugar — Geraldo G. Murgel

F. F. C. — 23, Os.

V0LLEY-BALL
Foram os seguintes os resultados

dos jogos de volley, referentes aos
campeonatos feminino e Juvenil:Feminino — América 2 x Gra-
Jau'. 0;

Juvenil — Botafogo 2 x Jequift 1.
Tijuca 2"x América 1.

PORTUGUESA
Quadro completo para o amistoso de
quarta-feira com o Flamengo,

S. PAULO, 22 (Meridional) — Tara enfrentar o Fia-
mengo, quarta-feira próxima no Maracanã, a Portuguesa
de, Desportes regressará àmanliã de yberlandia, e possi-Velmente à noite, rumará para1 a capita! da República, in-
tegrada por todos os seus efetivos. Nininho c Simão, quonão têm participado dos últimos prelios do seu clube, de-
verão reaparecer no encontro entre os invictos da Euroí™.

F. F. C. — 23.4S
4." — Virgílio A. Coutinho - C.R. F.
6.° lugar — Hlgino Pereira — C.R. V. G.
6.° lugar — Fausto de Souza —

B. F. R,
400 MTS. RASOS í.> SEMI-FINAL

1.° lugar — Jandlr Assis — O. R.F. — 52,3 s.
2." lugar - Mario do Nascimento-CR. V.G. -52,5s.
3." lugar - José B. de Souza -C. R. V. G. — 52.7s.
4." lugat — Theodomiro- Serra Fl-lho- B. F. R.
5.° lugar - Gildo C. Ferraz —

F. F, C.
6.° lugar — Allan Doria — F. F C

MARTELO
1.* lugar — Gerhardt K. Gsisseler¦-. B. F; R. _ 35m66.
2." lugar — Jonathas José de Sou-za — C. R. F. — 31m23.
3." lugar — João Dias de Melo —

C. R. V. G. — 30m37.
4.° lugar — Fausto dos Santos, F.

?: £v~ 26m58: 5-° '"gar - HélioL. Bittencourt — CRVG — 24m81;6.° lugar — Sald O. Tahan - FFC23m75.
400 MTS. RASOS, 2.° SEMI-FI-NAL: 1.» lugar — Hermirilo II. 011-veira — CRF — 52,3s.; 2.° lugar —

Aluizio H. Rodrigues — BFR —
52.8s.; 4.° lugar — José C. Mala -
FFC; 5.° lugar — Francisco O. Cor-tez - CRF; 6.° lugar - Dlvl. M.Ferreira — C.R.V.G.

ALTURA - li? lugar — Elias O.de oliveira — F.F.C. — ImBO; 2."lugar — Sydnei de Morais — B.F.R.Im80; 3.° lugar — Bartolomeu OU-veira — C.R.F. — lm70; 4* lugarItamar A. Barreto — C.R.F. —
lm70; 5.° lugar — Hermilno OUvel-ra -, C.R.F. - lm70; 6.» lugar -
Afonso Solano Oliveira — F.F.C.-Im70.

6.000 METROS RASOS — l.o lu-
gar — Romulo F. Gomes C.R.V.G.16m28,5s.; 2." lugar — AlbertlnoJ, Bandeira - F.F.C - 16m2S,6s.;
3.° lugar — José do Carmo Filho -F.F.C — 16m38,0s. 4.» lugar - An-tonio Feliclano Reis Filho — F.F.c:5." — Jansenda C Lopes — C.R.V.G.6." lugar — Waldomiro.MonteiroC.R.F.

400 METROS, COM BARREIRAS-- FINAL — l.o lugar- — Lute\Cae-
tano Fernandes — C.R.V.G. —
58,0s; 2.» lugar — Waldemar F. deSouza — C.R.F. — 59,35.
400 METROS — COM BARREIRAS— FINAL

1.° lugar — Luís Caetano Fernan-
das — C.R.V.G. — 58,Os.

2." lugar — Waldemar F. de Sou-za — C.R.F. — B9,3s.
3.? lugpr - Ulis«es L. dos SantosC.R.V.G. — OO.Os.
4.» lugar - Sérgio Passos Filho —

B.F.R.
5." lugar -Jjcel Noé da Silva -C.N.V.G.
fl.° lugar — Jonathas José de Sou-za -mCR.F.
200 metros — RASOS — FINAL1.° lugar — Geraldo G. Gurgel —

F.F.C — 22,4s.
2." lugar - Getulio Evangelista —,

mais fôlego para perseguir o ter-
ceiro tento. Gostei da torcida cario-
ca e> acima de tudo, do modo como
torce com panos nas mãos.

Bonlpertl queria se referir ao:,
lenços brancos que shnificam a per-
da de alguma coisa ãnter do térmi-
no de uma peleja. Bonipo.ti pen-sava que aquilo era incentivo aos
jogadores."'V.OCES CUMPRIRAM A i ^Atuando na cldaiif nis

MISSÃO" . Uberlândia, a Portwii
Depois do presidente do Palmei'' portos empatou cqm tíf

ras, Mario Frugiele, que foi, felici- i sem abertura de conüjtf

PORTUGUESA DC DESnf
X UBEEAM!

tar os perdedores no vestiário, deu
entrada no mesmo o sr. Otorino Ba-
rassi, que disse para todos, no cen-
tro da sala:— Vocês cumpriram a missão,
chegando ao final da Copa e dei-
xando boa impressão na torcida.

Depois foi de um a um apertan-
do a mão dos jogadores, que de-
monstravam um cansaço excessivo,
devido ao esforço feito nos 90 mi-
nutos.

Os italianos seguião' amanhã, de

uma partida intensanetllj
A equipe paulista esln ia
tituida:

Muca; Haroldo t Nx
Brandãozlnho e Ceei; Ja
(Niquinhoi, Renato, Ht)!.1
e Leopoldo.

Juiz: Anton!o Mmta
CrS 75.000.00.

2811, da Panair, levjp.ll
vice-campeões da "CopiSl
bilitando tecnicamente s\

rerotno á cidade.de Turim, pelo vôo Ido "cálcio".

©SP O K
IKTERNACIOÍÍ

VIENA, 21 (A.F.P.) — Retornati-
do ao Rio de Janeiro onde partlci-
param dos Jogos da Copa Rio", os
membros da equipe do Áustria, de
Viena, chegaram ontem à tarde na
capital austríaca, por via aérea.

MONTEPELLIER,
A 16a. etapa da "Volta Ciclistica ria
França" no percurso"Carcassonne-
Montepellier e na distancia de 192
quilômetros,^ íoi ganha pelo corredor
suiço Koblet.

Koblet também é o leader na cias-
sificação geral.

DUSSELDORF," 21 (A.F.P.) -
Na dupla de cavalheiros, no torneio
internacional de Tênis de Dusseldorf,
Weiss e Armando Vieira (Argentina
e Brasil), derrotaram Garret e Sko-
neckl (Estactós Unidos e polônia),
por 316, 6|4 e 6,4.

LONDRES, 21 (A.F.P.) - Luis
Romero (Espanha), caihpeão da eu-
ropa dos" pesos-galo, derrotou Jackie
Fairclouih (Inglaterra), por nocaute.
no qvarto "round", em combate rea-
lizado em Manchester.

brasileira Armando m
rotou o argentino V.ffl
"sets" por 6-0 c H . ,

Weiss jogou o prinro.;
convicção cometendo<<®
ros. Em compensa!»
set" proporcionou W

21 tA.F.P.) — niçada. Os dois jojafls»!
ílgrandes qualidades

Vieira, que se COWjf
sa tio Torneio de «»;
classificar em os8«
res, deveu sua vitorias
tino graças aos sets
colocados. ^ '

ZANDVOOT, Holâjfe
_ Lotus Rosier, os m
do maquina TalboH, iffl
dc Prêmio da Holanda.

AVIGNON, França,»
Louis Dobet, da W|

17n. etapa da «»„

21om b,.-..'if.a. cobtWjJl
tros cm 7 lio ;:K|
gundos. O V lugar cv-»
Barbotin, tia Fran«.*
Nino Bartali, da «*•

LOUISVILLE ,m
22 (ü, P.) -95,S

LOUISVILLE (Kenlucky), 21 ia.
F. P.) — O americano Herbert Fiam
derrotou o japonês-Jiro KütnamaruJda
em três "sets", por 7|5; 610 e 7,5, no vis
segundo jogo simples do "match"
Estados Unidos e Japão, em disputa
da Copa Davis. Os Estados Unidos
estfto agora com duas vitórias a ío.s. ,.,,,„u0
zçro. | Com este tflu",°,t,,|i

-:- cios obtiveram a V ft
DUSSELDORF, 21 (A.F.P.) - A com o que se c». .^

primoixa semi-ílnal do Torneio de frentar o M(aCT
Tênis de Dusseldorf foi ganha pelo dada

na primeira iv»--- .«
zona amerlean ||

TÕnyTrateiViS
t0u » dupla IW^ÍP
kano e Gor•o Fujukubaf

f glAfkm
IHGRAMS
f/múík0é/
' •** Crem» poro t

À4
Bnrbenr M«nt«,|o'il»'

B.F.R. - 23,Os.
3-0 lugar — Francisco A Kndlec -

F.F.C. — 23,ls,
4.° lugar — Acriso Figueira —

F.F.C.
6." lugar — JOsé Carlos F. Silva -

B.F.R.
fl." lugar'— Silvio Soubre — C. R.v. a.

jiuidir mi.o lugar
__ 28m|5i

2." lugar _ LllíioC

^&Zíli.
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U11II MIlMiJILi •
ARPVAVAL AUTENTICO I\0
ESTIASIIO DO PALMEIRAS
'Devemos a torcida carioca esse grande feito", declara o pre-
sidente Frugiéle — Vibração incontida entre os palmeirenses• - Felicitados pelos represen tantes de todos os clubes da cida-
c" Â palavra do prefeito -Carlos Vital

—"i. -.

-'0Cot..."lil !¦;"-.. çou par assim
. quando o juia trilou o apito

S por terminada n sensacional
Naquele momento, a ínva-

co campo foi completa. O tec-
i Cambom. dirigentes do Pai-
ias Jornslist".-, fototfaíos, cl-
lííoírafiítas, locutorss. dirigon-
d' clubes e torcedores num só

:;o correram para abraçcc os
:iore*do club bandeirante, heróis
aa tarde gloriosa e inédita pn-o football brasileiro, noi-, vimos
rçrçulstar uai titulo mundfel. I"¦Mn eri tremends Ninguém'•'.'.li. Notava-se lur-i alegria.'
|ri nas fisionomias rio- palmei-1dos desportistas em cerni, i
(.'iiquibáncadas. nas gerais, nastiras cativas, em todos o-, pontos"tadio.Mo.os permaneciam em i
w-homenasem sincera e jus-Wes que no campo dc luta. I

«tim demonstrar a pujança ei«tdo "associai:on" nacional.!-.pita a nhegar ao can tro rio'íi* ío! o presidente MarioWle. o dirigente dn cam -caoj
Sta que se fazia acompanha; 'n!
w Utiz Beleli e de outros dl-
P oo club. Mario Frueuiéln*?avA para os al:raças. Todos

PB felicitá-lo. Sua fisionomia
. ava uma alegria incontida.«ente emocionado, disse-nos:taecenios dc™i carlora -\
i« por cento

ioüo o coração nela devemos oi-¦•i --"-ande vito-
MUNDO i.-;-!;ktívo
NO CAMPO

SMjouw) vinham chegahdd

ffi 5bw. Carneh'° ^ Men*'^Fluminense, Otávio Me-'Mo, do Vasco da Gama-
stMa a!'0' dn Flamengo, .» do Botafogo' Varéav
5«nte do CBo°nSeihVoTat

^spo.rtos; Cari°s Nasci-
u-^rotante do B-Su'
J» 

a. Silvio Netto Machado.
RrMtee«' ^° Lisboa,^Vasconcelos. José de Almeidi

por fim.N-"o e m- l;m- ( ..,,,,.„

«Moro João Carlos V
»rer5e,}te- (ia 0l>'n->r-* do

i d rtntV .lll° M*>chado. Tc
m ^y c"n-ederaç_o
i*ie»ait„?ospo':'!os' encontra-
¦«&¦'» |)1if'•se•,u¦, 110 ce""
4-*'* «frente o seu
»'E i'vi«^ario p°!°-

)ií.'iaM0enla-ade d-1 ''"'••egn
pOT-;8n«0 Palmeiras fez

_!' cw» brilhantismo invul-

Mo outra vez o cam-
|at^cle 

velocidade

irar. os jogadores Jair e Juvenal to-
ram incumbidos clc levar os troféus.
E o fizeram acompanhados de deze-
nas dc torcedores que desejavam ç»
iodo o custo abraçar os jogadoresnão só Jair o Juvenal como a todos,
até o.s próprios dirigentes. Depois
ue muito esforço é que os crack-
palmeirenses conseguiram chegar
até o vestiário. E o fizeram, auxi-
liados por inúmeros policiais queconseguiram, com calma e serenida-
de. afastar os milhares de torcedo-
res que desejavam ingressar no re-cinto reservado sos palmeirenses.

VIVAS AO PAtMElítÂS E AO
BRASIL

Quando o repórter chegou so ves"*ilarió do Palmeiras encontrou cer-ta dificuldade, para ingressar nomesmo. Aquele recinto estava su-
perlotadissimo e não se poderá des-crever o entusiasmo de todos queali se encontravam. De momento,
a momento, eram erguidos vivas aoPalmeiras e aa Brasil. Na parede,foram colocada-; duas bandeiras.Uma a do Palmeiras,' outra a doBrasil. Os jogadores eram abraçadoso koijados enquanto os dirigentes e

Transferidas as provas
de ontem

Foram transferidas "sine-dic" as.provas de hipismo "Mario GomesRibeiro" e "José Verda". que esta-vam programadas para ontem, 4

torcedores transformavam acniaie
local, num verdadeiro e autentico
carnaval. Marchas, sambas, eram

cantados por todos, e o batuque co-
meçou intensamente a impressão de
que não havia mais fim.

A PALAVRA 1)0 TÉCNICO
CAMBOM

Entre os inúmeros desportistas queali se encontravam, conseguimos
anotar, o técnico Flavio Costa e a
treinador Vicente Peola. Ambos,
abraçavam Ventura Cambom, o ho-
mem que levou o Palmeiras á, gran-
de vitoria. Interrogado pela repor-
tagem. o treinador palmeirense de-
clarou:

Estou satisfeitíssimo e- não pos-so esconder o meu entusiasmo. A
vitoria do Palmeiras nesse certame
representa mais um grande íeilo
dos brasileiros que vêm demonstra:
para o mundo inteiro que somos,
indiscutivelmente, os melhores do
mundo.

E o Juventus? Que achou dn
Juventus? perguntamos.Um grande admsnrio. Uma
grande equipe, valorosa c difícil.
muito difícil de ser abatida.

Depois. Cambom declarou:—A vitoria no placard deveria ser
nossa. Jorjamos mais, atacamos in-
si-tentemente e não conseguimos

chance nos arremates finai*. Devo
acrescentar, igualmente, qu? o nos-so ataque não realizou uma atua-
ção satisfatória por assim dizer,haja .vista a atuação cie Ponce deLeon,- no primeiro temoo.Ponce de Lcon, de falo, jogoumal. Você não acha? indagamos.E" verdade. Esse jogador este-ve numa tarde infeliz e a sua subs-

i*jbi
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tarde na pista ela Sociedade Hípica l tituiefio se fazia necessária. A proBrasileira. fCro-,'•»,',,, „„ -a -_,„ _i t.,J. -.(Conffnúa na Z" pag. — leira T-

O Icaraí classificou maior numero denadadores nas eliminatórias
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ULUSA DE MALHA
de algodão. Mangas 3/4. Nas cores:
preto, azut, cinza, coral, verde, ama-

j relo. Gola olímpica. Tamanhos: 40 a 48

1898 -1951
A Camisaria Progresso come*
morando o seu 53.° aniversário
e você festeje a oportunidade de
adquirir artigos que foram es-
pecialmente destinados para
esta venda sensacional,! A Cris-
taleira e a Guanabara-Louças
oferecem as mesmas vantagens"

Conjunto em oura lã
2 peças — casaquinho e blusa — Nas
cores: coral, preto, azul-marinho, ver-
melho, maravilha. Abotoando com 5

botões.

35,50 366,oo

ir-

io.a ae ciclismo re-«nipeonato carioca de!*r.'clSmP10 du domingo
"•»í:Vlt?pitlçao "ao foi reali-

A Federação Metropolitana de Na-taçfio realizou sábado e domingo, na
1 piscina do Guanabara, às elimlnato-
I rias para o primeiro concurso infan-
, te /juvenil, a realizar-se no próximo1 domingo cm Bangú e que assinala aabertura da temporada aquática de1951-52.

O Icaraí confirmando a siíperluri-
dade técnica, que mantém na,aqua-
tica mirim, logrou avantajnr-se na
classificação liderando o lote de con-
correntes com 26, seguindo-se Fluml-
nense, cam 20; Bangú, com 13; Tiju-
ca, 10; Botafogo. 9; Guanabara. 8;
Santa Tereza, 4; Flamengo, 2 e o
Vasco 1. O Grapoatá embora inseri-
to, não concorreu às eliminatórias.

CAÍRAM DOIS KECOKDS DE
CLASSE

A natação Fluminense teve sábado
um dia de gala. porquanto as turmas
de relay masculina de 4x200 juniors
e feminino de 3xl00vjuniors, conse-
guiram novos records de classe. A
turma masculina composta de Ha-
ro!r'o Lara, Marvio Kelly, Alonso
K-1J-' e Douglas Um:.-, prlnali-ram

^"K.iJ | APQ '.',*¦ f Ti

#
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x 0. NO AMISTOSO
otarogo

DE SÁBADO
t -nBel*niro Mi,f„ onal) .- No Jogo - realizado sábado & noite
0 ?¦ c- local nni.S? Cf,ull3es d0 Botafogo do Rio de Janeiro e dc
M.g0„al3 foram m_;»„_ gUanabai'ino foi vencido por 2 goals a zero.
ffiutye.ano iovuí,? !lor 0cl!,í1'- l2nclo sido a partida arbitrada
K V'6 CrS « 56íC0.a atUaÇft° '>: ;'"'"'lla1'' -tir-Sind0 a rcnda a

tóô^ iolar^S ,
M^inho^STw ,

inio (depois Dinoj;; .n,c (depois Braguinhai.
'Mina

íitlçao;
Nenê, Formiga e Ivan;

íubinho, Oenlnho e Ju-
ís (depois Zezinho .e de-

o magnífico tempo de 9,14. derru-'bando assim as marcas de junior-j ecarioca quo eram respectivamente-
dc !),34"5 o 9'24"G.

' ** eA turma feminina constituída doIsa ds Almeida, Cândida Barroso deSouza o Talita Rodrigues fizeram -
prova no tempo 4'lli quando o ante*rior era de 412 "3. I

Wl W USI
m% ss

Foram os seguintes os resultados
dos jogos amistosos realizados ontem
no setor amadorista.

Delano 1 x Grajaú E. C. 0.
-•reliminar: Delano, 3x0,
Ana Nery 5 x Itamar 0.
Preliminar: 3x3
Progresso 3 x Conceição o.
Preliminar: Conceição, 2x1.
Rosário 4 x Celeste 3.
Preliminar: 4x4.
Engenho rie Dentro 3 x Drama-

tico 1.
Palestrino 4 x Favunense 3.
Preliminar: Pavunense 4x2.
Valim 2 x Nova América 2'.
Preliminar: Nova America 2x1.
Bcnfica 2 x Cacique 1.
Palácio 3 x Esperança lí
Janer 6 x Standard Elétrica 5.
Independentes da Vila da Penha 2

x Colégio 0,
Preliminar: Independentes da/Vila,

da Penha 4x1.
: Itamarati 5 x Flamenguinho 0.

E. t.'. Endiabrados 2 x Maria da
Graça 1.

Preliminar: Endiabrados 5x3.
Castelo 3 x Avenida 1.
Oorlntlan- 4 x Primavera 2. K /

•tUfiX. . * _a \/~*-' >y^iÉI fifi__9 Mp^^*p_B |pKV* Ai . *.\ yZZámm

com reforço. Nas co-
res: preto, branco,

azul e rosa. 0 4% M1-1
TO*

in t

Abotoando com 9 bo-
toes de vidro. Em co*
res variadas e mo

dernas.

M9,«

NOO DEIXE PIHtilttBItggilOífllOEFilZER HOJE. COMPRE JÁ!
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revelados á rsportagtai. o Palmei-1
ras trataria de decidir o Jogo pela
vitoria, somente recorrendo ao em
pato em ultimo caso. Tal como acon-
teceu após o goal numero do's. qunn-¦lo faltavam quatorze minutos paru
í final.

Lançando-se ao ataque em massa,
i Palmeiras fez a torcida vibrar.
-orque a cada carga havia sempre
i ameaça latente do goal. Mas a
-lartir do 15.* minuto, mantendo-
io Intacta a defesn juventlnn. com
i goleiro Viola reafirmando suas
•xcepclonals qualidades, o Palmei-
•as diminuiu o Ímpeto de suns m-
¦smetidas, já que sua linha media
¦fio ern mola propulsora como na
mlte de quarta feira e Pablo, poi
•¦su Indo, parecia ter enbiwlo no
_m Jogo normal...
Poi assim que o Juventus, sem-

-re firme na defesa e expedito no
• taque. passou a dominar a situa-
¦Ao e tratou de ir à frente. Cargas
obre- cargas foram levadas avante
ité que numa delas, bom servido
ior J. Hanzem, estando deslocado
íelo esntro, o ponteiro esquerdo
?rhert passou por entre dois adver-
¦irios e atirou da entrada da ares.
lola alta. dirigida ao canto direito,
nns que venceu o goleiro Fablo, cuja
^tirada foi bastante tardia.

A torcida 1á vendo as coisas mal
¦¦nadas desde minutos atraí, temeu

11 pela sorte do Palmeiras, ainda
"ints rue, a seguir .numa nova ar-
inenda, Bonipertl passou por Ju-
snsl. passou por Fábio e somente

'fio obteve o Regundo goal por me-
1 questão de enance.

Cr.iu muito o Palmeiras, prlncl-
Mmentc porqus eéús elementos
vincados, que eram Ponce de Leon

> Umlnha.. se constituíam em pre.su
rneü da defesa Juventlna. enusan-

.io mesmo admirscfto como o.tecnl-
-o palmeirense tf> tenha tiTado"•once e colocado Canhotinho ígran-
le Jogador, experimentado e habiP
"i segundo tempo.

Foi assim que o primeiro periodo'¦» 
esgotou, exibindo o placard a

•>i»aRem do Juventus por lxü.
Restava, portanto, espernr pelo
¦.'lindo temin e vias providen

¦ , u:.'.ü LsL.i ',..:, :.....,.:
Hanzen, parecia levar ò
certo do fundo das redes.

Os últimos três minutos decorre
ram sem luta, porque Jair e Rodri
gues, trocando passes, Üparam qua-

. r ll::; li'5lU:W) W*. :•:•:--:..:¦:. .• ::.*•: *i i".
endereço o meia, vence um rival e passa bem

\* Uma. Centra o ponta e a bola
vence Violai bnte na trave e se ofe-
rece a Rodrisues que, na carreira,
rhuta «om .tal violência, que a bola j

iii

Rio, 23-7-1951 .4 -

se parados em campo 3j nfio apam- i levanta as rérles. lxl e a torcida ex
ceu nenhum adversário para cornou-
te-lcw, dando os Juventinos a impres-
sfio de que estavam conformados com
o resultado. E, quando o Juiz trllou
o apito, encerrando o match, a tor-
cida vibrou de entusiasmo, saudando
o brilhante vencedor da Copa Rio.
Vitoria de peito e de vontade, num
dia em que o quadro tecnicamente,
apresentou algumas falhas.

Fablo não reeditou performances
anteriores, causando serias preocupa
ções. Salvador superou Juvenal, que
poucas vezes levou vantagem no due
lo com Bonipertl. Dcma destacou:
se como o melhor da Unha media, já
que Villa esteve sempre metido en-
tre os zagueiros e Tullo alterou boas
e més jogadas. Jair, eomo sempre,
ficou la atraz, mas do síu "posto dc
observação", foi um gigante, por-
que lançou todos os companheiros,
lutou sempre e andou cavando va-
rios fouls, embora nfto aproveitasse
nenhum. Fraco Ponce de Leon e re.
gulares Limlnha e os dois pontas,
sendo que Canhotinho, entrando no
segunto tempo, alterou as coisas, re-
sultando no melhor atacante.

O Juventus, em .que pese a má ln-
tenção de seus jogadores, cada qual
disposto a criar caso, cumprindo boa
atuaçfio e valorisou bastante o feito
do Palmeiras. Individualmente, Vio-
la, Bertuceli. Parola, os lrmfios Han-
zcn, Bonipertl e Praest se destacaram
nitidamente, sendo Justo apontar Vlo
la como o melhor Jogador, do qua-
dro.

Fraco o juiz francês Tordjman,
permitindo que a violência campeãs-
se. llmitando-ie a advertir os falto-
sos. Deixou em campo Praest, que
chutou Dema sem bola e, mais tar-
de, náo teve autoridade para expul-
sar o argentino Luiz Villa, do Pai-
meiras, quando revidou de maneira
brutal, atingindo Hanzen.

arranca pela direita e centra. Bola
pe,rjno centrq com' J. Hansen, que adi-

lãs (flúe tomara o técnico no Pai- 'anlft a Bonife»tl. Parte o chucíe tle«iclras. A subítltmcS.p.rie Prmep « fora da áreaipelo alto e Fábio fa-
Uop. reclamada a gritos desde a |!iai E» 0 primejr0 g0«l do Juven-
»niria. foi uma delas. E a outra foi
n de estibslccer n Joso nelo? pon-
tas. oam resultado imediato, pois
iop.0 aos tiere minutos, lançado por
OanhotjtiHo, que prevaleceu na cor-
rida robrn o seu mnrc3dor. Lima
centrou alio a bo'a venceu Viola e
¦leu na trave, voltando. Sobre ela
ivançaram Ródrljúflí e Bertocuelt
"om vantagem para o ponta, aui'
'lesfrriu um nelot^o tr?mendo. com
'Ilrecfo perfeita. E' fácil imaginar
n gor': é eomo se alguém rola*1*
iimn bola. na entrada da área. Fo'.
'*,] a violência do arremesso, que a
bola. vencendo Viola, chegou a sus-
pender a rc:ie!

Tct-sc a Impressão, ali rie, dc que
i Pf.lmtlras cr.iroliria o Juventus, tal
, estimulo provocado pelo goal-tor-
nfio rie Rodriyucs, tal o entusiasmo
rio puMlto. Mas ttio havia decorri-
;lo ainda seti minutor, e o Juventus
voltava a exibir vantagem no mar-
cado)-, numa açío em nu? falharam
'eeuidamcnte Viln, que foi dribla-
rio" por Muclneli, Pabio, r.;e nào se-
íuròvi r bola chutaria pr;!o ponta e
luvenal, (iuc ní.n impncliii r>. entrada
ie Bnnipói-;i. devolvendo a pelota,
:om tieftinp á? vede?, sendo que, dc
iodos, o msis culpado foi Fablo. que
revelou ttr apenas lutado rom chan

primeiro goal
nus.
JOGO MAL INTECIONADO

A torcida prorura animar o quadro
alvi-verde, mas os juventinos náo se
impressionam. Num avanço pelo seu
setor,, Jair escora Blzoto com "cama
de gato".

A seguir é Dema que atinge Mu-
cineli. aproventando-se o ponta para
fazer fita...
PERIGOU NOS DOIS

LADOS
AflnaJ. Jair consegue acertar um

chute dos seus. Viola defende e «olta
?, bola, perigosamente, mas Ponce dc
Leon chega atrazado. Na recarga,
lançado n aponta. Boniferti vence Ju-
venal na carreira, passa pot Fábio,
mas. com o goal vasio. atira fora.
DEGENERA O JOGO

O ambiente é carregado e os lan-
ces bruscos se sucedem. Primeiro é
Hanzen que, sem bola. atinge Dema.
O juiz, em vez de expusá-lo, limita-
se ás classica3 advertências.

A seguir è o argenino Luiz Villa,
do Palmeiras, que atinge brutalmen-
tp um adversário, tambem sem puni-
ção adequada. ,

IDF.OAT O JOGO ''¦¦¦*
Pensa-se que a coisa vai pegar

fogo, mas os jogadores sfio chamados
á razfio. E o ambiente volta a «r.

1'cintas

plnrli» de entusiasmo!
SALVA VIOLA \

Inflamam-se os brasllelrfl* e se 2u,no.
lar.çam ao ataque, com tro?a de pe.>-! comtetsp
ses dn ala esnuerda, até oue Rodri-
gues chuta e Viola agarra bem.
JUVENTUS -2X1

A nossa defesa está dcsijunrnecWa.
a lal ponto que Muclneli passa pnr
VUla. avança c chuta rasteiro. Fablo
se atira, entrando cntSo Boniferti que
agarrai entrando elnfio Boniferti que.
mesmn atropelado por Juvenal acer-
ta o alvo. Dez minutos e Juventus,
3x1
PERDE MMlltlIA .

Na recarga, sempre pela esquerda,
Rodrigues coloca Limlnha em condi-
çfies de marcar, mas o centro-avante
falha na arremate.
FALHA O JUIZ

Deslocado para a. esquerda. Muc:-
neli luta com Salvador e este.comete
corne, claríssimo, mas o Juiz dá bola
de meta.
NAO FOI NADA...

Foúl de Villa, batido por Hanzen,
que passa a Boniferti. que adianta
rie rovo a Hanzen. Parece "off-side".
mas o juiz nfio marca.
MELHORA O PALMEIRAS

,Cr$ 31,00 t Comtesse, CrS 32,00! dupl»
I 12 ), CrS 80,00. Placés. CrS 27,00 e CrS

e Cnngapé correram nsílm
iU ii clro direito, quando Cangapt ln
veste contra a ponteira, chegando a d»-
Milnja-ln. Comtesse, contudo, reaclonou
r tran*pfo o "eipellio" emparelha-Ia
cnm Cangapí, tendn o "ollin mecanl
co'' «curado empate.

HATEIÜS EVENTUAIS

l'i* i Duplas CrS

Míicauoa. 
' .

Ch liga pi. . .
Cadllan. . .
Avante. . . .
O Dream. .
Comt.-Chuva

_il,lm ,í 23.UH
C2.00 13 61.00
37,00 14 55,00/
53,00 22 79,00
N/O 24 6S.00

65,00 33 N 'C
34 232.00
44 506,00

Aos 25 minutos a sltuaçfio pende
mais para o Palmeiras, cujos ata-
quês se sucedem. Há um foul que
Jair cobra, a torcida fica da especta-
tlvn. mas a bola vai alto.

Nn recarga, Muclneli recebendo
Mory, passa por Juvenal, mas o seu
chute é fraco e Fablo defende.
ATE' SALVADOR

Em pleno avanço palmeirense, Ca-
nhotinho dá uma puxada e a bola,
dali, vai á frente. Praert luta com
Salvador, vence-o facilmente, mas
chuta fraco.
EMPATA

O PALMEIRAS !

Dali a bola vai á frente e Llml-
ilha, deslocado para a esquerda,
avança firmemente. Combatido por
um adversário, vence-» tambem e,
enviesado, chuta. A bola ficou "pe-
rerecando", entrando então Canho-
tinho e Rodrigues e o próprio Llml-
nha, assinalando este, o goal de em-
pate aos 31 minutos.
INCIDENTE
..O goleiro Viola não gostou do "fes-
tlval" dos palmeirenses, dentro de
seu arco e quer brigar, mas á lnter-
vençfio de companheiros e adversa-
rios. serenou o ambiente.
QUESE O TERCEIRO

O Palmeiras cal na defesa, mas
realiza ataques, assim mesmo. E.
num desses, servido por Limlnha, Ca-
nhotinha dá meia puxeta. quase sur-
preendendo Viola,
AGONIA DA TORCIDA

A peelja se encaminha para o fi-
nal e a cada ataque do Juventus a
torcida sofre, pois há sempre a amea-
ça de um goal.
CERA

Jair e Canhotinho trocam passes
e ficam parados, fazendo cera.
TERMINA

O JOGO
Afina, o juiz apita o final do Jogo

e os jogadores se abraçam.

ü.° pareo — 1,500 metros — tri 40.000,00
1.° Hell Cat, 55-56, L. Diaz
2.» Ararlpe, 55-54, ü. Cunha
3." Llttle Baby, 55-53, A. Portilho
Correram mais: Ancora e Btarwav.

Nâo correu Neva. Tempo; 95" 1:5. Dl-
ferenças: vários corpos e melo corpo
Ratelos: vencedor, Cri 30,00; dupla 1241.
Cr» 51,00, Placés: Cr» 20,00 i CrS 20.00

Hell Cat aalu e chegou na frente, ten-
do cheirado ao marcador com »arlos
corpoa de luz «obre Ararlpe.

RATEIOS EVENTUAIS

Ponta* Crt | Duplas cr»

Btirway. ,
Ararlpe. ,
Ancora. .
Neva. . ,
Hell Cat.
L Baby.

28,00
34,00
45,00
N/O

20,00
321,00

12
13
14
23
24
33
.14
44

40,50
42,00
41.00
68.00
51X0
N/O

6».fln
333.00

3,<' pareo — 1/.00 metros — Cr$ 35.000.0U
1." Pânico, 50, J. Tlnoco
2.» Blue Dream. 52-51, J. Qraça
3.o Balancln. 50-52, A. Portilho
Correram mala: Ouaranyslnho, Abdln

» Lsate. Tempo: 8R". Diferenças: um
corpo e melo e dois corpo». Ratelos'
vencedor, CrS 27.00: dupla (12), Cri ...
25,00, Placés: CrS 12,00 e CrS 13 00.

BHis Dream sustentou a leaderanca
et* o melo da reta final, quando Pant-
cr Investiu resolutamente, ainda a tem-
po d« derrota-lo por um corpo e melo
Em terceiro, Balancln.

RATEIOS EVENTUAIS

c no* m'pteh«s anteriores, nünndo self:o!ocar çwana. Cái o joijo de mtei
lestacau tam •>

Sentiu a torcidi, com o segundo
'oal cio Juventus, que haveria pror-
:ogaçfic, já que o team italiano, sem-
pre seguro na defesa, dando pouca
ou nenhumr. chr.nce eo ataque pai-
meirenso, procurou levar o jogo para
.1 meio do cnmpc, visando ganhar

sidade, já que os dois ataques nSo
passam dn meio do campo.
OUTRA VEZ

Juvenal se adianta e faz um pasfe
mal feito. Como conseqüência, a
bola vai a J. Hansen. que avança
o adianta a Muclneli, deslocado para
n esquerda. Csrcado por Juvenal, o
pontn cedb"B Boniferti e o mesmo Ju-

Tontas CrS i Duplas Crf

B. Dream. . . 21,00 12 ?finn
Pânico  27.00 13 48.5"
Balancln. . , . 70,00 14 77.00
I.estó  103.00 23 40 tri
cuiaranys.". . . 75oo I 24 íli"
Abdln  332,00 I 33 314.01

 I 34 R2.00
. ..  I 44 754.00

4" pa ren - 1.300 metros — Cr$ 30.000.00
l.o Nona, 54, L. Rigonl
2." Fausto, 50. O. F>rnandes
3." Iglno, 56-53, P. Tavares •

ft 

'¦>¦

11 Irreslstivel-Elan 1.089 549.50

Correram mais: HolSo, Tempo Tistn
Etlncelle, Nagl, Dlavola, tampo, Blntro.
ex-LIbertlno » Nacelle. NSo correram:
Real. Petelm e Brindeis. Temno: 82" 4'5
Diferenças: um eorpi e varln» roror»
Rateia» • veneedor, Cr» 17,no: dimla il3)
CrS 32.00. Placés: CrS 11.00, CrS 16.00 e
CrS 22,00.

Fausto abriu lua na vanruarda, pojl-
Cio em a qual se manteve at* As «o-
ciais, ponto onde foi alcançado e bati-
do por Nona, que aaonu um corpo Ial-

Conftoúcr no 8a página — L»fro Y

tempo. E, sempre que possive', la na, vwia! tem de snlvsr atirando a cor
frente ertavam o? tíolf pontas e Do-piíèri

contra-golpcsnipeitl para raplrio
O GCAL DECISIVO

Indo a bola á frente. Jair serviu
a Llminha qur, momentaneamente
deslocado para a esquerda, avançou
e, em extraordinarig estilo, foi ven-
cendo o terrenp e adversários até
quase a linha de fundo, de onde ati-
rou. Viola nfio deteve a pelota, que
ficou "pererecando" sobre a linha
fatal. Então Liminha, Voltou a luta,
seguido 

"de 
Rodrglues e Canhotinho;

acabou de empurrar a bola, estabele-
rendo o empate que, afinal, seria a
vitoria, pois garantiu ao clube pau-
ürtna posse da Com R'o. Tim go:il
:.. .tito;

Restavam, para o ii;n cia peleja,•penas 14 minutos e esse tempo foi
onsumido mais em cera do qüe em

.ogo. E' certo que o Talmeiras este-
ve para marcar o terceiro goal, sal-
vando Viola duas ocasiões difíceis,
mas também o Juventus esteve na
mesma Sltuaçfio, sendo que foi justa-
mente nessa dura emergência que o--'leiro Fablo se reabilitou, aparan-l

ITRDE LIMINH.1
Num ataque pela direita. ,)a!r es-

tende a Lima, que centra. Limlnha,
só, recebe e quando se pensa que va!
sair o goal, a bola cobre o are».
TERMINA O TEMPO

Outro ataque em massa do Palmei-
ias c Ponce de Leon, bem rervido,
vai chutar, dando a bola no corpo
de Bertuceli, indo a corner. Rodri-
gues bate. a falta, há confusfio. salva
por BIíoIo. apitando ò final do pri-
meiro tempo com este score: ^

Palmeiras..  0
Juventus  1

SEGUNDO TEMPO

Total; 74.808

DUPLAS

.,»,

é • • • • I

Total:

1.751
3.545

539

47.066

218,00
107,50
719,00

CrS
.. 1.858 205,00
.. 10.470 36,03

5.000 78,00
4.045 94.00
2.501 152,00

.. 10.790 35 on
J#$&i?176 53,ti)

OÉTÂfO SM RKO

Marimbe despontou sob a persegui-
ção de Kurdo, às qual apenas se des-
vencil^>ou na reta. Mas no lugar dis
te apareceram impetuosamente Ma-
tador e Ontíeiro que o dominaram
para cruzar o disco nesta ordem.
5 4'04U 2H8

8o Páreo — 1.300 Metros — CrS
1° — Dom Panqho, O. Ulloa — 53

quíJos. /
2o — Alfear, tí. Moreira — 56

quilos.
Correram, mais: -- Rochester, Rio

Famoso, Descambado, £1 Mataesin,
Mutlbla, Patife, Baluarte,.Egregious,
Noviço, Impacto, Hunderbolt, Toro-
jij Normallsta e Bola Dourada.

Tempo: — 80 21/.
Diferenças: — 1/2 corpo c 1/2

corpo.
Vencedor (8), CrS 98,00 — Dupla

(13), Cr$ 218,00.

C Baluarte . .
Egreglóns, Pa-

tiíe ......
Don Pancho .
Noviço . . .

10 Rochester . .
11 O- Preto, Ta-

rascon N/C.
12 El Matachin .
13 Hundesbolt .
14 Descamisado -

115 B. Domada,
llmp. .....

Total

(5
6.317 105,00

, Placés: - (8), CrS 34,00 - CrS
Volta o Palmeiras com Canhot nho 34'00 e (10), CrS 46,50,

em lugar de Ponce de Leon. E ria I
saida.Cahhotinho realiza um avanço
perigoso, mas n*o pôde concluiria
jogada, porque Manentl salva açor-
ner,
GOAL-TORPEDO

DE RODRIGUES
Noto ataque palmeirense com Ca'

1 Alvear ....
.2 Mueticia . . .

Torogl . . . .
Normallsta .

Rio Formoso

DUPLAS
6.870
1.990
3.519
1.195

14.406

CrS

96,00
332,00
188,00
554,00"•46,00

CASAS NOVAS - Entrada Cr$ 11.700,00'
5.° GRUPO A VENDA

Vendem.se, entrega imediata, financiadas pela Caixa Econômica, em prestações mensais de Cr$ 764,30, estilo"bungalow", isoladas, cm cimento armado, teto de lage, laqucadas, com % quartos, saia, cozinha, banheiro e
varanda social. Preço a partir de Cr$ 88.000,00. Para funcionários públicos, entrada Cr$ 2 500,00, prestações•ts CrS 887,80. "ORGANIZAÇÃO VASCONCELLOS". Compra e venda de imóveis e casas comerciais. Admi-

/itração de bens. Hipotecas por conta de clientes. — Av. Rio Branco, números 196/108,12.° andar, sala 1206.Fones: 32-8481 e 33-8861.

4.109
6.772

518
6-778

2.561
3.175

22.479

2.030
82.719

161.00
98,00

.277,50
98,00

25R.O0
208.00
29,50

325,00
'

RATEIOS EVENTUAIS
(1.° lugar)

8" Páreo
CrS

11 .. .. .. .... 1.664 276,00
12  7.624 60,00
13  2.108 218,00
14  7-313 63,00
22  4.601 100,00
23  5.399 85,00
24  14.741 31,00
33  685 671,00
34 l„ 6-243 74,00
44  7.101 65,00
Total:  57.479

Rio Formoso foi o primeiro a apa-
recer mas logo. deixou passar Ra-
chester e Bola Dourada que assim
iniciaram a réU, Rochester entáo
procurou fugir mas Don Pancho e
Alvear vieram ao seu encalço, a tem-
po de dominá-lo e cruzar o disco nes-
ta ordem:

hoje TEM 0SCMITO?
/ í6fA 2 Ê^iV^mw

Logo mais, às 21,80 hs., pela Televisão Tupi,

o maior cômico brasileiro da atualidade estará

em teu tolereceplor, numa gentileza exclusivo

da casa da famosa garantia real, a
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FSICOTESTE

TELEVISÃO NA FRANÇA — Realizou-se era Pari.
famosa peça de Moliere, "Bourgeolsc Gentilh«ome
cidade artística. Da esquerda para a direita

ha tempos, a primeira representação televisionada da
com a. pattlciptção dos mais famosos cantores da

Uaymond. Souplex, MlreUle, Agnes, Jean Marsac e Catarina
Gaj .::'¦'

jOAtMERl^BESDIN
JOlAS-RBUOSIOS-ÓTICA

Conto noticiai
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[LABORANDO com V. S. na expansão de seus negócios
e maior eficiência de sua organização

KRNMDADE PARA CS QUE DESEJAM A PROPAGANDA
DE SEUS PRODUTOS A DOMICILIO

GUIAS MUNICIPAIS
•lindo mapa, hisiorleo, limites, distancias, meios dc transporte,
illislicas. gráficos, relação de repartições públicas e nomes de
I diretores, deputados, vereadores, profissionais, comercio e

indústria, etc, etc.

didos para SOCIEDADE BRASILEIRA DE EXPANSÃO
M-RCIAL LTDA., Caixa Postal n. 4760 — Sâo Paulo

DIA DE AULA

''DISCOS.'

Cr$ lO.oo - 12,oo - 15,oo
NOVOS - ESGOTADOS,— ANTIGOS — RAROS

MBA? - FOX - BOLEROS - TANGOS - CHOROS, etc.
Grande venda — Preços de arrasar
'AMADO SORTIMENTO DE DISCOS CLÁSSICOS

RUA SÃO JOSÉ' N." 67 — TELEFONE : 42-2577
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TELEX lw ,«Hfut a rmYoie 4a
«ida au* e itnhor fm p«dido pato
urdu. Ptocm* cenhKW TELEXi
peetuono, Uvt, tconâmico, énviiivel
com qualiriaJo ds som natural, Mm
distorçõei Mm ruldoi e agora, com
mali um modtlo _¦_! ulivo, fl TELEX
300-6, «m forma do contto-t.r-.iira

—A íabricaçSo de .'moéijas.: ialsà-
é multo niais simples que a das nò-
tas falsas, dizia carta vez o Pro-
fessor a seijs alunos de criminoío-
gia. — Com o advento dà_ notas,
tornou-se mais rara forma de íal-
slficaç&o. Vou contar-lhes um la-
to interessante sobre o assunto. Al-
guns espertos falsários limitavam
suas atividades á falsificação de
moedas . raras, vendendo-ás com
grande lucros aos colecionadores. O
caso que vou contar-lhes é sôbrè

a rarissima moeda Kéutáchacher
Eubentaler. Um inteligente falsário
conseguiu alguns exemplares per-feitos dessa moeda e enviou cópias
feitas em latão a alguns coleciona-
dores, perguntando se possuíam-ai-
gum .exemplar da moeda eofere-
cendo 1.100 florlns por cada um.
Como somente existissem ouatro ou
cinco exemplares da moeda, todos
os colecionadores responderam ne-
gativamente. O esperto falsário es-
perou algum tempo e depois escre-
veu aos mesmos colecionadores, des-
ta vez oferecendo a moeda por 700

f-orins." Decerto escreveu! com OU'
tro nome. Quase todos caíram, Com-
prariam a moeda por 700 florlns,
para - vendê-la depois ao primeiro
missivista, com um lucro de 400 fio-
rins!

E' claro que o falsário fez um ex-
celente negócio, resultando dái' que
existem hoje varias das "Preciosas"
moedas.

Bem. por falar em moedas de
ouro... digam-me uma coisa, bem
depressa:

O que vale mais: uma tonelada
de ouro em moedas de 5 dólares ou
meia tonelada de ouro em moedas
de 10 dólares?
QUAL E' A SUA RESPOSTA? VO-
OÊ SABE?

Soluçáo na 4a. pagina.
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PALAVRAS CKLZADAS

RIO SOMEL
HORIZONTAIS: 1 — Conversa

breve. S — Fome.. 7 — Frieza. 8 —
Planta babosa.

VERTICAIS: 1 — Argumento sem
réplica. 2 — Pronunciado. 3 — Re-
ligiêo. 4 — Agudeza. 5 — Em fim. 6
— Rio da Suissa.

COLECTANEA DE PALAVRAS
CRUZADAS

Foi publicado um Uvro sob o ti-
tulo acima, adequado,para formar"cruzadlstu" de uma hora para ou-
tra, repleto de testes, passatempos,
charadas, logogrlfoi c problemas.de
palavras cruzadas para . principiai!-
tei, médloi e veteranos, sendo seu di-
retor SúLVIO ALVES. Primeira Co-
lectanea de Palavra* Cruiadas en-
contrá-se em todas as livrarias e
pontos' de jornais desta capital.
'Correspondência e colaboração

para SYLVIO ALVES. Rua Sacadu-
ra Cabral. 103 — Rio. '
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Tire o máximo ^g^ .^wím*»;tto"-d|»''•totrloJJdlãdé.l

Com ás^âopadaí/y^^ f lu?~

rescèntes C-Éi voòê terá até

4 vezes mais í M \.\ lu* .oom

o mesmo consumo,de energia.

produto da GENERAL IliaRICS, A.

VOCÊ W COERENTE?
Multas vezes, ficamos surpreendi-

dos vendo um amigo dizer que gos-
ta de uma coisa quo ja o ouvimos
afirmar que detestava I Mas,- isso
náo quer dizer que nosso amigo se-
ja incoerente. Muitas vezes, nossos
gostos amadurecem ou desapare-
ce uma causa psicológica que nos
fazia deixar de gostar de determina-
dn cousa.

teste do hoje serva para mos-
trar-nos sé nossa mudança de opi-
niQo é baseada numa causa lógica
ou se serve para demonstrar nossa
incoerência.

(Conte 2 pontos para "Sim", 1
para "A's vezes" e 0 para "Não",
calcule depois o total).

— Você fala um pouquinho mais
do que seria de se desejar, mas.
apesar disso, afirma que não gostade gente tagarela?

— Prega as vantagens da força
dc vontade e da inflexibilidade de
caráter, apesar de, muitas vezes de-
monstrar que não possue tais qua-lidades?

— Castiga as crianças por dize-
rem mentiras, embora a maioria de
suas historias seja privadamente
falsa?

— Incorre hoje na ostentação
quo tanto censurava nos amigos,
quando não lhe era dado fazer o
mesmo?

— Mantém relações com pessoas
te?

—- Tem preconceito, baseados
que despeza e censura ocultamen-
na Ignorância, 'embora nunca se
tenha dado ao trabalho de verlfi-
car se seu modo de pensar é erra-
do ou certo? Tem, por exemplo,
implicado com certas raças, nacio-
nalidades e lugares?

— Altera constantemente seus
planos e decisões, muda de opinião
como quem muda.de roupa?

— Vive a gabar-se do que pre-
tende realizar, sem dar provldèn-
cias, no sentido de tornar em fa-
tos suas palavras?

— Suas idéias progressistas, ten-
dentes a fazer do mundo um lugar
melhor de se viver hão passam de
mero assunto de conversa?

10 — Queixa-se de estar excessl-
vãmente cansado, embora continue
a trabalhar exageradamente?

Se tiver tido uma contagem de
13 a 20 pontos, seu procedimento
tem sido tão incoerente qüe as pes-
aaas devem encontrar cVficuldade
em compreender e explicar suas
atitudes: 4 a 12 pontos indicam que
\ocê, por vezes, age com certa In-
consistência, mas que, se for inte-
ligente e maduro, em breve terá
adotado uma linha mais segura.
Menos de 4 pontos: se você muda
de modo. de pensar, é .porque tem
um espirito lógico e disciplinado,
pronto a ver os próprios erros.

Elvira Paga vai acionar
o governo dc S. Paulo

2 milhões de cruzeiros
SAO PAULO. 20 (Meridional) -

Elvira Paga que vem atraindo mui-
tidões num dos teatros desta Capital
com suas poucas roupas está dispôs-
ta ao que parece a aumentar o seu
cartaz. Assim é que entregou hoje
a seu advogado um documento au-
torlzando-o a mover uma ação de n-
denização contra o Estado de São
Paulo, pondo sob a alegação de ter
sido espancada por policiais após o
Incidente e mque se viu envolvida no

Nlck Bar" e de ter ficado com seu
corpo marcado durante vários dias
impossibilitada de trabalhar Elvira
Paga exige indenização de Cr$ ....
2.000.000,00 (dois milhões de cru-
zeiros).

DIÁRIO DA NOTTE Riò, 23 7^1951 - t»
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DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO EFETIVO DA SOCIE-
DADE DE SEXOI.OGIA DE PARI»
Doenças Sexuais do Homem
Rua do Rosário, 98 — De 1 às 6 hs.

W
13cm. por 1.00
18cm. por 12.00
20cm. por 14.00
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GRAHDE 0J.GA_-Z'A(Â0 DA
RUA D'ASSEMBLÉA 28a36
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Laboratórios Lvsotarm S. A.
I
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Química Industrial ÉÉÉ S. A.
comunicam a transferência dos escritórios de suas filiais
nesta cidade, para a RUA FREI CANECA N. IU-
TELEFONE 42-5943, onde continuarão a atender seus
distintos clientes e amigos.
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Cr$ 20,00
brinquedopara um

ou um terreno em
';>wí.'t?j-íK>mmi píríiua

(pelo Plano Arcozelo)
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formado pelos juros de uma grande valorização I E, além

I disso... Cr$ 402.500,00 monsais, como "PRÊMIOS DE POHTUflLIDBDE!"
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AGÊNCIA CASTELO (L. FERREIRA) -
AGÊNCIA PETROPOLIS

AGÊNCIA BOTAFOGO

Para que V. possa dar ao
seu filho um valioso pecúlio,
com a mesma facilidade com
que lhe dá brinquedos, orga-
ruzamos este plano excepcio-
nal! Com irrisórias men^-\,
lidades de 20 cruzeiros, sem!
entrada, oferecemos a todos
os pais a possibilidade de
reservar para cada filho, ao

A RURAL E

menos um lote de terreno
em Miguel Pereira,'pelo
Plano Arcozelo! .v^; %,/
Venha aos escritórios da firma
proprietária, a Ruráíyà Colo-
nização S. A. Conheça Os deta*
lhes do Plano Arcozelo, com
ás suas vantagens;adicionais.
Não espere! ÉsfllWW opor*
tunidade qué nao _>e vrepete!

COLONIZAÇÃO S.A.
Capital realizado, Cr$ 9.000.000,00

Avenida Graça Aranha, 327, 11.' andar^ tel. 22-6836
'igentes au.o._ados.. flua Álvaro Alvim, 33/37, (Ed. Réx).sald 617,.tel. 42-6382

NITERÓI ii, Aureliano teal,. 63 (Rink)
lio Publlcldaé.

- Av. Franklin Roosevelt, s4-10.° andar, s/1.001 — Tel. 42-2762
(J. B. ASSIS) — Est. da Saudade, 220 — Tel. 4506
<|. PAIXÃO) — Rua da Matrix, 109 — Tel. 46-0755
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Vargas pene ao congru»-
so alterações no Orça-
mento de 1*52

O presidente da Republica enca-'
minhou mensagem ao Congresso, so-
licitando que na proposta orçamen-
torla para o exercido de 1952 sejam
feitas ás seguintes alterações: a)
elevação para Cr$ 1.680.000.000,00
da estimativa da arrecadação do
próximo exercício financeiro da ru-
brica "Imposto sobra a transferencia
dc fundos para o exterior" da recel-
ta do Ministério da Fazenda; b) iu-
clusão da dotação de OrS 630.000,00
na verba de serviços de encargos do
Ministério da Marinha, destinados
a atender ás despesas Com a reno»
vação da Marinha de Guem», inclu-
sive a construção do estaleiro na
baia de Jacuècariga. nos termos da
Lei n. 1.383, de Julho deste ano.

I. 
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Aí está o descobridor da penicilina, professor Fleming, tm seu laboratório, no 2o andar do Intil-
tuto Fleming, anexo ao Sf.Mary's Hospital, em Londres

A PENICILINA AINDA £ UM MILAGRE

Vencida a gangrena e dominados os
cocos, Fleming lança-se a novas descobertas

COMO É FEITA A DROGA MILAGROSA;
(Especia Ipara o DIÁRIO DA NOITE) , Reportagem de IRVING DREW '

rruturçao do uso de
•finges de autoridades
em cartazes eleitorais
PENAS PARA

OS INFRATORES
Aproximam-se as eleições munlci-

pais em vários Estados. Os políticos
ja começaram a se movimentar, cri-
ando ambiente para eleição dos seus
correligionários. Entretanto, oa cot-
rellglonarios do atual governo usando
a mesma estratagema dó "Ele Disse",
que floou como quase um "slogan"
político estão novamente utilizando
dà personalidade do presidente da
Republicarem cartazes de propagan-da, corno recomendação de cândida-tos.

Partindo do pressuposto que o pre-sidente da Republica não pôde re
presentar um grupo, pois, elas suas
funções, ele encarna a própria Na.çoã
o deputado gaúcho Tarso Dutra ap.-e-
sentou ontem, 4 Câmara, um projetode lei reformando dispositivos da le:
eleitoral, em que fica proibido o uso
de gravura, referencia ou nome dos
titulares dos poderes ou órgãos e\e-
cutlvos da União, Estados ou Tem-
torlos, Distrito Federal e mun.c-i-
pios.O projeto comlna pean para os ir.-
tratores e para as casas que iftípri-
mirem cartazes-nessas condições.

Sustado o despejo de
centenas de moradores

O presidente da Oamara Muni-
cipal de Niterói comunicou ontem ao
gkivernador do Estado do RIO haver
Bido aprovado um voto de congratu-
lações por ter o comandante Amaral
Peixoto, após entendimentos com o
IPA8E. evitado o despejo dos mora-
dores da vila Yplranga, no Fonseca.

MU
VlCKVjt

etAXANTe
• EFÍRVESCENTE
O AMTIfltlDO
O REFlíESCANTE
O SABO80S0

CORRE TOR
Para loteamento novo já demarcado em ehapatlán de

LONDRES (Por via aérea) — O
professor Alexandre Fleming, que
deu ao mundo a penlcilina continua
seus trabalhos de pesquisas, s, pro-
cura de novas vacinas e novos medi»
camentos, especialmente contra a in-
fluenza. Os resultados apresentados
pela penicilina surpreenderam todo o
mundo e atualmente em quase todos
os paises se produz o remédio mira-
culdades teve de transpor o cientista
culoso, segundo as indicações de Fie
ming. Sabe-se agora quantas difi
a íien de chegar ao resultado atual. • (je unidade

Naturalmente, essa facilidade de pro-
dução em massa influiu na redução
dos preços. O medicamento mira-
culoso pode desse modo estar ao
alpance de todas as bolsas, operando
milagres entre todas as classes so-
ciais, que se nivelam perante os ma-
les do corpo.

As doses de unidades apitadas'aos doentes, são em geral de 100 mil,
variando, naturalmente, còm a na-
tureza da doença; mas podem atln-
glr em alguns casos até um miihfio

Em 1944 era. necessário utilizar 800
garrafas, de 200 centímetros cúbicos
cada uma, para a obtenção de 10
quilos de penicilina. A produção de
100 milhões de unidade-Oxford re-
queria dez mil garrafas, o que exigia
um trabalho Imenso e centenas de
operadores. Se em 1943 a produção
de penicilina nos Estados Unidos era
de 20 biliões de unidades, hoje ela
ultrapassa em um ano, de 2 trilhões.

RUA BUENOS AIRES, 296 — FONE 43-2210

50 milhões por anticipa-
ção ao Ministério da
Marinha

O presidente da República apro-
vou a exposição de motivos em que
o ministro da Fazenda, atendendo a
uma solicitação do Ministério da Ma-
rinha, concorda que, por antecipação
cia receita, seja feito um adianta-
mento de 50 milhões de cruzeiros
àquele Ministério. Essa importância,
que foi calculada como corresponden-
te a menos de um duodécimo da ta-
xa destinada ao Fundo Naval, será
destinada à execução de um progra-ma de trabalho compreendendo, en-
tre outras obras, o prosseguimento da
construção do dique de Val-de-Càs,
no Pará, e das obras da Base Naval
de Aratu, na Bahia, bem como na
aquisição de rebocadores para o Ar-
senal de Marinha do Rio de Janei-
ro e socorro marítimo.'
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O SUCO GÁSTRICO
DESTROI A PENICILINA

A penicilina é eliminada muito ra-
pidamente pelos rins, sem nenhum
prejuizo para esses órgãos. Por isso,
para que o medicamento produza
efeito, matareio os germes nocivos ao
organismo, é necessário que a sua
aplicação se faça em períodos de
tempo curtos e iguais, de modo a
conservar o máximo de tempo o me-
dicamento no organismo do paciente,,
O bom resultado da aplicação da pe-
nicilina depende da regularidade das
aplicações do medicamento que se
injeta por via endovenosa ou mus-
cular. A penicilina pode ser aplica-
da tambem diretamente em feridas
abertas. ,

O suco gástrico destroi a penlcilj-
na, por isso ela não deve ser minis-
trada por via oral. Entretanto, nos
Estados Unidos já se está começando
a fabricar drageas que contêm pe-
nicilina e que podem passar pelo es-
tomago sem sofrer a ação do suco
rjastrico até os intestinos. Os estu-
dos sobre a produção de penicilina
cristalizada que pode ser conserva-
da sem necessidade da ação do frio,
têm dado bons resultados. Assim,
tambem. estão sendo conduzidos a
bom termo os estudos para mistura
de penlcilina com certos óleos para
aplicação em injeções, de modo a dl-
fleultar a eliminação pelos rins, con-
servando assim o medicamento mais
tempo no organismo. A penicilina é
solúvel na água, no.álcool, e na ace-
tona; mas insoluvel no cloroformio,
na benzina e no éter.
A CURA DA GANGRENA

Muitas vezes, a penileilina mostra-
se eficaz no tratamento de afecções
que resistiram às sulfas- Ela é o
especifico contra os cocus positivos
de Grama (nome dado a esses cocus
descobertos pelo cientista dinamar-
quês Grama), mas muito raramente
destroi os Grama negativos, mostran-
do-se quase inócua nesses casos.

Mas não se creia que a penicilina,
como exageradamente a principio se
assoalhou, seja uma panacéia: ela
se mostra ineficaz nos casos de tifo,
disenteria, tuberculose e câncer. Mas
ainda não ha certeza absoluta de
que ela cure definitivamente a sifilis
e a dif teria. Sabe-se, porém, com toda
a certeza, que a penicilina é o reme-
dio miraculoso contra as infeccões
produzidas pelo estafilococus e pelo
streptooocus. Cura os abeessos, o car-
bunculo, as afecções ósseas/ra pneu-monia, moléstias de coração, a in-
feçio puerperal e todas as infeccões
causadas pelo gonooocus e as conse-
quentes moléstias das articulações, a
gangrena gasosa, feridas consequen-
tes de queimaduras e muitas outras
afecções-

A produção da penicilina obedece
a regulamentos especiais e a condi-
ções de assepsia severa. A distribui-
ção do medicamento em vidros é
feita com salas de atmosfera abso-
lutamente esterilizada, com ausen-
cia de qualquer gás; por isso, nessas
salas a umidade é controlada e a
pressão atmosférica é superior à do

Fecharam o jornal para
impedir a Assembléia
Geral

MACEIÓ', 20 (Meridional) — Pes-
soas que trabalham nas imediações
da "Gazeta de Alagoas" íizeram de-
olarações, por escrito, & nova dire-
torta daquele matutino, dizendo queassistiram aos ex-dlrlgentes da "Ga-
zeta" fecharem as portas do Jornal,no dia 6, pelas 14 horas, a fim de
impedirem a realização da assem-
blefa extraordinária da Cooperativa
Editora' e Publicitária de Alagoas
Ltda., marcada para aquela dia ehora, não tendo mais aberto as por-tas- Deolararam, ainda, que nenhu-ma interferência policial houve, nemhavia, nas imediações do referido
Jornal, investigadores de policia,guardas civis ou soldados. .

Rtô com 2Í trenu diários a 1.531 metros daTÊsíaçàT CòilíJcV Trata-se i RiJÁ nnnjflda Estação aos terrenos (5 minutos)
113-A — 5." andar — Sala 505, até às 5 hoijt

exterior, a fim de evitar a penetraçãodo ar septico- Funcionam durante es-
a fim de proteger os olhos e a peleda ação daqueles ralos- Nessas condi-
ções de higiene industrial, a penicilt-na é dada ao consumo publico em
estado.de absoluta pureza, não exis-
tindo, portanto, o menor perigo de
intoxicação por parte do paciente.Ainda aqui cabe uma observação
muito interessante- A penlcilina, ell-
minada pelos rins, na urina, poderáser aproveitada novamente, mediante
processos qulmicos-biologicos espe-
ciais. :f . ,
FLEMING

O DESCOBRIDOR
O descobridor da penicilina, sir

Alexandre Fleming, que foi em 1944
agraciado pelo rei da Inglaterra com
o titulo de "par do reino" por ser-
viçps çxtraordinarlos prestados à
humanidade, em 1945 recebeu o Pre-
mio Nobel de Medicina. Nasceu na
Escócia, sendo um dos oito filhos de
modesta familia. os oito aos doze.
anos nunca perdeu um só dia de
aula, numa escola que se achava
situada a seis quilômetros de sua
residência. E' muito possivel que es-
sas longas caminhadas diárias te.
nham incutido no espirito daquele
menino a. virtude da paciência e da
perseverança, ao mesmo tempo quelhe davam o amor da natureza. Até
os 20 anos, Alexandre Fleming não
tinha em mira seguir a carreira de
cientista. Trabalhou em Londres co-
me "ofice-boy". Certo dia, recebeu
uma pequena herança, e esse fato foi
decisivo para que o jovem e modesto
empregado de escritório mudasse o
ramo de sua vida, entregando-se ás
investigações cientificas- Ai nasceu
tllrlà"'carreira gloriosa que tantas
honras-trouxe á medicina, á íisiolo-
giá, farmacologia, á patologia e á hi-
giene. O seu primeiro êxito foi obti-
do em 1906, ao receber a medalha
de ouro de Clinica Medica na Uni-
versidade de Londres. (IPA).
sa operação refletores de raios uitra-
violetas e os operadores devem con-
serrar mascaras no rosto, e óculos,

MNSTALADOIU
R. URUGUAIA NA. Ihi - fSO

TEL. 23-4438

GELADEIRAS
üght Foot 6 pésG 13. 6 " ¦¦'
W Hause 6 "
Philco 7 » '
Crosiey 7 »
Croslev 7 "
GE. 8 " [Pngidaire 8 "
Philco 9 " , u,COM 5 ANOS DE GàLDando apenas a entriíinada o senhoi iai ter» tjmente sua geladeira emaé a oterta sensacional MLADORA - Rua Urtffimeros 148-150.

Cr» t
Crj'i

Cr|
Cri
S9Ctí
Cri

V0ÈP*

jpWÉflt>;!r"1-i^^a»abiÉ_-L:_^aaa«^^Ba»

ÁM R

¦uuuuuul uuuui

H^w9VvÉ^|aB ^-.'Jh^^I*

« SmmmM'r-.SSfo';:::':'--'!¦"¦--¦ "••¦• ¦:¦'-.¦ i'.'¦¦ :¦¦•¦¦: ™$\«ev8Mmm%W''*f

2 andtírda
LOJAS AMERICANAS 51

Rua GonçaWesDias,69/71 I
Rua Uruguaiana, 80/81

Novidades
Bonecas que andam I

Desde Cr$ 139,00
Velocípedes maravilhosos

Desde CrS 295,00

IIM 5.5 |

mm

ffl

E um impressionante sortimentodeL
quedos de todos os tipos e para Iodou
gostos. Sempre novidades, sempre (T
menor preço. Uma verdadeira morcvSi
para quem deseia comprar brinquííJJt

LOJAS AMERICANAS U
GRÁTIS ¦ Toda» on crionça! otomponjctlj
vUilorem a BRINQUEDOlMI
recaborão como lombrança um

MATOU O VIZINHO — Num ca-sebre da estação Engenheiro Gou-
iart, subúrbio da Central em SãoPaulo, Joaquim Francisco da Sil-
va, de 37 anos, casado, foi assas-sinado a pauladas por seu vizinhoClacidlo José Ferreira. O crimino-so , que fugira, horas depois, eralocalizado e preso num barracão daRodovia Presidente Dutra. — Noclichê o assassino. — (Foto Me-

ridlonal)

Deputados em visita ás
obras da LÉght

Oí deputados Edison Passos, Vás-
S?^A^2!ed.0 ;mih0' Jalme Teixeira,Wllly íteolich e Benedito Vaz, mem-Bros da Comissão de Trapsportes daGamara dos Deputados, estiveramem visita ás obras que a Light estárealiJando nos municípios de Pira!e Barra do Plral.

Acompanhados pelos engenneirosF. Mathias e Mario Savelli, os visi-tantes percorreram demoradamenteas escavações das futuras usinas sub;;terraneas, a usina de Fontes, a bar-'ragem e reservaqtrio dé Lajes, . •¦¦'
Tambem foraoi vistos os túneis déSanta Cecilia, de Vitjario e Lajes, ca-nais e reservatórios. Depois, segili-ram os membros da Câmara para asobras da barragem de Santa Cecilia,

passando antes, pelos, grandes diquese canais, pela usina elevatória de Vi-Siario, barragem de. Santana e Oàsa

A AGONIA
HA ASMA
ALIVIADA EN POUCOS MINUTOS

Bm poucos minutos a nova receita— Mendaco — começa a elreular no a*n.
gue, aliviando os acessos * os ataques daasma.ou bronqiuto, fita pouco tempo a
possivel dormir bem, respirando llvr». elaellmente. Mendaco aUvta-o, mesmo queo mal seja antigo, porque dissolve • re-move o mueus que obstruo as vias respl-ratotUe, minando, a eua energia, arrul-nando sua saúde, fãSendò-o aentir-ae pre»maturamente velho. Mendaco tem tidotanto êxito que ee ofereço oom a ntantla
.» d.!r.í° *»*lent» respiração Um e ia-
JÍLrAp.Waf1,nt* e «"«Pl-to «Jlvlo do ao-mmento da asma em poucas dlaa. PecaMeníaeo. hól. mesme, ^'WSSr Tar.

í?J!S5í.a no,sa B«»ntli é a sua maiorproteção» .

Mendaco TmuT

EXIJA

PÉROLA

SACO A2UL • CINTA ENCARNA^

tüSTRES DE CRISTA
Nilo Ribeiro seleciona 26 das melhorei fábricas européias para todfj
Vendai a varejo e por preço de atacado. FACILITA-SE 0 PA"íJAMÍ

%m*A&ti,r^$^$^ixi&!$)jij^¦¦X^^**-****^^

Avenida Princesa Isabel, 126-D - Junto ao Tunj[|
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NADA DE TRAPAÇAS — Eis ai o que -acontece na Espanha quando se faz batoUs jogando baralho. Mas
quem quir.er ir ás touradas em Madri nio se deve ate morlzar. A cena acima é de nm dos números do
"show'' de "Califórnia em Viagem", uma companhia de revistas, ora em "tournée pela Espanha. O
vaqueiro entre dois fogos é Bobby Morris. Os dois fogos sio Valeniinee coca.

Q projcfo dos ferroviários
no Senado
APROVADO BELA COMISSÃO

DE JUSTIÇA
Fo! aprovado pela Comissão de

¦lUsUoft do Senado o projeto numero
113-M, qua estabelece a aposentado-
ri» ic ferroviários mediante derro-
Úaíêo da lei n. 1162-50.

Por esse motivo, esteve em nossa
redação os ferroviários Salvador Ma-

O BRASIL PODE DESAFIAR OS ESTADOS UNIDOS
S. PAULO É A CIDADE QUE CRESCE
MAIS RAPIDAMENTE NO MUNDO

As fábricas maiores da América começam a surgir

DETROIT — (Especial para o
DIARIO DA NOITE) _ Quarenta

íliEodcVviiveira, de Sào Paulo; José e dois homens de negócios amerlea-
Soares da S;!va Filho, presidente dal nos, de Detroit, fizeram uma viagem
ijnlSo dos Ferroviários do Brasil; I aérea de um més a Amerioa do Sul,
Emsni de Asiss Silveira, da União de onde regressaram maravilhados
d« Trabalhadores em Transportes.ai com o Brasil, afirmando que, um
Comunicações, e Carlos Bustamante dia, este pais desafiará o progresso
Silva. presidente da União dos Por- dos Estados Unidos',

atraindo a atenção de técnicos norte-americanos
industria sul-americana deve ser ba-
seada em progvama extenso para
mutuo beneficio.

Hall é de opinião que a aplicação
tle capitais americanos na America
do Sul deve ser feita na base de 49
por cento norte-americano e 51 por
cento sul-americar.o.

manos cio Brasil, que compõe o "Co'
mlte Trabalhista Ferroviário" junto
ao Congresso, a fim de agradecer a
boa vontade dos senadores, membros
ds Comiísilo de Justiça, quanto a
prtleréncla dada para a votação da
proposição especialmente a atuaç&o
tiMtacada dos parlamentares Dano
Cnrdoao. Epitacio Pessoa e Ivo de
í.quino,

Esses lideres flzer.sm quetào tarn-
ban oe destacar a atuação da m*.-
prensa em prol dessa reivindicação
dos trabalhadores muito especial-
menlc dos "Diários Associados" que
estão sempre ao dispor das causas
trabalhistas.

Ç(^iÍfiCrS 3ftQ0

í ili
fi*NTREMENTE3 a pòjlçãp KÒVioti-'^ tica mudou radicalmente. Em
primeiro lugar, em tioflSeQUBlicln ua"guerra fria", o. constante aprn>
fundamento cias condições nisso*
americanas. Em scguiioo lugar, eohiò
conseqüência dn vitoria de Mao Tsa
Tung na China. Até 1043 conservou-
se a flcçáo de relações normais en-
tre a União Soviética e.a China Na-
cionaUsta. A basa dessas relações
era o predomínio russo ria Mand-
churia e o controle de Dairem e
Port Arthur. Após a fuga de Criaria
Kai Chek para Formosa, a Rússia
reconheceu o governo de Pequim. No
fim de 1949, os novos senhores da
China fizeram a sua peregrinação
para Moscou,
MOSCOU E PEQUIM

O que se passou de fato nessas ne-
rpclações, que levaram meses, tào
depressa não se saberá. Fato c, to-
davia, que a Rússia se comprometeu,
entre outras coisas, a devolver a
ferovia slno-oríentai, Dairem e Port
Artur, no momento em que o Tra-
tado com o Japão fosse concluído,
o mais tardar em 1952. Podia-se
prever o diaem que a Rússia esta-
ria outra vez sem portos livres de
gelo nos mares asiuticos. Pelo que
já sabemos da historia, é a Coréia
do Sul a mais adequada para subs-
tituir a concessão chinesa, o essa
perspectiva parece ter sido levada
em consideração durante as convet-
sações de Moscou.
WASHINGTON E SEUI.

As relações de poderes na Ásia es-
tavam diferentes agora. A vitoria de
Mao Tse Tung representou para a
tradicional política inglesa cio "«rui-
librio dos poderes" o golpe de misc-
ricordia. Nem a Inglaterra, nem o
Japão podiam essa vez pensar em
enfrentar a Rússia. A única potência,
que seria capaz disso, eram os Es-
tados Unidos. Para a surpresa dos
russos e contra os pareceres do seu
próprio Estado Maior, o governo
americano correu o risco de defen-
der Seul. O que motivou essa decisão
foram menos os interesses imedia*
tos ianques na Coréia, do que o ca-
rater especifico do antagonismo, que
divide presentemente o mundo. Seu
aspecto ideológico não é o menos
importante, mas a questão de prestl-
gio parece ter sido o fator decisivo.
Após a perda da China, a situação
era tal, que os Estados Unidos não
se podiam dar ao luxo de sofrer mais
golpes na sua política asiática,
O PERIGO

1)A GUERRA MUNDIAL
O desenrolar da luta aumentou o

perigo de o conflito asiático se tor-
nar nova conflagração mundial. Em
geral está a situação internacional
tão saturaria de tensão que qualquer
conflito "local" ameaça virar global,
No caso concreto da guerra coreana

VK ' ":. •¦ M
li», Ibi, •>-.•, .«br. »»...... -— \l.....¦>/

El GNHft coreana'
nòlòü-se u mconiínuo fortalccimen-
to ciessn tendência. Tido no principio
como assunto a resolver entre russos
c americanos, o modo de levar avan-
to a guerra, — ,. ocupação cia CorAa
do norte pelos exército da ONU - ti-
íiham rie afetar os Interesses dn Chi.
mi. A guerra coreana tornou-se "ns-
Plínio chinês". As contradições apro-
fundaram-se de titl modo, que um»,
solução diplomática do conflito p.i-
rec.n sempre mnls difícil, e a solu-

ft$iis:>_w:í: ::*3 :-;•:.::': a
comerciaria solteira
UM GBANi._ EUU"'í,.0 b_i™V

CONSTRUÍDO NA CAPITAI,
FLUMINENSE
Prosseguem os entendimentos en-

tre a Legião Brasileira de Asslsten-
cia, Secção do Estado do Rio, através
a sra, Alzira Vargas do Amaral Pci-

xoto, e o Instituto de Aposeniadofla
e Pensões dos Comerciados, para a
construção de cerca de 170 aparta-
menios, cm Niterói, pura as comer-
clarlas solteiras.

O edificlo süiá construído em ter-
reno de propriedade da L, B. A'',,
na Avenida Xmnrul Peixoto, ten-.lo
a sra. Alzira Vargas do Amaral Pei-
xo;o trocado idéias com o sr. Henn

[';,

ção militar mais Incerta. Mesmo se mie La Rocque\ presidente do Insti-
uni dos dois lados conseguisse uma tuio, em torno do assunto,
vitoria "decisiva" do ponto de vista Em principio, ficou assomado quemilitar — as tropas da ONU na o I, A. P. C, receberá dois lotes
fronteira da Mandchuria ou os co. Ide terreno naquela via publica, pa-munistns no Sul — ambos os lados ] nando. no final da construção, em
dispõem de recursos para não se dois pavimentos do prédio, será ins-'
conformar con. o fato consumado. ' 
O ARMISTÍCIO

AINDA NAO E' A PAZ
Foi esse o fator decisivo, que fez

com que se concordasse em negociar
um armistício] Mas é pouco provável,
que este traga já a paz para a Co-
réia, — ou quel resolva de fato os
seus problemas. A península con 11-
nuará dividida pelo paralelo. A luta
pelo seu dominlo total continuará, —
se bem que com meios menos san-
grentos e menos custosos. Só pode-
mos desejar que não leve mais um
século.

Querem a criação de um
serviço de estiva nos
aeroportos

Esteve no Palácio do Catete uma
comissão de estivadores quetnão es-
tão filiados á entidade de classe do
Distrito Federal, apreesntando a um
dos auxlllares do chefe do Governo
um memorial solicitando a criação
cie um serviço de estiva nos Aeropor-
tos desta capital.
BANQUETE AO EMBAIXADOR

FílITZ OELLERS .
A Câmara de Comércio Tcuto-

Brasil, por ocasião da posse do sua
nova diretoria, homenageará com
um banquete no Hotel Glória, ás 20
horas, ao dr. Fritz Oelleres. embal-
xador da Republica Federal da Ale-
manha, e demais funcionários da
missão.

Fará a saudação da Câmara o seu
atual presidente, sr. Antônio Osmar
Gomes.
NO X CONGRESSO

INTERNACIONAL
DO TRABALHO

O O dr. Fernando Rodrigues SI-
mão Baião, médico do Instituto dos
Bancários, foi autorizado, pelo pre-
sidente da Republica, a ausentar-se
do país, a fim de participar do X,
Congresso Internacional do Traba-
lho a reunir-se em Lisbo».

talada a Legião. Toda assistência no
Palácio das Mcça» Comerciadas fl-
rara sob os cuidados da Legião e
dentro de mais alguns dias as "de-
marches" estarão concluídas, tal o
estado cm que já se encontram.

PRECEITO DO DIA
EXCESSO

DE CLARIDADE
Os olhos das crianças, por não

terem atingido o desenvolvimento
completo, são particularmente sensi-
vais á claridade. Falta de proteção
contra o excesso de luz, nessa 'da-
dc, pôde causar, aos olhos, defeitos
que só mais tarde serão percebi-
dos,

Proteja os olhos de seu filho
contra o excesso de luz, especial-
mente luz solar. — N. S .E. S.

Catete, 137-Tel. 45-2523-

Dormitórios e peças ivulsis fabricai
im mídeira de lei pirt criuiçts di qul(
qu» idade. Grande Tiiledidi em estilei
corei e tamanhos. Entrega ü_adlila|

> A vista i i prazo.

ATE» Cr$ 3.500.0
Compramos máquinas SINGER, PFAFF, MINERVA, ALFA, máqi
de A.IOUH, ESQUERDA e nutras. Pagamos até CrS 3.500,00, segun»
valor de cada lima; não faz «mal se estiverem bichadas, defeituosa*
empenhadas. Atendemos em qualquer distancia, mesmo em Niterói
R*JY MAFRA & IRMÃO - Rua Arlstldes Lobo, 134 -* Telefonei 28-7

VERANEIO! FÉRIAS! WEEKEND

KofeI Fazenda da Grani
KIL 107 DA ESTRADA RIO-SAO PAULO,

Todo conforto, máxima distinção • magníficos aposentos — PtKlnãi
cavalos, rink de patinação, charr-tei, Jogos de aallo, volleyball, 8not
ker, Bilhar, Cinema, Jardlni» lindos passeios em bosque- e ainda un
maravilhoso lago eom barcos e lanchai a motor. Apenas 2,30 noras di
Rio — Servido por várias Unhai de onlhui — Reserva • Informações!
Rua Teofilo Otoni n. 7Í-2.* andar - Telefonei! 43-7529 a 25.9888;

¦f na cozinha

RGÁNTA.

DH.F0RTUNATD-1Á5 B HS.
W36SS-HORA MARCADA Cr$ 80.00

RUA DA CARIOCA.6-4» AND.

NERVOSOS
Desanimo - Angustia — inso-
ul,- Duvida? e medo Injusti-
l\ninf - Timidez. - Irritai)!!!.
da:!e - Mantas - Prohlemâttca

afetiva c sexual
OUNICA PSUJOSBUMA11UA

do Dr. Edgard S dos Anjos
RUA MÉXICO. 21-2.': De 8 as 12
hnras, sábados ajé is 17 horas

MÁXIMOS JUROS
Serviço eitra-ráoldo

BANCO
OLIVEIRA ROXO V.

Ho oonio mais central
da cidade \

R. MIGUEL COUTO, 7
flílOS!;
totj a mtimj
l. direção

.Coceira dos Pés
no 1.° Dia

8-us pes cocam, doem t i-demtanto ponto d» qussl anlouque-
..„„ ?"* •*•'• "*<*». at-cue» ou
S2H" * verdidelr» cauii destas«'«cçíeii cutüne», é um germe que":''Wlhou no mundo Inteiro e é'"ntiecido «ob diversas denomina-
mi» ?w ,íomo Pé úe Aüet*- Co-
m» ?. sin"aPu*", "Dhoby" eo-
iSih„v.nè°P"<l» llvrar-s» destes<otrtrr,-ntoi senjo depois de ellml-
3"Lk *.rm' cauaa-oi. Um* novo
(..„.*• 

"n»m"1B NI,, d sim.
tamft' ' " C0C"lr" •"* " mlnut 01,

m ? J, pelí, "¦*• m*cl* e UmP»
di in»?; qut 0,e"et* • «««-«nua
maórt? h° ,6 a°* ¦"*"• coni» «>•*
""¦> espinhas, acne. frleú-u •
rt\K?«> *32%à do"?oV-«"• Nlsod.rm, ,o «eu tarmacêu-
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Observaram e estudaram todos aa
países em que fizeram escala, e que
for^m a grande maioria. Conclui-
rani unanimemente que é o Brasil
o pais que maiores oportunidades
oferece para aplicação de capitais e
paja o verdadeiro progresso econo-
mico.

Esse grupo compunha-se de in-
dustriais, banqueiros, negociantes,
engenheiros, advogados e médicos.
Percorreram o Brasil durante uma
semana. .,,

Encontraram no,Brasil uma eco-
nomia que, nas características es-
senciais, era comparável somente á
economia dos Estados Unidos em
1865. ao termino da Guerra Civil,
quando começou realmente o desen-
volvimento industrial desta naçtto.

Essas observações referem-se i. po*
pulaçfio, transportes por estradas de
ferro e de rodagem, desenvolvimento
dos recursos naturais, progresso in-

Idustrial, comercial e bancário, pos-
! fibilldactes de cultura e quase todos

os outros aspectos básicos.
CRESCE S. PAULO

VERTIGINOSAMENTE
Os americanos estão oonvencidos

de que o Brasil, tendi a seu, favor
os grandes pvogresse» tia técnica,
nos últimos cinqüenta anos, e a
cooperação de-capitais e conheci-
mentos do desenvolvimento índus-
Criai americano.'?, estará opto, nes-
te próximo meio século, a desafiar
seriamente os EE.UU. como o maio»
centro industrial do mundo.

Os financistas americanas dese-
jariam. realmente que isto açome-
esse. pois acreditam que a coopera-
ração da America do Norte eom as
possibilidades sul americanas tra-
ria lucro e satisfação mutuas.

São Paulo, centro industrial oo
Brasil' foi descrita pelos financistas
como a cidade queh cresça mais*ra-
pidamenta no mundo. Nos últimos
cinqüenta ano» aumentou o nume-
ro dos Seus habitantes de 65.000
para mal» de 2.000.000. E' a De-
troit da America do Sul. -

O Governo Brasileiro, com o Pre-
sidente Vargas á frente, é solido e
simpático á cooperação norte ame-
rícana. Verificaram os americanos
qus o trabalho e a prisperidado so-
ciai estão avançadissimos.

Os sindicatos são oficialmente re-
conhecidos como representantes le-
gais de empregadores ou emprega-
dis de determinados ramos de pro-
duçào. ou profissionais ou trabalha-
dores independentes de áreas deter-
minadas.

As uniões cooperam com o gover-
n^ na promoção de solidariedade
trabalhista, organizações cioperati-
vístasvas e de credito, serviços de
bem estar social, tais cqmo hospi-
tais. escolas e auxilio oficial, e a
consiliação em questões de traba-
lho.
NOVAS OFICINAS DA GENERAL

MOTORS EM SAO PAULO, 15
MILHÕES DE DÓLARES

Durante sua estada em São Paulo
os nortelamericanos visitaram as no-
vas oficinas construídas pela General
Motors, do custo de 15.000.000 de
dólares; a fabrica nova e maior que
a Ford 'está construindo por ......
11.000.000 de dólares em substitui-
cão á que fora construida em 1929
e as oficinas da" Chrysler (6.000.000
de dólares) construídas em 1945 com
cap'ital sul-americano, liderado por
J. P. Schneider. presidente, anteri
ormente. do Credito Comercial «i da
Divisão de Exportação da Chrysler,
de Detroit.

Em todas as conferências com o
governo e os grupos industrias oo
Brasil, WilHs H. Hall, -e.cretario da
Câmara de Comreclo de Detroit e
chefe da comitiva, solltou que o ca-
pitai americano Bcredita que a sua
participação no desenvolvimento da

Salientou que uma corporação de
Detroit, a Reichhold Chemical, cons-
trulu 14 fabricas em outro tantos
países, na proporção de 49 para 51.
e que todas prosperam.
O PLANO

AMERICANO
"O plano americano" — diz Hall

— "é fornecer técnicos para cons-
trulr e equipar as fabricas e pò-las
em funcionamento paça ctepois ades-
trar os técnicos nacionais tanto para
a dlreç"o como para o íuncionamen-
to. Tem resultado sempre em re^l-
proca satisfação onde quer que seja
experimentado."

Quanto a hospitalidade brasileira,
foi gratíssima aos americanos, se-
gundo e que j declararam os rjutrot
financistas americanos. Realmeait»,
o iírasii está no coração dos ame-
ricanos. — (IPA).

todos Dizem...
Oi© ESTE SIM,

EO
PREFERIDO

Raptada em São Paulo e
levada pára a capital
do Pará

BELÉM, 19 (Meridional) — O sr.
Neluske Purlen, pa ida jovem Eloè
Purlan, que íôra raptada em São
Paulo e conduzida para Belém, está
aqui, disposto a regressar ao Esta-
do bandeirante com sua filha, que
foi localizada juntamente com Mar-
dano, na Praia do Mosqueiro.

NO momento em que o genitor tia
jovem raptada se preparava para
embarcar com de.st no ao balneário
daquela praia, o chefe de Policia in-
terveio, solicitando-lhe que asuar-
dasse o resultado de outras provi-
dências. O sr. Meluske Furlen aten.
deu ao pedido da autoridade, per-
manecendo nesta capital. ¦

tâvAoE «oLASy ^C\r ^^MSj?£c7m

* FABRICA:
RUA BARÃO DE MESQUITA. 153 28-9249 • Gerencia

O legitimo cotrhíw ,
acompanhada dum

mericmio dt molas At aço ventilado
vertiflrjirin </« gcira/itio de dez onoJ

EPigp VENTILADO

YANKEE
EXPOSIÇÃO E VENDAS
da Quitanda, 23 A. Tcl. 42-8875

Av. Copacabana,
Rua do Catete

A. Tel. 27-9206
86 — Tel. 25-2115

Av. Ataulfo de Paiva, 620 A. Tel. 27-1535
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ÜAS BQA5 CASAS DE APAREI HOS ELETtlCC-S

t PRODUTO DAI 5
CLETRO.INDÚSTRIA 5. A. Ci. Pertil, 4385 - Sio Psuld

A MAIS ANTIGA E ESPECIALIZADA FABRICA DE APARELHOS ELÉTRICO* DE USO DOMÊSllCO

•TLIAL DA ELEIKO-INDU5IRIA *ALI1A S A.
RUA OR. ÁLVARO ALVIM, 21 . 16.* «ndíf . s

RIO DE JANEIRO

1.Í05

furgões DKW, dotados de car-

rosseriàs inteiramente construídas

com o famoso aço alemão, oferecem

a solução para o transporte rápido e

econômico de todos os artigos e pro-
dutos que necessitam proteção do sol/

da chuva e das intempéries.

13 K/ms. com 1 Utro da
gasolina

Porfas-/oi*eroí# trqzeiro
paro cargqufi descarga.
Capacidade: 4 mfs.3 ou

3/4 de tonelada.
Amplo painel para pro-

prjganda de sua casa.
Solidez. Eficiência Du-

rabilidade.

*. maim varejão da fonseca
DENTADURAS ANATÔMICAS. MOLDAGEM FUNCIONAL

Diariamente de 9 ás 12 horai e dai 14 ii 18 horaa

RtI1 RADIOGRAFIA A CR$ 10,00
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;1U CongHéssó ftrasMelro
^de. Ginecologia e
Obstetrícia

ÍSBKCIALI8TÃ CONTINENTAIS
.'KNTKK OS DELEGADOS

.•"'AO IMPORTANTE CERTAME

CÍENTIFICO OE B. HORIZONTE"Rumo á capital mineira, para o
IXI Congresso Brasileiro de Oineco-
loírin e Obstctrípia, deixou o Blo, em
um dar, Bandeirantes da Panalr do
Brasü, o prof, Artu.ro Alberto, pro-.fessor rie Obstetrícia da Faculdade de
iMcdlclna rio Santiago do Chile, que
seguiu acompanhado de .sua esposa.

.Na mesma aeronave viajou, tam-
bóm, osr. Carlos Ramirez, represen-
tante da Sociedade Chilena de Obs-
tetricifl e Ginecologia.

Em oulro Bnndeirante da mesma
jjmpíêsa viajou com o mesmo destl-
no o dr. Juiin Jorge Baez, chefe da
clínica dò prof, Júlio Bazan, da Fa-¦culdade de Medicina de Buenos Al-
res.

Com a mesma finalidade, seguiu
para a capital mineira em outra ae-
renave da Panalr o clr, Orlando Bor-
Saloj destacado obstetra paraense e

DIÁRIO DA NOITE
8 — Rio, 23-7-1951

Parecer do ministro
Eduardo Espinola sobre
a equiparação dos
proventos de aposenta-*»
doria aos estipendios dos
servidores em atividade

Informa-se que o ministro Eduardo
Espinola respondendo a uma con-
sulta dos aposentados dos Correios e
Telégrafos, qua pclteam a equipara-
cáo de seus proventos dos estipendios
dos servidores da mesma categoria,
pm atividade, manifestou-se favora-
velménte, através de circunstanciado
parecer escrito, indicando a verda-
cieira inteligência di? artigo 193 da
Constituição Federal.

—-r:/-*-—-
presidente da Sociedade de Gineeo-
logia e Obstetrícia do Pará.

Em outro Bandeirante transitou
pelo Rio, rumo àquele Congresso,
acompanhado de vários membros da
representação baiana, o prof. Alicio
Peltler rie Queiroz.
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DE C0PAG4BAJVA, 128
^«seryas: Tel. 27-2282 :.

A .MENINA E O .URSO — Irene Moslcy, menina dò niio anas, visilan-
do o Jardim Zoológico dc Londres, aproximou-se de um urso preto,
que nãn lhe fez mal algum c iimitou-fe a comer os biscoitos quc cia

lhe dava. Achei muita graça! — disso a garota. ÍApla)

nona n.ou i
liolSu 476,00! I
Ktlncelle. . . WQ I
timiiiio na.eo i
I*. Peio 1.U94.UU |
Bingo 70,110 |
Fausto M,uu i
Real N/O |
Uliivola. . . 1,764,00 |
Nácolle. . . 2.27S,UU
Pelcmi. . . ~ N/C |
Xgino 217,00 |
tsitgl-Brlndela 132.UU |

1/*

» pare» - l.fiOO metros — tr. 30.000,00
1." Martlngnln, S2-S4', L. Higonl•i." Hio, M, um. Reichel
-J.í vurMty, 84, J. Tlnoco
Correram mais: Maater tfob, Silício,

Múòanucio c Hls Hupe. N&0 correu Cord
.iiiliuea, luiiipo: »»" 1|4. Uilerençaa:
peicoço e J|4 de corpo. mateios: vence
clcir, cr$ 10,00: dupla (24), Cr» 34.0'J.
1'laiJ-is: CrS 12,00 e Ui$ 16,00.

Varslty, Rio e Martinirala correram
assim iue o começo do tiro direito
.luindd Hio domina a ponteira, que
continuou reelsUndo. Nos íntimos 10u
u-.etros, contudo, pela cerca externa,
MarUnjjnlii uvançou bastante, conse-
üultído derrotar Klo por pouco.

RATEIOS EVENTUAIS

Pontas t'r$ Duplas Cr»

M. Bol)-H. Hope 72,00 il 659,00
Hio 42,00 12 111,00
fi, flgre. . . 253,00 1^ 125,00
Várslty 44,50 14 4i,on
ailiclo 130,00 22 432,00
Macauudo. 

'. 
1.111,00 23 i7B,Ul

Mart.-L. Ant. 10,00 24 34,00
33 357,51/

34 20,01.
44 612,00

0 SR. Eli SRTA. VãO SE CASAR?
ENTAO eOISUUEM ESTA LISTA

Relação dos casais habilitados — Seção infor-
mativa quc se publica semanalmente

Publicamos abaixo a relação do.s
casais habilitados para o casámen-
to, cuja documentação exigida tran-
sita nos diversos clrcunssiições do
Registro Civil.

Ádiomar de Siqueira e Maria das
Dores Silva — Nelson Noveljno o
Alalde Batista da Costa —- Orlando
Ver-Valeh da Cruz e Gloria Gar-
cia Fernandes — Pedro ü.scar da
Fonseca e íolanda Alves Pinlo —
Pedro Martins e Marlene cie Kouza
-— José Alves de Souza e Qtliteria
Pereira dc Souza — Joss5 Jurccé de
Medeiros Chaves e Maria Beriiar-
do Ponte., — Durval Pereira da Cem-

MÈris-feS

PAGAMENTOS
NO TESOURO

O Tesouro Nacional efetuará hoje,
1" dia. o pagamento das seguintes
folhas:

Presidência da República e órgãos
subordinados,*. — Presidência da
República, até — Conselho de Se^ii-
rança Nacional — Com. E. de Fal-
xa dc Fronteiras: Congresso Nacio-
nal — Câmara dos Deputados e Se-
nado Federal; Tribunal de Contas
— Ministros, ate — Funcionários:
Poder Judiciário — Supremo Tribu-
nal Federal, até — Pessoal em dispo-
nibilidadc; Ministério da Fazenda,
até — Funcionários em disponibill-
dade; Ministério da Educação e Saft-
de — G. do Ministro, até Serviço
Federal de Blo-Estatisticá.
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, COMPROMISSOS DE

IPROGRAMAÇÃO 

EM
DIFERENTES PONTOS
DO BRASIL, "SANSAO

X DAULA" NAO PO-

é* "" DEHA BER EXIBIDO EM;
!*¦'—¦ NENHUM OUTBO CINE''

MU DO DISTRITO FE
DERAt, NO DECORRER
L- . DE5IS. ANO.
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ceição c Maria de Lourdes Leal —
Levy Corrêa da Costa e Edith Apa-
recida de Magalhães Cavalcante —
Jorge Simões Fernandes e Corinu
Alvares — Antônio Pereira Rosa e
Ziléia Fideli.s — Carlos Teixeira e
Orieie Francisco Moreira — Jayme
Mendes rie Souza c Carlete Maria
da Conceição — Álvaro Giaconlmi e
Neli Rci.s — Cid de Paula e Rose-
mary Pimentel Falcão — Martinia-
no Viana lieneé e Maria Helena —
Josef Meer Suaider e Frida NaguelJarli Ducks e Anna Kafik —
Alair Silva e Amenia Varela DiasJosé Batista dos Santos e Silve-
ria Maria Rosa — Guido Lengarinl
e Luzia liamos — Hélio de Cavai-
cante Vilar e Marilia Rosa Dias
Canito — Mario Augusto de Souza
p Lede Secim — José Antônio Lan-
rieira Yrajo e Isabe! Alvarez Men-
des — Gotollpc Fonseca Moura e
Aklée Moysés Dannc — Jo-:é Quei-io/, e Amantina de Souza — Alva-
.ro Prates Lautos — Ruy Bessone
Pinto Corroa e Cremilda Fernan-
des — Antônio Afonso Teixeira de
Carvalho c Júracy Cândida Ferrei-
ra Paulo Henrique Seggcs e Iara
Garcia da Costa — Pedro de Sou-za Melo e Ana Faústina SarmentoDarcy Ilollim Cruzlnski e Maura
Soares do Nascimento — Eurico Gold
Caisãlade e Carmem Maria Men-
donça — Jorge Sarmento Rajão eRutíi Conceição Carriço — Walter
Francisco Falei e Maria José Fer-
reira da Silva — José Frederico Me-
drado Rodrigues de Albuquerque eMaria Amélia de Sá Barbosa —
Carlos Teixeira Santiago e MariaJosé da Sllva — Francisco GaldinoFreire e Rosa Maria da Conceição
Clemente — João dos Reis e LuaiaMeira Pacheco — Elmo Olivio eMarilia Gusmão Pereira da SilvaJoaquim Pereira e Hilda Ribeiroda Costa — Jurandyr dos Santos eJandira Faria Pinto — Antônio RI-beiro Guimarães Neto e Odete LopesFriendeirach de Oliveira Lobo eHayde Ribeiiy> da Silva — jor"-Nogueira e Severina Aristides deAssis — Levy Gama e Judith deSouza Ferreira — Miguel de Oil-veira, Pessoa o Carmem Foich Mar-
quês -- Walter de Santana Leya dnCunha —• Argemiro Zimmerman eZilah de Rezende Teixeira — Ma-noel Dias dos Santos c Maria Pe-rclra da Silva — José de Lima Po-vill e Grota Gonçalves — SilvinoAmérico e Dagmar Justíniano San- ítana — Bernardo Pereira Alves o'Wilma Monteiro — Edim Rodriguese Maria da Paixão Ribeiro — Wal-demar Marcondes Porto Ivete Pon-tes — t José Durval Viana e Ene-dina Cardoso da Silva.

C." paieu — l.oOü metros — CrÇ 40.000,00
l.u My Prlncé, .-id, ü. üllon
2." Knmi, íili-*)5, U, Cunim
3." ObòllB, ü., it. Martin
Correram mais: Stauaio, Snowstorm,

Eitisal, Ocillou. Oladlu, Muiituiiliês, 0.i-
car, Ornato e Cazuza: Não correram:
Senta it 1'ua, Uold Mary c Alqulfu. Tem-
pc: 81" 4;5. Diferençai,: vários corpos c
Uin corpo. Rateios: vencedor, CrS 24,00;
dupla (341, CrS 28,50. PlhcóS: CrS 12,00,
Crs 17,00 e CrS 13,00.

My Prince seguiu ornato até o inicio
do tiro direito, quando dominou a si-
Hiaç&o, triunfando facilmente, com Ka-
mi o Obella completando os "placfc".

RATEIOS EVENTUAIS

IMP. ATE' 18 ANOS j
h

RENOVADO 0 CONTRATO DEMADDALENA KO ÜÉÉ
AND DAY"

Pumas CrÇ Duplas Crji

t. a Pua. . . N/C 11 2.797,50
anowstorm. . 703,00 12 470,00
Cazuza 353,00 13 211,00
Elaaal 117,00 14 237,00
Ornato. . . 379,00 22 280,50
Goid Mary. . N/C 23 33,00
Montanhes. . 'i8,00 24 78,00
My Prince. , 24,00 33 42,00
Odilon 1.097,00 34 28.50
lilqulfa. . , N/O 44 109,00
Statnno. . . 58,00
Kami 128,00 |
Cbélla 71,00 | .,
(.31. dlo-Oscar 144,00 |

7," pareo — 1.000 metros r Cr? 30.000.00
1." Sol Bonito, 54, L. Rigoni
2.° Alpina, 48-54, H. Martins
3." Mlngulnho, 52-53, E, Castlllo
Correram mais: Jamary, Rio Verde.

Scaramouelie, Aqulla, Estalo, Luetzow n
lluivo. Não correram: Grlsu', Carinhosa,
Mavllls e Alecrim. Tempo: 94". Dif»-
renças: um corpo e dois corpos. Rnteloi:
vencedor. CrS 20.00; dupla (11), CrS
117.00. Placòs: CrS 14,00, CrS 43,00 c CrS
45,00.

Alpina e Sol nonllo correram assim
atíi ás especial.';, ponto onde Sol Bonito
se Junta a Alpina, para bate-la por um
corpo. Mlngulnho chegou em tcrcolro.
deixando Jamarv em.quarto,

IlATEIOS EVENTUAIS

Pontas Cr?; | Duplas i:r$

Sol Bonito. . .
Estalo
Alpina
Jümary. ....
Grlsu'. ....
Aqulla
Mlnsulnho. . .
Carinhosa. . .
Luetzow. . . .
Mavllls. ... .
R. V.-Alecrlm.
Soar.-Rulvo. ..

20,00
279,00
313,00
43,00
N/O

114,00
212,00

N/O
110.00

N/C
18:1,00
00,00

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

117,00
24.00
56,00
47,00

236,00
107.50
94,00

355,00
191,00
289,00

8." pareo — 1.400 metros — Cr? 30.000,00
1." Fair Lady, 54-50, L. Dlaz
2." Islete, 58, A. C. Ribas
3.° Ituano, 56, J Portllho
Correram mais: El Toro, Elan, Lute-

ela, Sonho de Ouro, Vlslgodo, Grumete,
Lampelra, Bongá, Gallanl, Algoz, Cabo
Frlu e Attacker. Nfto correu Junlor.
Tempo: 89" 1(5. Diferenças: dois corpos

três corpos. Rateios: vencedor, CrS
62,00; dupla (44), CrS 102,00. Placés: CrJ
2e,00, CrS 46,00 e CrS 42,00.

— Movimento geral de apostas: CrS
9.773.910.00. — Obncursos: CrS
838.430,00. — Pareôs dos "bettings": 6.".
7." e 8.°. Estado da pista de areia: leve.

Assumindo a lcadorança logo que iw
cintas foram alçadas, Fair Lady não
mais se deixou desalojar e fez sua a vl-
toria com a vantagem dc ilols corpos sn-
bre Islete. que deixou Ituano cm ter-
ei-lro a trís comprimentos.

RATEIOS EVENTUAIS

prorrogadoAcaba ú.
Bühda ve/, o contrato""^ jSJSLLIJA, o mais aplaudido ot*tanta.* is.a da Europa, ,S"NIGHT anel DAY-, o ,J\.^espetacular sucesso tiue dl!.1,'artista'A-cm alcançando^ -fidos astros'. *-;

Além de MADDALENA
teu
está
Incíusive as segundas-Ieiras u-TRENGA E RANCHNHO "«iLfr
nários do riso", LF.s mc ttSERQIA MAD3.:

i gênero, o "NIGHT and u9La apresentando, todas.«imi
^usive as segundas-feiras aiS

mosos acrobata;,K,;A,saDRA«i
RELA

No clichê acima o notável MadàílonaR- („,e ja co„quistou a f&

fâBÊA^ *;H*

"'¦ 
lks i

m

Pontas Crf | Dupla» Cr$

Destacadas personalida-
des do Clero regressam
a Recite

Da capital prenambucana, para on-
de se haviam dirigido a Xim cie, ali,tomar parte no Congresso Nacional
do Escapulário e na V Semana Na-
cional de Ação Católica, retornam
ao Rio um dos Bandeirantes quadri-motores da Frota Transoceanica da
Panair do Brasil, Dom João da Ma.
tha Amaral, Bispo de Niterói e Dom
João de Barros Ucbôa, vigário geraldaquela Arquidiocese.

Em outro Bandeirante da mesma
empresa regressou tio Recife dom
frei Eliseu van der Weiger, preladode Paracatu, celebrante da missa so-
Iene pontificai no altar monumento
cia Praça Treze de Maio, consagrada
á Ação Católica.

Extinto o Tribunal de
Contas do Amazonas

MANAUS, 22 (Meridional) — O
governador do Estado sancionou a
lei extinguindo o Tribunal de Con-
tas e distribuindo seu material a ou-
trás repartições. ,

Flan
Júnior. . . ,
VUlgorio. . .
Grumete. . .
S. de Ouro, ,
Kl Toro. . . ,
Lampelra. , .
Ituano. . . ,
Cabo Frio. ,
Attacker. , ,
Lutecla. . .
Eongá. . . .
Islete. . . .
lalr Lady. . ,
Algoz-Gallanl

54,00
N/C

2.285,00
137,00

25,00
290,00
389,00

88,00
216,00
546,00
385,00
305,00
193,00

. 62,00
105,00

11 186,00
12 57.00
13 127.00
14 55.00
22 47,00
23 84,00
24 47,00
33 306,00
34 111,00
44 104,00

CS LIIR IA
PRAÇA PLOKIANO - Tcleíone: 22-S146

JAYME COSTA — Amanhã, ás 20 e 22 hs.

TENORIO
3 ATOS UE J. RUY ^

(HISTORIA GOZADA OE UMA ÉPOCA BIRUTA) 1
ÜMA COMEDIA'QUE E UM TIRO I UM TIRO DE J
GARGALHADAS - BALCÃO : 10 CRUZEIROS
Vespcrals às quintas-feiras, sábados, domingos c feriados, is 1G hs.

RIGINÃ
TEATRO DULCINA - ODILON - Rua Alpindo

Guanabara, 17 — Telefone: 32-5817 r
C0NCHI7A g ODILON na maior peça de

Pedro Bloch .

De terça- a sexta-feira espetáculos completos ás 21
horas, sábados e domingos sessões ás 20 c ás 22 ho-

ras e vesperais, ás 16 horas. Quintas-feiras, vesperais (preços redu-
zidos), ás 16 horas. *

iSEMRADOR
SENADOR DANTAS, 13 - Tel.: 42-6442

AMANHA — Âs 20 • 22 horas

EVA E SEUS ARTISTAS
Com a deliciosa comédia de Juracy Camargo

BAGAÇO

Dia 25, eleições no
Aéro Clube do Brasil
:,Ó:Pi-estdeiitedoAcrociub'doB«lesta avisando a todos os aSs aue no próximo dia 25 seráoiHssadas as eleições para o p H!¦-n o de vários cargo dos S

AStVlÇTA ^fnriMAINiOíTOtt c í»/Sl
00> UlTIMOí \« YA.'M

tTE«AP05!L' 

r** vl

TEATRO COPACABAMA
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 291 — Tel.: 27-0020

O MAIOR ÊXITO DO MOMENTO
AMANHÃ—-Ás 20 e 22 horas

MANEQUIM
Comedia de HENRIQUE PONCETTI

Vesperal aos sábados e domingos, ás 16 horas
POLTRONA: CrS 40,00 ( selo incluso )

GRAN CIRCO NORTE AMERICANO
Na Ponta do Calabouço

AM AN HÁ — Ás 2 1 horat

O MAIOR CIRCO DAS AMÉRICAS
üm mundo de atrações e novidades par» o Rio de Janeiro

GRÁTIS — ExiblçSo ét feras.

A M A N H Ã :
Continuação do
grande sucesso!

Em ensaios: !'B.i

LANÇA MAS NAO
CAI", de J. Maia e

Max Nunes

',

f*-y_^ V5~JLj£c\__1_j±_u

Novo edifício para os
Correios e Telégrafos em
Santa Maria Madalena

Com a presença do governador do
Kstado do Blo, do diretor regional
dos Correios e Telégrafos daquele
Estado e outras autoridades, foi
Inaugurado, ontem, na cidade de
Santa Maria Madalena, o novo edl-
flcio dos Correios e Telégrafos, do-
tado de amplas e modernas instala-
çóos, necessárias ás exigências., do
referido serviço naquele municipio
fluminense.

Qtt«"

*?ÍMC

0 MAIOR CIRCO DUS BMERICHS

OONNf
sin:<
(.OIT

COHWHIinOSM

J 0*1 cm

Um mundo rte
atrações c novidades
um espetáculo cheio

de emoções e alegria. — Feras de todas as
raças! — Pela primeira vez no Rio TRÊS GIRAFAS- CAMELOS - CINCO ELEFANTES SADIOS - ZE-
BRÁS —CAVALOS — PÔNEIS DA ÍNDIA — GO-RILAS e TIGRES — LEÕES — AVESTRUZES

AFRICANOS — MACACOS de diversas raças!

EXIBIÇÃO DE FERAS GRÁTIS AO PÚBLICO
HOJE — SEGUNDA-FEIRA, TEM ESPETÁCULO *¦¦»«—«—mwAS 21 HORAS "^HMW^ <-.„.--»

mm DO CALABOUÇO

\m*
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CAPAS para AUTOMÓVEIS

".*r,W HJtO DESCASCA. HlO DESBOTA,- P0Ü1ND0 SIJ
'. .¦ \ :"-, 

' 
. , IAVADA CfflBliimMOfli HO PRÓPRIO LOCAL t SU USADA APÔS 0 BANHO Dl'*",-: 

M CÍNIltClÓHMÍ SOB MEDIDA PARA QUALQUER TIPO DE URRO ( COLOCADA :*lt POUCAS HORAS

(ÇtotAOÒS PtASIlCOS S.JORGf ITDA. » « DUVIVIER 64 (COPACABANA PO'jtO Jl

FOTOGRAVURA
Fazem-se clichês pretos e a cores (tricromias
e policromias), galvanos, electrótipos, etc. para

jornais e revistas.

SEÇÃO DE GRAVURA DE «O CRUZEIRO»

Rua do Livramento, 203 — 3.° andar.
Telefone: 43-4977 — Rio de Janeiro — Brasil,

¦^^^^l^^^^^^wvwvvvvvvv^vwvv^^

HOJE

FE

IMEIRO DIA
DA MAIOR
RA DE LIVRO?

REALIZADAS NO RIO

Para dar vasão ao seu estoque de mais
de 80 mil volumes sobre todos os assun-
tos. A CASA DO LIVRO abre hoje suas
portas com remarcações nunca feitas na
praça, inclusive na série de dicionários
novos, de vários autores e diversos

idiomas ¦
Riquíssima seção de livros de medicina.
odontologia, engenharia. Seção popular
(romance, policiais, historia e aventura,

poesia) — 3 volumes por Cr$ 10,00
E nos últimos lançamentos não remarca-
dos, exjja um desconto de 20 % para

cada compra igual ou superior a
CrS 100,00 v

LIV1
RUA S. JOSÉ, 61 - Esq. da rua da Quitanda
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DIÁRIO DA NOITE Río, 23 7-1951 -

Virgínia Mao e Vera Elltn, que aparecem na fofo, iim tremetxlo "sex-appeal" muito apreciado
em Hollywood. Mas ai delas se abusarem dos do los da natureza. Seria o (im de uma carreira bri-

ÍJianie. Essas estrelas são honestas e arredias

PODE UMA MOÇA HONESTA VENCER EM HOLLYWOOD ?

r estreia embriagou-se, caiu de Inps e int
As aventuras amorosas estragam a vida dos artistas de cinema

Reportagem de JOHN TERRY
HOLLYWOOD (Por via aérea i —

Com as "estrelas" de cinema e as
celebridades de Hollywood, aparente-
mente sempre rçetidas em difleulda-
des, a gente multais vezes fica pen-sando: "Podem as moças honestas
vencer em Hollywood?"

A íesposta de Hollywood é um"sim" bem forte.
A despeito da resposta o "sex ap-

peal" ainda é importante nos estu-
dlos de Hollywood. Entretanto, é ver-
dade que cada vez mais difícil se
torna para uma moça. "ser má" em
Hollywood sem que retroceda na sua
carreira até o ponto de partida. Ou
pior, acabando num emprego de bai-
xa categoria que ela nunca teria
aceito na sua cidade natal. No en-
tanto, muitas aspirantes ao estrela-
to que fracassam por sacrificar n
decência no altar da ambição, tam-
bem perdem ia coragem de "voltar
para casa" c admitir a derrota.
Como resultado, multas terminam
num trágico ostracismo.

Moças sem moral e sem escrúpulos
encontram-se em toda a parte. Mas
em Hollywood os seus atos se tor-
nam públicos e como resultado a má
fama recai sobre as "estrelas" boas.
ativas e sinceras.

Houve tempo em que as "estrelas"
dc Hollywood não se prejudicavam
com exibições escandalosas, mas os
dlr^entcs dos estúdios estabeleceram
leis para suas artistas e um aconte-
cimento escandaloso muitas vezes sig-
nifica um passe para o esquecimento.

Hollywood sabe que ha moças ca-
pazes de todos os extremos, Inclusi-
ve vender-se por um papel num fil-
me ou por dinheiro. Alguns dos mag-
natas, compreendendo Isto, nem se-
quer falam com uma aspirante a
atriz em seu escritório, sem que a
porta esteja aberta e a secretaria fir-
memente instalada em sua pseriva-
ninha, bem á vista-

Um dos "grandes" recorda a oca-
sião em que uma moça fo! ao seu
escritório pedindo emprego. Ele cor,-
cedeü-lhe uma -entrevista normal, di>
rotina, quando de repente ela rasga
a blusa e põe-se a gritar. Imediata-
mente o "marido" abre a porta e ir-
rompe na sala, exigindo uma bela
soma pelo "ultraje". O magnata de-
cidiu pajar, porque compreendeu a
repercussão que teria o fato, levando

"¦ Vè"4»**W,J,.Tí'» •• *,•»••*•*•••• »••//. «V •"*•",•;•.*?•"••• •.*.*.'•• * ••••"' *•' r,V "*"¦*•"»* •*•;•.* "t" .*/•*•*•*• i*,*.*tV«V iVi7,

LIGUE para

a desmoralização a Hollywood, não
Importa qual fosse a verdde.

Numero reduzido de moças de pon-
ca virtude ajeança a gloria, mas não
é duradoura.
UMA ESTRELA EMBRIAGADA

Eis a historia de uma das modelos
da capa de revista. mais celebres:
Poi e.ncontrada por um estúdio Im»
portante, mas aniquilou sua carreira
e«n uma noite. Embriagou-se num
clube popular famoso em companhia
de um conhecido D. Juan dc Holly-
wood... Pôs-se dé pé em cima de
uma mesa o* anunciou ao mundo
que seus patrões eram uns "sarieue-
sugas" e todas as oulras atrizes idio-
tas sem talento.

E caiu de bruços. Os jornais tra-
ziam no dia seguinte uma versão ar-
ranjada e sua carreira estava aca-
bada.

Outra "estrela" glamorosa come-
çou a andar com uma turma de gen-
te de baixa categoria social. A poli-
cia apMihou-a em melo a uma ses-
são de maconha e levou-a para a
cadela. Sua carreira morreu com as"manchetes" do' dia seguinte.

Não ha muito tempo, um famoso
comediante sentiu-se atraído pela
beleza dc uma jovem !? estrelinha"
Disse-lhe que não poderia casar-se
com ela, mas que gostaria de insta-
lá-la com conforto e sustentá-la
Ela aceitou. Denois ele deu-lhe um
papel na fita que estava fazendo
Ela surpreendeu a todos com sua btl-
lhante atuação. Mas era tão agranii-
vel aceitar a generosidade dele, qut.
quando ele lhe ofereceu outro papel,
ela resolveu "descansar mais uni
pouco".

O comediante logo cansou-se dela.
Outro homem "substituiu-o". Era
apenas o segundo numa longa série
de homens importantes ansiosos por
sustentá-la em troca de "amor e
risos". Está completamente esque-
clda e ninguém sabe por onde anda,

Muitas outras tornnram-íe " sa -
pos", em lugar de "estréias", exa-
tamente porque pensavam que sa -
crlficar a moral era condição para
vencer no cinema.

Porém, veja-se as moças tle repu-
tação limpa que tiveram sucesso em
Hollywood e continuam a ser "es-
trêlas".

Jane Russell, por exemplo. Por cs-
tranho que pareça, a despeito de to-
da a publicidade de seu "sex-appeal"
ela e totalmente arredla e virtuosa,
ua sua vida privada. Ensina classes
de catecismo, é membro ativo da
igreja e esposa de um atleta.

Há também a bela Virginia Maio.
Em sua rota para o estrelato, rara-
mente freqüentava clubes noturnos.
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A qualquer hora do- dia e da
noite, durante 24 horas sem
interrupção, a Rádio Relógio
Federal lhe dará, minuto a
minuto, com precisão cronomé-
trica, a hora exata.

6 a última estação no "dial"
do seu receptor. ........;;:
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Mais 25 prédios para
escolas na zona rural
do Estado do Rio

O governador do Estado do Rio
sancionou lei aprovando o Termo do
Acordo Especial, celebrado em 30 de
outubro de 1950, entre o Ministério
da Educação e Saúde e o Estado,
para a construção de 25 prédios des-
tinados á escolas situadas na zona
rural.

Congratula-se o presidente
da República com o sena-
dor Marcondes Filho

O presidente Getulio Vargas diri-
giu ao'senador Marcondes Filho o
seguinte telegrama em virtude de
su* eleição para. a presidência da
Comissão Executiva da Comissão de
Reestruturação do P.T.B. bandei-
rante

Acuso recebido o telegrama em
que me comunica haver sido eleito
presidente da Comissão Exetutlva
da Comissão de Reestruturação do
P.T.B. de São Paulo. Em resposta
desejo manifestar o meu contenta-
mento pela sua elevação a esse hon-
roso posto onde • certamente a sua
esclarecida inteligência e comprova-
da capacidade política irão empres-
tar ao nosso partido em São Paulo
uma orientação mais condizente aos
seus interesses, justas aspirações e
altas finalidades. Estou certo de
que os objetivos de unificação par-
tidária e mutua e leal compreensão
a que se refere no seu telegrama en-
contrarão a mais expressiva corres-
pondencia e 'a mais grata acolhida
eitTtodos aqueles que desejam since-
ramente o fortalecimento do nosso
partido. Saudações Cordiais. Getu-
lio Vargas.

Prometeram um melhor
desenvolvimento dos
serviços públicos
fluminenses

No Palácio do Ingá, o governador'
do Estado do Rio, recebeu uma nu-
merosa comissão de funcionários pu-
biicos beneficiados pelo recente ato
do governo fluminense que restabe-
leceu, a partir de 31 de março ultl-
mo. funções na carreira de extra-
numerário mensallsta.

Ná oportunidade, usou da palavra
o deputado Oscar Fonseca, que acom
panhava a comissão, dizendo da gra-
tidâo' dos servidores. contemplados
com á iniciativa do chefe do exéçutl
vo fluminense e da disposição em
que se encontram de bem correspon-
der, em seus setores de trabalho, â
atenção, ans seus interesses, demons
trada vpe!n poder publi'0.

Rpcpondendo. disso o 'goveniadot
Ernani dò Amaral Peixoto, ter, ape-
tias, praticado um ato de .justiça ç
registou sua confiança em que os
funcionários públicos fluminense?
não pouparão esforços no sentido de
um melhor desenvolvimento dos sef-
viços públicos estaduais.

Na realidade, quase nâo tinha convi-
tes. Casou-se há tres anos com o
ator Mlchael 0'Shea.

Janet Leigh é outro exemplo. Sua
ascenção ao estrelato tem sido mar-
cada por um cabal defrontar de pro-
blemas de todos os dias. Mora com
os pais e aprecia uma festa de vez
em quando; vai a clubes noturnos,
ma.s sabe comportnr-se com d|gnl-
dade e encanto.- \_
OUTROS TROCAM A FAMA POR

UM LAR
outras duas "estrelas" que leva-

ram vida excepcionalmente moral,
mas que preferiram desistir de sueis
carreiras já notoriamente conhecida-;,
pelo lar são: Prlscilla Lane e Joan
Leslie. Para elas, a felicidade no lar
teve mais importância que a fama.

Mais uma carreira teve o seu fim
quando Colleen Townsend resolveu
encontrar maior felicidade no casa-
mento, trabalhando para a Igreja e
fazendo-filmes religiosos.

Pergunte-se a Jeanne Craln se ai-
guma vez as moças honestas conse-
guiram triunfar. A resposta será um
olhar de grande espanto, enquanto
dirá: "Mas há alguma outra ma-
neira?" Nem a sua vida particular,
nem a sua carreira foram jamais
atingidas pela menor suspeita de es-
cândalo. Casada há quatro anos tem
três filhos.

Está provado que as mocas podem
viver dentro da.s normas da moral e
assim mesmo vencer em Hollywood.
Na realidade, este é o único meio de
cheear ao cume e ai permanecer.
Infelizmente, há mocas que nunca
comprenderão e Hollywood continua-
rá a ter má fama por causa delas.
(IPA).

Leia et Á C1 GA R R AÍK^u Es * áP^

M^ GUERRA à
ALTA de PREÇOS!

O LEÃO «'AMÉRICA, r«sisliinln
à corrida alti.sfu, oferece objetos
de qualidade a preços baixos!

DE ESTOQUE IIOS PIWX-
CIIMIS ARTIGOSfEHI^ GRAN

WCSÍMÍ1 ft \ WftKv*C"Íi£72)H 111 I

SERVIÇO CRISTALEIRA . CRISTAL SONORO LAPIDADO
62 petas ile CiS IjM&g poi CiJ 750,00
62, CRISTAL GRAVADO de CrJ I.ÍSÍQ0 poi CrS 1.150,00

APARELHO CRANITO INGLÊS p CHA. CAFÉ e SOLO
decolado"<I2 

peças  de CiJjKítÇO por CrJ 890,00

AP. IANTAR LOUCA DEC SUPER 0UAUDADE
24- peças de CiS £iôtf0 poi CrJ 179,00
42 p: lindo padrJo de CiS 4$tfi? por OS 395.00

APARELHO FINA PORCELANA para CAFÉ
decorado

9 peças de CrJ IjSíft poi CiS 138.00

Escavação do Canal
Ponta Negra, em Maricá

O sr. João Café Pilho, presidente
do Senado, promulgou decreto logis-
latlvo mandando o Tribunal dc Con-
tas registrar o termo de ajuste ceie-
brado em 7 de novembro de 1940 en-
tre o Departamento Nacional dc
Obras e Saneamento, do Ministério
da Viação e Obras Publicas, e a So-
ciedade de Obras de Engenharia Li-
mltada para escavação do canal Pon-
ta Negra, próximo de Maricá, no li-
toral do Estado do Rio de Janeiro.

HI
jmpr.

M
I I " ^ il 1 1IHl

I

APARELHO GRANITO INGLÊS para IANTAR
decorado

43 peças dc CiJ 1259tíQ por OJ 1.050.0*

APARELHO FINA PORCELANA p. CHA e BOLO
decorado

17 pecas de OI 5jWíl oor CrJ 455.00

mâ
BATERIA de ALUMÍNIO CHALEIRA

Exlra. 28 peças „. CrJ' 397,00
" . 34-  CrJ 610.00
" , 34  CrJ 

"784.00

1ÔG0 DEPÓSITO ALUMÍNIO IAüaGUA Compre loucos, cristais, porcelanas, ufi/J»
para MANTIMENTOS finamente polido J0C/eJ e adornos no l£ÃO 0'AMÉRICA,

5 pecas de Cr^ 2^ por CrJ 175.00 Q maior g meíhof „„ j0 fomo>

aeao S UmeiícíL
89 URUGUAI AN A 91 •

É A MAIOR E MELHOR CASA DO RAM.C
Vtnãas pnra o interior npcnn.i .inn pngnmrnto prévio atllcionntlo rie 10% sobre o vntor
da compra, Ircte a pngtir no destino. Nào atendemos por REEMBOLSO POSTAL.

Venda* pela Compensado™, em prcsInçOen, «òmcnle para o Distrito FedcraK.

\^m\^M*M»MB™^^^ B a * ''"'¦ \ y-Sa&^WW tffÊwlmmkv j/MurJav $MâW é?ÊF/^TyA

Pulo vantajoso »í*»ema rf« rfndnn ^^| íf IB W/MBEBüír / f ImÊammB
instituído pelas Indústria» Reunidas So/if- ^HB« IÍ B^ k- f ÀmvíuW

¦ Carne Drago, qualquer pessoa poderá usufruir, BrlOi' ~' ^1 j&JaamVlEEmi
afora, a satisfaça,, d» ter, em seu lar ou no *?* fWf] ,$áB W/aKlB
escritório, uma Poltrona• Cama Drago! M«. jr ..¦-'.:¦. jMfáts B
diante uma pequena entrada « o pagamento jf JBJlhm B 

"

d» "1 cruteim* mensais apenas, •'• pode 11>> -«á^J^ElM H
adquirir a poltrona-roma modelo 51* - uma TWwtljN yWvuBmwitífm Wi
tólida • linda poltrona, que facilmente se jL\fj IC^V ^»^flB§fiw rf
transforma em amplo » confortável leito Lm mwÂ Ü Sfv JX^^kaa^^ÊS^immi I

MméMo lil4 • Sofá-Cam» mrsgo, para
caiai, no mesmo •atilo,, acabamento •
taptcádo da Poltrona-Cama acima Uuttrada.
MAdlca entrada • Crt 130,00 por mêi
lh* rtiu-ln a onma dèntt litll móvat,

Modelo 014 • Grupo compontorl» utn •

•olâ e duas polironas-eama Pequeno pusa- -
mento Inicial e.crf 185,00 por mês lhe dará».-
um ktudi fixo •.. s cama» de graça I

r^ân^a

.Uhf O.OniCO OAS iNDUStUIA!. «EUNlOAIi ÍOI A CAMÍ ¦''nPAGO ¦ .1 ÍDA.

B
¦

W^fwV
¦- 

,''';•«¦-

Faonca e EncrltOrlo Av Suhuibína 111 — Tel SB-7H98 • 48-2001.
Uslaál Rua 7 de Setembro, Í0» — Tel 23.-3430 . Rua ? de Setembro, 16» -., jet 43-aiM >
UU» dn catp.te. i«-a - TeL «-58U • . Av. Princesa Isabel, lü-A — Tel. IMJJI • Praça SaeniPefla. U • Tt). «8-iPia

¦ , " - —'' " """ ' ' "" 
'¦ 

¦ ¦' * "" ¦¦¦'-¦'¦jl "'

1 \-y,-VüiT'4-mma
à-LLiU^^i^^^

j.íiu.W B^aailCiW a.Ua:^Oi ¦JUí
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#}; tW*wpí^Afl IlPI^^^kflnilIlÉll H 7 7«MU mm^Sfm>*mMÊ'ymWL m-M W,Mi ^ S J^ ¦V^-'mbJMsSaK ^ ****** n 1/ \/ II
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IgUaKg! - - wrfm-r- -%"¦ -Am |BfP^-a lv' *êé mrfr aumkrtm M "' "¦**Éíar Mm*<'m^ii>^im>*inmm<^m M-^m Hfyl M^y^^ 
"»»"¦! wÊmmmmi^m\ 

B':*'.'-'-''-'¦¦'>. *<*•<* 'ia V""I""""I
ij|l|Pl 'xJ^NfffiBa * »•/' i^^Kí^iiBs^R fl Err- ''' ,;;::'s* ¦SJ*'-^'!-^^':--<¦«] ^H^BJ BW''-"?'"''*¦'''"'" v''-:'-':—'¦-"-¦¦--¦:'-;-^fl ^BMiB ^^^¦^^^F^^i^1í*i^MÍB f&--. <*:- 'a*- <*¦.-•?-.. -•--'.¦••-'r-.í:. - v**.,:flpj; a.: U M '5; y ¦< a "« IíIÍIMbI mWÊmÊÊÊÊÊNÈm g • fl UM II 0s demais resultados
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J "fitartlng-gate»^
:inco poldras, recalnd..

bre Campo
/

dos surpresos de onlem Guando alcançou a sua primeira vitoria na.Gavea, rindo dar caça a la MaUnchenos últimos metros do percurso,

m\ I
VENCENDO 0 CLÁSSICO J. C DE S. PAULO

sabatina de anteMtem na Gávea cujo programa"»numero mnis importantes
ollmlnatorlapara^empTSll
no*) ria nova geração,
,,Esta prova, denominada

Ias". l*cvon ao
1.5tit) metros clnw r,,..rji|,(..IM;

favoritismo em Staway 'JgflP
percurso desfavorável, escoltaH
centemente Kasbah e Ararin» i,vida como melhor corredorá «!'.

pupila cie-Zimiga reuniu riitida maioria de sufrágios aosi™entretanto; nâo corerspondeu ffltuando uma performance .multa'»*
lida. w«

Enquanto Isto ocorria, He™externando francos. pfogressos*âitíiuma adaplabiliciarie maior 4 kh'ganhava tin ponta a ponta, am
j inicialmente por Ancora e tio M

por Araripa que nunca chegoul'
I ameaçar as posições cia fiiü, &
j Romticy. Assim ns honras da tarji
I couberam mais uma vez ao stuàs»
; cha Faria que aintla ganhou o ê
, contro final por intermédio de Faft
,:;Lady. Ambos foram pilotados m! Luis Dlaz, enquanto a Luiz e£
| tonava dirigir três vitoriosos, Noaí
, Martingale n Sol Bonito, tornanij

se assim o herói cia tarde no m
, dos profissionais rias rédeas,

£ls o movimento técnico:
1.» parco — 1.600 metro-, - LrJ l*,0»il.o Caugapé, 56, E, Castillo

1.9 Comte&se, 54, S. Ferreira
3." Avante, 50, Ora. Heichel
Correram mnis: CadlUn, Ctans IMacatlbn. NSo correu Gold Dreim,Te»

po: 101" 4(5. Diferenças: empataVAcorpos. Rateio;: venceriores: Câtmpl,
Continuo no i." canina — Lttr»(

DERR0T0D0 0 FDVORITO ONDINO
gí 

':henile Venceu o handicap especial - os demais resultados, ontem
embora sem maiores atrativos o "Prêmio Jockey Club dc São Paulo". Ondino. O filho de King Salmon de falo correu bem, mas num percurso

que serviu de base ao programa de ontem na Gávea deu lugar a uma cheio dc peripécias contrarias, não pôde imr-rdir que Matador o dominas-
atraente competição. Justificam-se assim a animação e o entusiasmo se por melo corpo. O filho de Trintdad que melhora de corrida para cor-
rr.ni que o público compareceu aos guichets, permitindo assim que o mo- rida e foi dirigido a preceito por lillóa, apareceu no momento justo em
rim-íulo dc apostas ultrapassasse a casa dos dez milhões. que o leader Manimbc fraquejava. Dominada a situação, o representante

d<» stu"" r*u'"* Machado escorou bem o ataque de Ondine que no momen-
Entre' os nove competidores que se alinharam no slartuig-galc dos l to critico d» luta, ainda correu para d'litro, como se não fossem sufi-

1.800 metros para disputar o encontro central, o favoritismo recaiu cm cientes os tropeços experimentados anteriormente,

Resultados gerais das corridas de ontem
PRIMEIRO PAREO QUARTO PAREO

. a p-.iio — 1.000 metros — ....
CrS Sò.000,00.

1.° — Boticcelli — C. Moreno —
50 auilos.

2a — Inicio — O. Castro — »8
quiloí. ;

Correram mais: — Crató. ¦ . ¦ ••
Tempo: 59.2*5.
IPífé-repçãs; Meia Cabeça c pesco-
Veüredn:

CÍS 20,00.
(?.i Cr? 30,00, Dupla'"W3)

5 Ituano . . ... N/C

Total 28.835

DUPLAS

12 3.145
13 .. .. 5.573
23 4.983

Totnl ...... 14.301

CrÇ
30,50
20,50
23,00

¦fATEÍOS EVENTUAIS
(1.° lugar) ¦

i.tikió!' .* .
Crato .-.
'Bottlcelll
Caçula .

10.745
10.409-
7r681
N/C.

CrÇ
21,00
22,00
30,00

Crato, Boticelll e Inicio entraram
na reta quase em igualdade de con-
dições, e o desfecho permaneceu In-
deolso até aos últimos metros quan-
do afinal Boticelll e Inicio despren-
deram-se de Crato, para transpor o
disco nesta, ordem separados por es-
cassa diferença.

Total.

4.° Pareo - 1.60J metros —"'CrS 11 La Malinche
25.000,00. 12 Lingote . . .

1.° Abre Campo, A. Cunha, 49 qul- 113 Jolie . .. .
Ios; 2.°, La Malinckhe, C. Moreno, 56
quilos. *

Tempo: — 100". !
Diferenças: 3/4 de corpo c 2 cor- i

pos.
Vencedor 151 CrS 127,50; dupla '

(24) CrS 38SQ0a In
Placos: (51 CrS 25,100; (11) Cr$ 112

17,00 e (3) Cr$ 24.00.

13.721
N/C

3.038

68.059

40,00

18,10

RATEIOS EVENTUAIS
(l." lugar)

RATEIOS EVENTUAIS
(1." lugar)'. .'

SEGUNDO PAREO

Mani . ..' ; '
Darling. . 

'. :
Páibelô ...
Erln ...
Abre Campo.
Gericó . . .

H-2
Aviador . . .

0 Mandlnga . .
10H-3 . . . .

15.055
• N/C'
8:005'

21.699
4.305

451
N/C
N/C

1.154
1.229

CrS
36,00

68,00
25,00

127,00
121,80

47,60
44,70

13
14
22
23
24
34
44

3.183
10.769

857
5.993
2.782

967
, 7.271: 920

1.621

Cr$
86,00
25,50

321,00
46,00
99,00

284,00
38,00

299,00
169,50

La'Malinche e Handinga dispu-
taram ao funcionar o starting-gate,
vindo a seguir Manai. Na reta, La
Malinche desvencilhou-se de Man-
dinga mas hão pôde resistir ao ata-
que final de Abre Campo .que o do-
minou po** 314 de corpo.

Chemllle apanhando a pista de sua predileção galopou iírme no haà4icap;>enquantoy.èiticaí um fantasma do G. P. Brasil lez cottúii
de sendeiro. A seta Indica o cavalo argentino completamente desgarrado junlo á cerca externa.

SEXTO PAREO SÉTIMO

^f|ÚIlW^' PARE^

ll.'"v * ' *'~ --*'«• -:*"
-.) -- 1 SOO mts CrS 30.000,00 9 Kacy.
Sarátoga ~- J. Tiiwco — 541

Borab;. 2.595 160..-0
I.

quilos.'¦2.?,* — - Bomborâo — L. Câmara —
50a"*futlO5. '. *f".¦•¦•'

CÔ&éla.m mais: L. Dona, Frontal,
Luirlltída, Dembill e Místico.

Tèpipò: 80.'Õlférenças: 2 corpos e 1 corpo.
Vencedor (6) Cr$ 61,00; Dupla (34)

Cr"$.:2'Ól,00; Placés: (6) Cr$ 33,00 (9)
Cr$,-6g',5Ó. .

"RATEIOS EVENTUAIS
y.. (1.° lugar)

. iíciiítal 
'.-'¦-

-jaiblpírin , .
•'ÈiUtâinda .

4ÍJPÍMttlt •
'Lyijçha .
iajratôga .
^..#ib .

-SllsUèo á .

27.183
n.;c,
4.480
4.629
3.814
6.869
N.ÍC
2.500

CrS
15,00

Total: 52.076

DUPLAS

9.095
10:376
3.038

922
3.599

923/
761

1.197:

CrS
26,50
23,00
79,00

261,00
67,00

250,00
316,00
201,00

214 1.126,00

Total: 30.128
¦ 93,001 O - estreante Bombordo ensinou o

90,001 caminho aos adversários, c ao iniciar
109,00
.61,00
166,00

a reta ainda trazia nítida vantagem,
que eiitretanto, Sarátoga, anulou di*
ante das ultimas tribunas, pára ga*
nhat fácil. y

TERCEIRO PAREO

l^^BBwflKH8KR*»U.-...*».u,'''~ '• -.éitjmmlmmammi^-¦ *¦*<•''¦m'imWmm^' ¦•'•«*•"' ¦y-í^^mtÊBÊmWw^m
l^\a «.¦«*-¦' ¦''¦ ±SSS*• -^k **Ví*y\* ¦"

3°',pareo.:'~ ]
Cr? SO.O"M>,00.:

ls ¦—-,'lrlsado
metros'

iw->

— E..Sllvav55 .qui-
¦ ¦¦ i, ¦¦imiiiii ¦» ¦¦,—¦¦! ¦¦M....J,

\ •limpe e Em baleie A

Ios.'- .',', ;.' 
''¦¦'•'. •*' ; 

'¦/ .*• .-.•
2" — Donoghué''-^'..C;'Moréi*íò, 55

quilos. -\ 
'.•'..' !¦„;,

Correram mais: Fair Baby, Fair
Prince e Enrico dl Savola.

Tempo: — 91" 2/5.
Diferenças: — Meio corpo e três

corpos. ¦;.,
Vencedor (1), ' Cr$ 23,00;' dupla

(12), CrS 43,00. PJacés:'.não .houve.

RATEIOS EVENTUAIS
(Io lugar) a-

aã^ihC:.:,,

rCr$
23,00!

5." parco — 2.000 metros —....'
CrS 80.000,00.

l.o Chenllle — L. Ferreira — 56
quilos.

2." Detarjg— O. Ulloa — 56 qul-Ios. '":-"
Correram mais: Lord Aritibes, Sa-

ladito, Sorbone e Vertical.
Tempo: — 121 3/5. r :
Diferenças; 5-cot*pos,e 5 corpos,, '¦ ',
Vencedor (5) Cr$ 57,50...Dupla 

'(13)
Cr$ 96,00. TPlaeésr. (5) GfS 21,00 (ly
CrS 18,00.

ailarl' ....'.....-ai*..
Chenllle ....

0 Pi-ast. - Sorbona

Total

¦¦' N,C.
9.113
4Í997

65.544

DUPLAS

RATEIOS EVENTUAIS• a U.p. *ur,,rj V ..'

Ret.-Saladito
Vertical .."v .
Loíd Antibès .-

13.607
18:426
19.419

CrS
38,60
28,00
2T,00

11
12
13.
14
22
23
24V
34'

Donoghuéy . .
Fair Prini/e .• .
El Garboso . .
Enrico di Sa-)r

voia. ....)'" Fair Baby ! ')•".'

13.280
:.,2:045.

n/g';
18.Ü8;

Total . .. . 50.932

DUPLAS

;*y.:'y*-. 5.050
íkíii...-' tol»4'.
.,•.'¦'.. '¦¦¦ ''8.269
i.ty.-í.. ;;:'-739,¦'•i .-'¦¦.;¦ •••r.*fj.'963'.
¦:,,.-.. ¦;-¦ i.75'4:
.. .. 3.691

3*,JOO
: 199,0»:

22,00,
¦".1 '

Cr$-:.'43,00
181.00

2S.00
202,50a,w
1*23,00
58,50

aRétianj{ desprendeu-se vários cor-
ppsy-dos/- competidores, assim cura-
pthidti'4 reta oposta, sempre/com
Clièhllle.;em segundo Esta só no 11-
iiar,da\curva começou- a ganhar ter-
renp', para'urri,a vez na reta desalojar
de' golpe a leader e ganhar esbai>.

Irada,. *¦£'' i.

Total. 27.020

}? Irlsado. A A,\ 17.499

Fair Baby ..despontouV.sob?-aíper-
seguiçáo da rrtsádoyEiirico'--di "Ra
,íola e Donobueís: estes •trêd. multo
junto.v. No jnjeio^a rst(f Fair ;Baby
começou a .eS^oftciiry CBáend^o .pas-
sagem a Dònogh'ué:-'e Irisido; ;'queem luta vieram-até ao -disco,' quando•Irlsado llvrouxpequena diferença..

'"'-"'•
Total .

843
8.514
3.1Í3;'2-,'OOtf
9': 826
7.523.
.4.334
1.363

37.524

57,50
105,00

CrS
356,00

35 00'96.00
149.CC
3050
4p.0Q
69,00

220,00

mim*
ai -a Ht i*...

tâOL-

|^^*.Wi,*^,>J isurnir ii lT^1in'a^lllÉllr-^L^™":¦:¦,^»* -- 

PAREft

6" parco — 7.000 metros
CrS 30.000,00.

.... 22 ..
23 ..

C. Moreno, 52 || 
••

i 34 .'.'
Intrépido r— E. Castillo, • 58 44...

1° — Brown Boy
quilos. '

.2-"-
quilos,

Correram mais: Urucania, Jaca-1
rei, H. Prince, Jangadelro, Ben Hur,'
Malandrinho, Cambucl e Hunter.

Tempo; — 59," 4/5. , * • . .
Diferenças:. ¦— Três quartos de

corpo e 3 corpos. . .
Vencedor. (12), CrS 33,00;" dupl

(;" 
"' """  "

16

.. ¦»• •• ••
• • i • • • «
•. • • T» ! • •.. .. v* ••

Total.

2.007
4.440

•7.911
805

4.971
5.116

42.178

168,00
76,00
43,00

419,00
68,00.
66,00

Partida rápida, despontando jun-to à cerca Brown Boy, em cujo en-
calço saiu-Intrépido. Este atacouvigorosamente as posições do lider,

,«,«.« lu» v., -,«,. UuU.aiS l"»1 ch-e.55°V mwnp a empa-
24),'iom 43,00.' Placés: a(12), CrÇ S W& n&Ando, Brown Boy
6,00; (4),: C^S- 19; (13),;'Cr? 24,50. vo"»"-a. livrar cilferença.

7." páreo — 1.600 mts. CrS 100.000,00 i
l.° — Matador — O. Ulloa — 57 |
quilos. ,

L. Rigoni — 62

RATEIOS EVENTUAIS
(1." litprl

2.°"— Ondino
quilos.

Correram mais: Manimbé, Onibu',
N. More, Zanzibar, Guaruman, Kur-
do e Irresistível.

1 Kurdo . ¦ ¦
?. Guaruman

Zanzibar . .
Ondino . . .
Pracinha . .

| (I Mahimbe . .
Tempo: 97 2,5. 7 onibu' . . .'_;,;¦• 

•• ,rf ----- 8 N. More . .Diferenças: 1:2 corpo c 3/corpos. ,, Acordeon
Vencador (9). CrS 62,00; Dupla .. ,n Milatior(24) CrS 53,00; Placés:. (9) CrS 16,0o; '

(4) Cr$; 15,00 e (6) Gr? 28,00. Conlinua na •*.**

1
10.873

835 m

21.816 *•
n.;c.
3.811 1Í

16.136 E
5.292 l|
N.C.
S.5JÍ

- tflf*

•Total

.¦-ii: ^ vã lÀfcí .i% 
')¦!'•'•>! 

£¦&

mm MMMaaaaa\ i*i-^hHi-i-^B mm

RATEIOS EVENTUAIS
. (alugar)

! 1 Jacarcl...,..*.;.,. 19.289
Í.2 Míijlqüe. . ./. * N/C

, 3 Lácrau ,-. .". N/C
4 Intrépido .$ _« . 19i014

¦ 5ÍpÍq-'-'SS.sy 
'.."¦ 

M/C'¦¦;y;' -¦¦¦¦¦¦•*.- í--my,. '¦'-•- ¦
6 Guelfo ., a .a, ' N/C

•7 Benther- .... . 4,3.53
8 Jarigadeír^; >'> * T4&'$

.9 Cambucl /.-.l .1429,..
10 Calmete .. .Si ' N/O
11 HÚntér-... r.--;'MM*--"
12 B;-Boy. . . y • .^-.035
Í3 .'fJruçiínia . . , Í4Í669'.-
l4.H.-;pí|ncè' f^/'-'Vy.;899''i
15 Malandrinho . 2.677*.

82.526

DUPLAS

6.464
• ?. êe •{•, #•>-••'" 3.189
:-i ',:;.a''i^-'. .*-r>'¦7.275K

Or$.
34,00

35,00

•1;51',0Q

89.00
585,00

e|45,00
33,00

141,00
228,00
247,00

' 'Cr$a
t, ;82,qo'
¦106,00
* ;46,oow

- ' ' ' ' J^SPV Cavalheiro!
-~~*^ r—1 p 

*>s» 0+*.

Vista-se bem!

A ROUPA QUE VESTE BEM

100 % ELEGANTE

EM TOPOS OS TAMANHOS
••XCtUSIVIDADE DA

AVENi<"**

fSO S 105,1

.BA-STA 5IR UM RAMZ DIREITO PARA TER CRÉDITO NA EXPOSIÇÃO

íiâMã^, .-i'í-JÚiiüáãáí&i'^à&à,<... t;iS>.^ ãtiSasái».
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HIUPPE PETAIN NÃO PERTENCE MAIS AO MUNDO DOS VIVO:
8531
ÍSBB Onde Estão os Verdadeiros Tubarões da Fome?
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ÍJILOTS bXTER-ATÔMICOS».. .
-Xrsla época iilnuiizadá tia ,

nlluiln se desintegra us alemães :
«•tini a tiolicln (lc Munique) ;

íio prudoupnilos, agora, çoin as
jjus .Ir banho. E vejam so os
ws modelos experimentadas no

;'ii< It) grátis ile (riu, níiii são
jiaio 5upoc-iitôink»os... Móilclòs

r criatiira, tKcyslonc).

J GIADYS RI60ALL-
|ÉÍA -STATÜA GREGA

',-¦ milagres li.i ginástica

totemWW&íi

Mirijliraiiios nesta nnssa coluna
aquela frast» i|n velho filósofo

íítès revolurifiiiai-iii ,i|.:in .lac-
jSRoiisswii: — "Mulheres, fazei

não por vós, mas porMuitos .homens". Vejam a gra-
iJlevcra, a beleza cm suma des-•Itniíla inglesa Gludys Klboalí,
iPWra cslati.a gregai c cou-"s. pela cinmle r.v/.ão nuc as-* ao fliníofn tia França.' Fiiücl
jutica, minhas senhoras, para"«outros, Icilorcs ,1o T)IAK'lO

MKOITI*. (Kcysloiic)',

OE SÃO MARCO EM

«O. Parque dc Agüí)
'anca cm São Paulo
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IRES MILHÕES DE CRUZEIROS
EM CINCO MESES

He Q. G. dos tíefen-
seres da Lei, na

liune ur. Berbara
Rep. de WILSON AGUIAR

l -jEPOTS et: qüásê oito 'neses do
1 vivido nlguns momentos entre
o.s contrabandistas, conheci o fa-
nioso "b-xer1' ~ o fiscal adüa-
neiro Raimundo Leite. Forte, mo-
réiio clítro, pesando mais ou me-
nos uns setenta quilos e com um
metro o sessenta de- altura. Rai-
mundo f.eite tem um ur brejeu-
i\> c jovial, característico em seus
companheiros. O "cearense foi
boxer" em sua mociclade. E quan-
ílo o perguntamos qual o momeii\
to mais dificil de sua vida. res-
pondeu:- •...T-í-iíl-fijqtiajicio encontrei- o '-P-sn-
lera Negra1', em Fortaleza.

Náo.quiz Raimundo Leite fáltir
de suas aventuras contra os con-
trabandistas. Preferiu relembrar a
lula mais dura de box que já tra-
vara. Conheci o "Pantera Nègrtv".
."¦r. ; :;i nern ittÜ3CÚiósó coin una.

ENQUANTO NOS PORTOS APODRECEM O XARQIJÈ,
FEIJÃO. ARROZ-E TRIGO, CHEGAM AO-RIO,
COM OS PORÕES VAZIOS, OS RARCOS ^ACIONAIS

Quadrilha desalmada jogando
com as armas das prioridades

SABE DESSAS' COISAS O" ALMIRANTE LEMOS BASTO ?

(Reportagem de UB1RATAN DE LEMOS)

PSTÁ é a ultima reportagem do DIÁRIO DA NOITE sobre o con-
i J trabando, desta serie. O seu repórter, procurando mergulha!*
nesse emaranhado labirinto, Uouxc ao debate publico vários as-
pactos da luta desigual entre os defensores da lei e as seus contra
vehtbres. O principal objetivo dessas reportagens. íoi o de mostrar
como agem impunemente os contrabandistas no Brasil. São eles os
donos das águas. Desde que íoi instituído a lei de licença previa.
quo o contrabando de mercadorias se tornou compensador. Ha anos
que não expede a CEXIM licença para importação de ouro lamina-
do, acordeons, pedras para isqueiros, c as casas comerciais das pra-
ras dc todo o pais estão com grandes estoques dessas mercadorias.
Por outro' lado, se dermos' um balanço nos depósitos existentes lio

' Rio i! .São Paulo — apenas para apontarmos essas duas .praças --
verificamos que as mercadorias de procedência estrangeira estão es-
torneias em volume dez vezes superior ao concedido pelas licenças
de importação; Mas isso não é tudo. O senhor Berbert de Càrva-
lho, diretor da.s Rendas Internas, declarou ao repórter do.DIÁRIO
DA NOITE que a produção de diamantes no Brasil oficialmente p
rio 50 milhões de cruzeiros, mas que realmente os nossos garimpos
produzem 750 milhões. Perguntamos nós: para onde vão os 700 mi-
ifiões em diamantes? , .

Há tambem o que ressaltar, na serie de reportagens que hoje
concluimos a publicação, a situação de abandono cm que se encon-
Ira o serviço de repressão ao contrabando. E' urgente que as auto-
ridades responsáveis por esse setor da vida publica dotem a.s Guar-
daniorias das Alfândegas de material apropriado e de armas mo-
diiruas Há que ver tambem o lado social. Esses homens que arris-
cam diariamente a vida não têm vencimentos maiores de 2.500 cru-
zeiros. quando proporcionam á Fazenda Nacional rendimentos maio-

...res. qut.os burocratas.. ¦.,•-,. »•.¦:.:-.-.¦¦' -.;,•-<-..'.;. -¦•• ¦ ¦ ,-.--. a»? •¦,•'.¦;¦

O NDE estão os' grandes 
"tubarões" da economia popular?

Os "rubaroes"-chefes que atuam poderosamente na
alta dos preços e comprimem o poder aquisitivo do povo ?
Evidentemente, a pergunta não encontra resposta nos casos-
mirins dc pequenas contravenções, que o noticiário da im-

(Continua na Ga pag. — Loira A)

120 quilos e um metro e oitenta.t
Ires de altura. Raimundo Leite, *a
sua frente, parecia uma, criança.
Mas a técnica muita vez vence a
forca. No caso de Raimundo Lei-
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te, porem havia outro grande ar-
gumento: a coragem e a força de
vontade. Mas vamos ouvir Rai-
mundo Leite, esse cearense corajo-
so que se íez o terror dos contra-
bandlstas. .

XRfcS MII.llôKS DE CRUZEIROS
EM 5 MESES

O nosso encontro se deu na ilha
de Santa Barbara, o Quartel Gene-,
ral dos defensores da lei. Bem em
frente se avista a Ilha do Govar-
nador, um dos mais pàderosps re-
clulos dos contrabandistas. A tur-
ma se preparava pára uma busca
Foi meu companheiro nessa aven-
tura o repórter fotográfico Orlan-
do Machado. Tamoerri tomou
parle na patrulha o UuardãMór
jjjmiliano Eidrim. Havia um movi-
mento desusado na Ilha. Tudo in-
dicava que teríamos momentos de
grande emoção. Quando partimos,
apresentaram-se os fiscais c mari-
ribeiros. Unw só mctrallwdira dc

(Continua na 6a pag. ¦— Lefa C)
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Folo da cabina onde DIÁRIO DA NOITE recolheu o material que
põe a descoberto Os grandes "tubarões" do transporte

Casar de graça,
sim. Mas pagar a
condução, não é

possível

BARRAS DE OURO. APREENDIDAS PELA ALFÂNDEGA. SÃO
EXIBIDAS AO REPÓRTER

Veto parcial,do coman-
dante Peixoto

A ASSEMBLÉIA Legislativa de-
™ cretou o e governador Ama-
ral Peixoto sancionou a Lei nume-
ro 1.242, estabelscendo que a ha-
btlitaçAo c a celebração dc casa-

(Continua na 6a pag. — Lelra H)

Reunião no Serviço do Transito
3 
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Os debates ia
L a ¦ x i s h a io

Kxplicações, amanhã
,v seiiíãna qüe hoje se inicia pro-r* iiiets píefêrJêr acontecimento!,

políülcbs sSusàiiíòiiáis no Estado do
íConlimía na 6a pag. — Lelra Dl

- Taxi é veicula ile trans-
porte individual e por isso
ileve estar, dia e noite,
á disposição do público

/ \ DIRETOR (lo Serviço de Tran- % —

P:i sito apresentou, hoje, á coinis-
são' de regulamentação dos "ta-
xis" um ante-projeto de decreto-
lei que deve ser encaminhado ao
govevno a fim de resolver asitua-
cão calamitosa existente atualmen-

(Continua na 6a pag, — Lelra G)

GÓES E BRADLEY

Expressivas men-
saras trocadas

INSTITUTO NACIONAL DO CAFÉ j 6iltre OS dOÍS

MENSAGEM DE VARGAS AO CON- j éefes militares
&RESS0 CRBAND0 0 MOVO OROIOfDete» «»s Wrais c»"«'»s

PILfMAJPÁRÁ MUITOS IMPOSTO PELO S. T. : fe
Deixar o earro na garage ou
estaeioná-lo no Calalioueo
AS CONSEQÜÊNCIAS DA PROI-
BICÃO, JA' EM VIGOR, DO
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
EM VARIAS RUAS DO CENTRO
VÃO AUMENTAR AS Dl-
FICULDADES PARA VIA-
JAR-SE NO "MAUÁ-AERO-

PORTO"
(y centro clã' cidade apresenta,

hoje, um aspecto diferente. Os
trechos mais movimentados das
principais ruas transversais á ave-
nida Kio Branco estão vazios, o

que vem despertando a curiosidade
de quantos por nli passam e que,
pela falta de ampla divulgação,
com a antecipação necessário, não
tomaram conhecimento da' porta-
ria baixaria peio diretor cio láeivi-
ço de Transito proibindo, 

'a partir
de hoje, o estacionamento naqueles
ljgraciouro.s. O objetivo dessa pro.-
bicão e proporcionai' mais espaço
ao trafego e as ruas atingidas pe-
Ia medida são as.seguintes: Ca-
rioca, Assemoléia (entre largo da
Carioca e rua 1 de Março), Sete
de Setembro .(entre I de Março t»
Hamaiho Ortigaoi o Senador Dan-
ias, Caicula o diretor do S, T.
que com a suspensão do estado-
namento de automóveis naqueles
trechos, o espaço vago permite au-
mentar a circulação em 1.200 cai-
ros por hora. Lucrara tambem o
tráfego de bondes, qu^, sem o in-
conveniente das manobras de au-
tos para entrar nas vagas, poderá
s^r leito com maior rapideis.
NA GARAGE

OU NO CAtABOUÇ
A primeira vista, a medida

" ' 1íedlda, pa-

«com-
'-' naoliarla t,r ;tnle-nv.»M<> de lei, resianric.cenmi, ¦»<¦ ..¦«•.••.»., criando
,I„'mu?o Nacional dó Café. ^^^^^^^^^1¦ n nrtân pnrarrecado da riefe.a da rubiacea.. O patrimônio^do institu
io díverã ?er cSuido com o acervo do ex-Departamento Nacional
ílò CafT c nele demão ser aproveitados, sob certas condições, :os ex-
servidores» do extinto Departamento'

IO se aproximar o "Uruguai"
i cias asuas norte-americanas,
íegistrou-áè uma troca de mensa-
ge.r.s das, mais expressivas entre
os generais Bradley. chefe dos Es-
tádos Maiores dos Estados -Unidos.

(Continua na 6a,'f>ag. — letra F,
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ra quem não tem automóvel, pa-
rece excelente, Quem estacionava
seu carro naqueles pontos que o
faça no Calabouço ou o deixe há
garage, o que parece preferível.
Sim, porque o dono de carro que
não conseguir uma vaga cm me-
lhor ponto terã que ir encostá-lo
numa área cedida, para esse fim,
pela Prefeitura, com a aquiescen-
cia" do Ministério da Aeronáutica,
nas proximidades do Aeroporto
Santos Dumont. Para voltar dali,
o automobilista terá que passar a
disputar, tambem; um lugarzinho,
em pé, no ônlbits "Mauá-Aeropor-
to", ou cm lotações que farão a li-
gação praça Ma uá-Aéroporto,
Promete o diretor do Transito que
esses lotações circularão de dois
em dois minutos.

RSTÁCIONAMENTOS PERMITI-
DOS E MULTAS PARA OS .

INFRATORES
Estabelece ainda a portaria em

questão que respeitada a área reser-
vatía à carga e dwcarga^no trecho
compreendido entre Ramalho Ortl-
gio e a praça da Independência, na
íua Sete de Setembro (lado esquerdo
da mão de direção) o estacionamen-
to será permitido por uma hora. Tal
critério será adotado cm outros lo-
cais centrais, de modo que os esta-
clonamentos demorados; sejam abo-
lidos, obrigando assim "os amadores
a se utilizarem de pontos mais dis-
tunte3 para deixar os seus carros. •

Conclui assim o ato do diretor do
S T.: ' 

. ' .;¦
(Continua na.6a pag, p Letra E)
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TELEFOTO HISTÓRICA — Eis umilagrante do sensacional julgamento do Pefaín, episódio ssse
que tão vivamente emocionou á mundo

IIKMll PHILIPPE PETAIN

A morte venceu os 95 anots
do velho marechal da França

PORT JOINVILLE, 23 (AFP) —
As 8 e 20 da manha, faleceu o cx-
marechal Pctain. 

PORT JOINVILLE,.23 (AFP) —
Os últimos instantes de Pctain fo-.
ram assistidos apenas pelo medico-3
militar, capitão Mftltre, uma reli-
posa, uma enfermeira e I úm en-
fermeiro civis.

. PORT JOINVILLE, 23 (AFP) —
: Cabe a viuva Pctain — á qual já

foi entregue o corpo do ex-mare-
chal — fixar a data das exéquias
do antigo chefe do governo de VI-
chy. exéquias essas que serão efe-,
tuadas na Igreja dc Nossa Scnho^
ra, nesta ilha dé íèii.  ^
NOTA DA' REDAÇÃO1: ¦ | - -^
Nasceu..o:.,'Heí(Ji*de..Verdim''aio.

dia:24 de-abrll.de J856..em Cauchy
Ia.Totir,, no -Passo -de -Calais. Rea-

lizou os seus estudos secundários
no Liceu de St. Bertin, de onâo.

- passou para a escola Militar-, de
Í St.' Cvr. Em 1878 terminou os seu»

estudos militares comoJiub-teneiit*
é foi destacado pnra um batalha*
dá Caçadores de Amiens. NSo de-
morou multo foi transferido para o
Estado Maior- do 15." Corpo, em.
Marselha, e depois para o governo

(Contínua na 6a, pag. — Lfetrq B)
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O mí n|||.to Sousa Lima
almoçou com os engenheiros da Central
Homenagem da Associação dos Engenheiros da E. F. C. do Brasil
ao titular da Pasta da Viação — Os diseursps do sr. Sousa Lima,
do diretor da Central e do presid. da Associação dos Engenheiros

2 — Rio, 23-7-1951

or AL NETO

. 'O Brasil merece um Abraço.-
Um abraço desses que a gente dá num amigo que, a despeito de

todas ""ãs dificuldades, consegue triunfar, y">,' Neste momento, e em que pesem circunstancias não raro adver-
-ias, o Brasi! está continuando a lmpor-se economicamente no concer-
'.',o internacionai. , •'.- Isto se deve. principalmente, no cafó.
sc.. A nossa produção de café aumentado constantemente.
:'.- 'Ao mesmo tempo, o preço do café tem subido.'•'••:' A atual safra de café é calculada em cerca de 18 milhões de sacas.
, . ; Isto representa um aumento de quase dois milhões de -raças sobre

a safra de 1049-1950. s
¦ .- Paralelamente com o aumento na produção e nos preços, deu-se o.
aumento nas exportações. !

No ano passado, o Brasil exportou para os Estudos Unidos merca-
dorlas no valor médio de 60 milhões de dólares por mês.

Durante o ano cm curso, as nossas exportações totais para os Es-
tados Unidos já alcançurahi a media de 85 milhões de dólares por
mês.

Nesse total, 80 por cento c café.
Convém acrescentar que os norte-americanos compram mais da

metade de tudo o que nós produzimos.
O aumento nas exportações, tem permitido ao Brasil aumentar ns

compras que íaz no exterior.
Neste momento, estamos nao só vendendo mais, mas também com-

prando mais.
Durante o ano passado, nós comprávamos nos Estados Unidos mer-

cad.rlas numa media de 30 milhões de dólares por mês,
,,: Atualmente, o Brasil está fazendo compras no valor medio.de 40
milhões de dólares mensais.

E' possível que o valor destas compras suba ainda mais durante o
resto do ano em curso.

No correr do ano passado, o Brasil fez alguns erros o governo do
sr. Getul.o Vargas promete corrigir.

Um desses erros foi a compra excessiva de automóveis.
Realmente, o Brasil gastou perto de 77 milhões de dólares em

automóveis de passeio e acessórios durante o ano passado.
Em maquinas agrícolas, que para nós sáo mais importantes, gasta-

mos muito menos, ou seja, apenas 22 milhões.
Depois desses dois itens, os produtos químicos foram os que con-

sumiram maior numero de divisas, ou seja, 40 milhões dc dólares, dos
quais 20 milhões foram para drogas.^

No ano de 1950, o balanço do nosso comercio com os Estados Uni-
dos nos íoi favorável em mais, de 330 milhões de dólares.

. No ano em curso, devido principalmente ao aumento na produção
.de café, o Brasil pode esprrar um balanço favorável ainda maior, no
¦èomercio com Tio Sam.
!"':'. Neste momento, o Brasil possuo uma reserva de cerca de 150 mi-
«lhões de dólares nos Estados Unidos.
J.'-" De uma forma geral, e considerando apenas a situação econômica
internacional do Brasil, temporária ou não, podemos concluir que.
realmente esta tudo azul. • •
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VERANEIO! FÉRIAS! WEEK-END!

Hotel Fazenda ia Grania
KIL 107 DA ESTRADA RIO-SAÓ PAULO

Todo conforto, máxima distinção e magníficos aposentos - Piscinas,
cavalos, rtnk de patinação, charretes, jogos de salão, vollcyball, bnop-
ker, Bilhar, Cinema, Jardins, lindos passeios em bosque» e ainda um
maravilhoso lago com barcos e lanchas a motor Apenas 2,30 horas do
Rio - Servido por várias linhas de ônibus - Reserva e Informações:
Rua Tcofilo Otonl n. 74-2.° andar - Telefones: .""-752. e 25-9889.

EDITAL
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Concurso para Seleção de Datilógrafos
SALÁRIO : DE CR? 1.500,00 A 2.100,00

Avisa-se aos interessados, sem distinção dc sexo, que se acham
abertas, diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir desta data,
até 27 de julho, das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas, na sede da Fun-
dação. á Praia de Botafogo, 186, as inscrições para o concurso
acima.

- São condições pára inscrições: /
I — Idade compreendida, entre 18 anos completos e 25 a com-

pletar á data do encerramento das inscrições;.
II — Apresentação.de 2 fotografias de frente, tamanho 3x4;

Ul — Prova de Idade e identidade;
IV — Pagamento da taxa de inscrição dc Cr$ 30,00.
NOTA: —• Os candidatos do sexo masculino deverão apresen-

tar no ato da inscrição certificado de reservista ou de isenção do
Serviço Militar. . .

Bíí. 
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O Louvre está vendendo
capas de Shantung, imper-
meaveis, POR PREÇO QUE
NINGUÉM VENDE.

"• | *-, / *-•** ¦*-, -v

Compre-a, pois, hoje mesmo,
para defender a-súa roupa
contra os danos da chuva.

IU _.<rf*£LM.-*____¦! ^ilmummÊWÊÊMÊ^M >

h ¦':—.¦ _______ _______ _É_ ZmUm li_______i___-:Mm\ _____.-. ifo-i___¦I_JM__ ________ _4W___*" ________¦ MM ^mWmMS,- J-ÈimmUL'
!_____ ., m ____.àw^mk\ - ¦ -'M m-wu UuWmmW' :mt\ -w%m wmWm'm\mm^m\\ 11 -HB jj 1m \WmumM mtWmWmx ^>^H 1 ia_JW m -___________¦
Zmmw^^uu Wm9m\W™^lm&mmmmu*- H ¦ fl __|tf__|_p7__| Db '^-^^Jflfl

nPiS-C _W Jkmmmm^^mWW^Ê Hfc^i Z' Z'..-'\%U __fi___H ______K_5__ HP*^.''jflj __B ______________________________________[

* "Taa Zm ¦ __¦ ¦ ^H B_fl I«_______¦ l____„_______l __L nS fmTm _¦**-___-__>___¦___.-'- ^m*Tm. _t*_2 _V"W
üm UWU WkAr<' :--v «r fWP i-S1fi9___K. .___K_H___________i_i.___nH HB-M K.-*¦_-.-_ _________> _* - __¦ *••¦-'- muf. ^_H_L____H______% _2ttWvmUUUWBW^mm ________b^_____i ______R____I UUmUuU&Uíí >. i__» í..,„vy ,T_ \^.v/ iv. T__r.% k!__wí_MM-HkS_ííj__.I^mPI ii ü __r^ v'ie_____r___r" __2______li

* _. _v_ . w, ,._ .-r," ,/* , ^^mSsm&âêMâãmBmmmtmm

O M/W/STÜO SOUZA L/MA AGRADECE. EM BRILHANTE IMPROVISO. A HOMENAGEM DA ASSO-
Cl AÇÃO DOS ENGENHEIROS DA CENTRAL

Revestiram-se do mais aoen-
tuado brilhantismo as homena-
gèns prestadas, quarta-feira úl-
tima, ao ministro da Viação, sr.
Álvaro de Souza Lima, no recin-
to da sede da Associação dos En-
genheiros da Central. Foram, em
verdade, momentos cordiallssimos
e;vi que a pessoa do ilustre titular
aa pasta da Viação serviu rodeada
das mais inequívocas gentilezas,
que culminaram com a realização,
ali, de um almoço de duzentos ta-
lheres, precedido de um "cock-
tail". Altas autoridades federais
se associaram á homenagem, lado
a lado com chefes de Serviços da
Estrada, á cuja frente se; achava
o diretor da Central, coronel Eu-
rico dc Souza Gomes. Ao "des-
seit" falaram o engenheiro Er-
nani Bittencourt Cotrim, presl-
dente daquela Associação e chefe-
do Departamento Comercial da
ferrovia, o diretor da Estrada e o
homenageado. Finalmente, o çp-
ronel Souza Gomes, em brilhante
improviso, ergueu sua taça, ía-
zendo o brinde de honra ao pie-
sidente Getulio Vargas, no que foi
longamente aplaudido por toda a
assistência.

Como dissemos, ioi o engenhei

transformando em cruzeiros, esta
Estrada precisava,, para equipar-
se e modernlzar-se, da quantia
modesta de Cr$ 5.000.000.000,44.
Esta minha declaraçãp causou
pasmo e alarme em todos os
presentes menos a S. Excia. o
Senhor Ministro da Viação, por-
que êle bem sabe, como sabe a
Central do Brasil, como sabem os
seus engenheiros, que, para
atender o progresso e o futuro
da maior parte da economia
desta grande Nação, esta quan-
tia é extremamente irrisória e é
expressa, exclusivamente, caleu
lada para as suas necessidades
atuais, para os deficits de trans-
porte que cia precisa carre-gar,
para aquelas mercadorias que ela
precisava transportar, para que
três grandes Estados da Federa-
ção possam viver e se desenvol-
ver. Eu cito este fato, meus se-
nhores. para singularizar de uma
maneira toda especial como S.
Excia. o Sr. Ministro da Via-
ção, que hoje está sendo home-
nageado pela Associação dos En-

1 genheiros da Central do Brasil,
que aqui é homenageado pela
Administração da Central do

ro Ernani Bittencourt Cotrim o Brasil, que aqui é homenageado
primeiro orador da homenagem por esla granc*e ferr0via que é o
que, depois de fazer o elogio do centro de toda economla e pro_ministro Álvaro de Souza_ Lima, gresso de toda a Na -Q _ & Eg_
disse textualmente que nacicen- | trada de Ferro Central do Bra-suram e nem maldizem os ferro- j _,. _ lt t f fe _
viários brasileiros, a inversao.de Al Excia es-avultadas somas no desenvolvi
mento de nossa rede rodoviária
e no aperfeiçoamento das condi-
ções técnicas dos traçados, em
planta e em perfil, e dos revés-
timentos das chapas de rodagem.

Mesmo as rodovias paralelas as
estradas de ferro, tão discutidas e
muitas vezes desti atadas, contri-
bulndo para o progresso econô-
mico da região, desenvolvendo e
criando centros de consumo e de
produção, vem compensar mais
tarde a. conquista de mercadorias
e de passageiros, por ventura des-
viados das ferrovias existentes.

Apenas com o que os ferrovia-
rios não se conformam é que se
lhes negue, ou se restrinjam, en-
auantoíisto sucede, os recursos
financeiros, para, corrigindo de-
feitos de traçados, reforçando e
completando a infra e "a superes-
trutura da via permanente, per-
mjtindo a implantação ou a mur
dança de sistemas de tração, Ins-
talando sinalizações e controles
do movimento de trens, adqulrin-
do material rodante de tráfego,
edificando.oficinas para a conser-
vação do equipamento, possibill-
tarem ás estradas de ferro .a re-
dução do custo de transporte é
o aumento de sua capacidade e
da segurança dos seus serviços.

São *sses os únicos meios de que
elas dispõem a fim de, enfren-
tando a concorrência fatal da
moderna rodovia, servirem, com'transportes 

mais rápidos, mais
seguros e mais baratos as regiões
que atravessam, engrandecendo
economicamente o Brasil.

Depois de considerações de or-
dem geral, prosseguiu o orador:"Chegamos, assim, á situação ca-
lámitosa atual, ao ambiente tris-
te* "Qe apreensões em que traba-
lham os engenheiros ferrovia-
rios e entre eles os da Central- dd
Brasil, que sofreu talvez mais do
que qualquer óütrai pela nature-
za dos- seus serviços e pela gran-
deza do seu tráfego, percorrendo
a região talvez de maior desen-
volvimento econômico do país e
que mais rapidamente progride.
Com material obsoleto e def icien-
te, nós os engenheiros \da Cen-
trai, sentimos como feridas em
nossa própria carne, como chagas
abertas em nosso orgulho profis-
sional, os acidentes e as lncapacl-
dades, qüe atingem a vida e a
riqueza dp público* e que não pó-
demos Impedir ou remediar, por
maior que seja.p zelo e o devota
mento ao trabalho. Todos, podem,
portanto, compreender, agora, co-
mo ressoou harmoniosamente em
nossos corações de profissionais
de engenharia ferroviária a notl-
cia da escolha do nome de V.
Excia. para ministro da Viação
e Obras Públicas".
1FALA O CEL. SOUZA'GOMES

D O coronel Eurico de Souza Go-
mes foi o segundo orador da ho-
menagem ao ministro Souza Li-
ma, que pronunciou o seguinte
discurso: . .. r
• "Excelentíssimo' Senhor Minis-
tro de. Estado dos Negócios da
Viação e Obras Publicas, Enge-
nheiro Álvaro de Souza Lima:
Excelentíssimos Senhores Entre-
nheiros aqui .presentes; Meus
Amigos, e Auxlllares da Central
do Brasil:

Há poucos dias passados, quan-
do em reunião: conlunta com, S
Excia. o Snr. Ministro da fra.
zenda e o. Snr; Ministro da Via-
(ção e Obras Publicas, aqui pre-
sente, eu; expunha*'as necesslda-
des da Estrada de Fer .o Central
do Brasil, qüe tenho a honra ln«

tá de tal- forma integrado nos
problemas e necessidades da
grande ferrovia, que S . Excia,
sabe^ perfeitamente, como eu
disse em certa ocasião, quedes-
ses números são grandes, porque
nós é que somos pequenos, pie-
quenos em frente a esse Brasil,
pequenos em frente ás necessi-
dades com que temos de nos de-
fron tar.

Excelentíssimo Sr. Ministro da
Viação: é um prazer excepcional
para o atual diretor da Estrada
de Ferro Central do Brasil, st-
solidarizar de corpo, de alma, de
espirito e de coração, com esta
homenagem prestada a V. Excia
Nestes quatro meses em que te-
nho tido o prazer de receber as
instruções, de receber os ensina-
mentos de experiência, e da ca-
pacidade, da inteligência e do
conhecimento de V. Excia., eu
tenho podido julgar, eu tenho
podido pensar e eu tenho podi-do esperar que, enquanto neste
Brasil nós tivermos homens co-
mo V. Excia., podemos esperar
para este Brasil imenso, o gran-de futuro que nos defronta e pe-Io qual somos responsáveis.

V. Excia. com a serenidade
que caracterisa os seus atos, V,Excia. com esta amabilidade quenão exclue a energia, com estaserenidade que não exclue dlna-mismo, tem impulsionado o Di-retor da Estrada de Ferro Cen-t"al do Brasil, tem lançado esseDiretor para o futuro, tem ensi-
nado esse homem a confiar nofuturo desta Estrada, porqueconfia no futuro do Brasil. Foide V. Excia. que ouvi: somos osarquitetos do futuro. Precisamos
temos* o dever de nunca esque-
cer que o futuro de nossa pat-iaestá, no momento, nas nossasmãos, e nós não temos o direi-to de esperar, não temos o direi-to de desesperar, que este futu-ro seja grandioso porque nos di-rige a todos nós este homem
grandioso que êle somente é umaesperança e uma redenção paraa Pátria que é o Presidente GE-TÚLIO VARGAS"

AGRADECE O MINISTRO
Agradecendo a homenagem

que lhe foi prestada, o ministroSouza Lima evidenciou a bri-lhante obra administrativa quevem sendo realizada pelo coro-nel Eurico Souza Gomes e exal-tou o seu esforço no sentido derecuperar a Central do Brasil,solucionando problemas, afastan-do dificuldades, propondo ou ado-tando medidas que, asseguram aunosso principal sistema ferrovia-no um futuro de raro desenvol-vimento. Con-hecedor das nece-s-sidades da Estrada, o titular dapasta da Viação teceu considera-
çoes da maior oportunidade, edisse_ a certa altura de suaoração: »"Como todas as Estradas, so-fre ela hoje da angustia do pro-blema. ferroviário brasileiro edesta angustia que o Senhor Di-retor multo bem «saltou e"que,
realmente, ao eipô-la na Comls-
são Mista Brasllelro-Amerlcána,
não me espantou; porque o pro-blema não é .só da Central do
Brasil, e porque eu venho de uma
estrad.. de ferro de. proporções
muito' menores do que a Central
e onde não o governo federal,
que outros recursos tem e a quem
outras responsabilidades incum-
bem, mas. .o.,govêrUo, de um. Es-

tado acaba de inverter, nestes
últimos anos, três biliões de cru-
zeiros. Não me espantou, por
conseguinte, em absoluto, os 5
biliões necessários á Central do
Brasil. E. êsle problema de so-
erguimento ferroviário, é, desde
o inicio, disse-o eu, a preocupa-
ção máxima do atual ministro da
Viação.

Quando Eurico de Souza Go-
mes foi nomeado diretor da-Cen-
trai, tivemos oportunidade de
nos reunirmos num almoço. Dis-
se-me êle então dos seus pro-
pósitos de dirigir a Central com
pleno, integral apôlo do seu cor-
po técnico, dos seus engenheiros,
que êle, por sua vez, estava de*
cldldo e inquebrantável de pres-
tiglar e de reerguer. E disse-lhe
então, bem me recordo, que para
essa obra grandiosa êle não con-
taria apenas com o apôlo do cor-
po técnico da Central do Brasil,
mas com o decidido, apôlo do Ml-
nlsterio da Viação e Obras Pu-
bllcas. Tudo tenho, procurado
fazer para não faltar a esta
promessa. Dei-lhe o meu decidi-
do apôlo que me cabia na aqui-
sição das 120 locomotivas Diesel-
elétricas. Ainda hoje, acabo de
lhe dar autorização que me so-
licitou para aquisição de 10 trens
unidades". .

Terminando o seu discurso, de-
clarou S. Excia.:

"E" por conseguinte com a
Central do Brasil que o Ministe-
rio da Viação conta para a rea-
lização de grande parte do seu
programa e assim sendo é que
ao-Ministro da Viação cabe Itgra-
decer e saudar o corpo técnico da

Diplomático
-.NO ITAM-.Ii.Vn
O EMBAIXADOR João Neves da

ministro das Relações F.Nterioros,
.ccebeu ante-ontem, no Talaeii) Ha-
m-tratl, o sr. Dario Dotcr. Isaza;
embaixador dn Colômbia, que foi
Cfc-radccer cs cumprimentos enviados
por motivo da data nacional de seu
pafs, e o sr. Antônio Larragoito Ju-
nior.
COMISSÃO MISTA BRASIL-

ESTADOS UNIDOS
A Comissão Mista Brasll-Estados

Unidos fez sábado a segunda ren-
nlão, com a presença de todos os
seu membros, comparecendo também
os srs. Eurico de Souza Lima, minis-
tro da Viação, SV P. Wheelock e I,.
H. Bengston, representantes do Ban-
co Internacional de Reconstrução e
Fomento e Durval Muyl.aert, Raul
Mesquita e Pércio G. Reis, respecti-
vãmente, diretores rias Estradas de
Ferro Sorocaba, Rede de Viação Pa-
raná-Santa Catarina c Viação Fer-
rea do Rio Grande do Sul.

O tema dos trabalhos versou so,bre
os transportes ferroviários, tendo,
após uma exposição, feita pelo minis-
tro da Viação, das diretrizes do Go-
verno Federal, neste setor, cada um
daqueles diretores se ocupado da si-
tuação das respectivas estradas e ne-
cessidades do seu reaparelhamento.

O problema dos transportes ferro-
viários continuará em exame na pro-
xima reunião, marcada para quinttt-
feira, quando será apreciado outro
grupo de ferrovias.
HOMENAGEM

AO EMBAIXADOR
t. FERNA'N CISNEROS

O Corpo Diplomático e Sociedade
carioca homenagearão no próximo
dia 1 de agosto, o Embaixador c\o
Peru e sra. Luis Fernán Cisnero:,,
que se retiram do Brasil, com um
banquete no Hotel Miramar.
DESPEDIDAS

DIARlO DA ÜjjjS

DIÁRIO DA NOITE
O IORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO DO
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\m§&nutdai e
Nfio façam Isso. Porque na verdade não Cá nenlu-™

do pratico e até impressiona mal. fazendo que nos tom» IP
per ingênuos. Refiro-me á noticia aparecida nos I6.n_i '-'-¦
está se cogitando em São Paulo de uma subscrição niihfide í
comprar um porta-avifies para a Marinha do Brasil n? W
nada menos de um porta-aviões, cujo preço mínimo ni».
nor fie quinhentos milhões de cruzeiros. u*et

* * *
Em varias oportunidades assisti a movimentos dessa

za. Alguns indivíduos patriotas e de boa vontade luta-.
nos minguados recursos ti-t esqüatlra.Jlembram-se íé tlSS$

.n?'.«nàlji|
ro para comprar navios de guerra. Corre o pires e"no ffí.S
ram-se ai umas tantas centenas de conto.-; quo. ,, rigor iiin.1'"'
para a pintura do casco de um navio, e „j vezes até «mS-f
maneira inexplicável cs dinheiros arrecadado-;. 

' ''^t

Se pensam cm ter um porta-aviões com cruzeiro-, rie k, ,'J
precatórios e listas de jornal, nunca jamais cm tempo algum,_|
remos aquela espécie de vaso. São somas mu
tesouros nacionais podem pagar. E' rnolhor deixar listi _:1__|
do governo. O Fundo Naval já existente é, para aquele lijl
recurso mais certo e eficiente.

AUSTRECESILO DE ATHAYD.
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Prestes de embarcar hoje para Ma-
drid, aonde irá representar o Brasil
no I Congresso Hispaho-Luso-Ame-
rlcano dc Direito Internacional, o
dr. Alexandre dos Anjos esteve sába.
do no Palácio do Catete, apresentan-
do suas "despedidas ao Presidente da
Republica.

I Consultório Psicológico
Í Auto-psicolerapla integral
I
. .¦_*>*¦ J-*Io psicólogo.

MitTÓN'--,. -DÉ-ltÜ.tòft.

Tj-STA é uma secção dc consulta
por correspondência sobre

problemas sentimentais, parti-
cularmcntc os da esfera amoro-
sa. As respostas estarão a cargo
do psicólogo sr. Milton t. de
Souza, autor da nova doutrina so-
bre sexologia intitulada: "Teoria
dos complexos de restrição a iden-
tiíicação subjetiva plástica entre
os sexos" e de vários ensaios ori-
ginais sobre psicologia, filosofia,
arte e literatura.

INSTRUÇÕES: - São condições
gerais importantes para um per-feito diagnóstico:

(Conclusão do tópico de sábado)
Acresce sob um certo ponto devista estético-filosófico, os homensestão divididos em duas grandes cate-gorla: — os introvertidos, auto-con-centrados, -auto-vigilantes, (egocên-tricôs), e aqueles relativamente mais

i TRABALHO C SINDICATOS!
A SOLUÇÃO do caso dos baircsr.c. ctmsliíiii uma ri;-.,. _»-

da política dc a-vsistencia que o ministro Danton Coelho viüfí
às classes trabalhadoras. Certo*, elementos comunistas, In.iiy!
laboriosa classe, pretendiam arrastá-la a aviação cslcrll, a pft|y
defender suas reivindicações. A intervenção do titular ii- Trabalh.
cundado pelo sr. Roque Ferrer, diretor da Orientação e A-iit-n-i,
dlcal, prontamente solucionou o caso, pnnrln por terra os plsnoj.
lhos. Graça à acáo conciliadora, justa e humana, daqueles dol.|.
sindicais, banqueiros e bancários checaram a um acordo -_eh.„
como um exemplo dc bôa vontade e compreensão c, por Isso i
digno de ser seguido cm todos os casos semelhantes.

O PAGAMENTO DOS _¦ •-
SALÁRIOS DO PESSOAL
BE QUITANDINHA
O ministro do Trabalho, «jeterml-

nou á Comissão do Imposto Sindical
o pagamento de mais uma quinzena
de ordenado aos empregados do Ho-
tel Quitandinha, recentemente fecha-
do.
O AUMENTO PARA

OS TRABALHADORES DAS
EMPRESAS DE CARRIS'
URBANOS
Seguiu para Sao Paulo, o sr. Odl-

lio Nascimento da Gama, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Carrls Urbanos do Rio
de Janeiro, que, na qualidade dc re-
presentante dos empregados desse
ramo, cujo numero no Rio é de cerca
de 35.000, discutirá com os delegados
paulistas, representando os 20.000 te.

trabalhadores congêneres „questão do aumento de salartà*a classe.
Os empresados em empresa

carrls urbanos pretendem*-reaju.stamcnto amigável parue São Paulo, presentemente)
andamento no Ministério do?lho.
O CASO

DO «MARÍTIMOS
O relator do pedido de ide salários dos marítimos me

sáo de Marinha Mercante wl
confirmar que foi enviada ti
ao consultor geral da Repiibte
bre a competência daqueis |
para deliberar a respeito d. t

Central do Brasil, ao seu en_,- lr>clinados á* extroversão, ao sonho, á
fiente Diretor, aos seus Chefes ai*«'-fuga, (extrocêntricos). Segundo
de Departamento, a todos os seus
Engenheiros e funcionários, ne-
les saudando a grande expressão
do ferroviarismo brasileiro".

E CULTURA
CONFERÊNCIAS — Hoje:

— Na Policlinica Geral, ás 15.0U
horas, sob os auspicios do Centro de
Estudos da Secretaria de Saúde e As-
sistencla, pelo dr., Aloisio Marques.
sobre ~ "Fatos e problemas gerais
de psicologia endocrlna".

Na Reitoria da Universidade do
Brasil, ás 16,00 horas, pelo íarmaceu-
tico Francisco Cignoli presidente do
Instituto Argentino Brasileiro de Ro-
sario, sobre "Los Institutos d eCul-
tura Argentinn-Brasileíios".

No auditório do Instituto Bra-
sileiro de Geografia è Estatística, ás
17,30 horas, pelo prof. Alfred Sau-
vy, sobre — "Estado Atual dos Estu-
dos Demográficos".

No Instituto de Estudos Portu-
gueses "Afranio Peixoto" (Liceu Li-
terario Português), ás 17,30 horas,
pelo prof. San Tiago Dantas sobre
— "Preliminares á integração do
mundo português".Na Universidade do Brasil, as
20,30 horas, a convite da Associação
Brasileira de Odontologia, pelo prof.
Carlos Bergara, sobre — "Nevralgia
dc.Trlgêmio. — Tratamento cirurgl-
co. — Técnica pessoal".
AMANHÃ:No Museu Histórico Nacional,
ás 17,00 horas, cm sessão da Soclcda-
de Boliviana do Brasil, comemorai
do o 168.° aniversário do nascimento
de Simão Bolivar, pelo acadêmico dr.
Gustavo Barroso, sobre o tema: "In-
terpretando o ideário boliviano na
grande politica de congraçamento da
AniBrlcfi-11

Na Sociedade Brasileira de Pi
losofia, às 17,00 horas, pelo coronel
Pedro Delflno Ferreira, sobre' —

1! Elogio dè Kardcc".

'¦ }'•' 
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ghe dè dirigir, eu dizia que,

BAIXA NO PREÇO
DE 13 PRODUTOS

Fixada a nova tabela
das feiras-livres e mer-
cadinhos

O Departamento de Abastecimen-
to da Secretaria Geral de Agrlcul
tura fixou ontem os preços máxl
mos permissiveis a serem cobrados
nas feiras-livres. e mercadinhos des-
ta capital, a partir de hoje até 27
do corrente. Houve baixa nos. pré-
ços de treze produtos e aumento no
de sete. Os produtos que baixaram
são os segu'.ntes: ' \ .

Abóbora de .Ia.. kg. 2,70; abóbora
de 2*., kg. 1,70; batata amarela
grau'da, kg. 4,50; média, kg. 4,00;
miúda, kg. 3,00; alho argentino, kg.
17.00; alho chileno, kg. 17,00; alho
italiano, kg. 17,00; banha em pacote,kg. 17,00; banha a varejo, kg. 17,00;
banha em lata de 2 quilos, 34,00;
ovos comuns, duzla 10,00 e ovos de
granja, duzra 11,00. Os que tiveram
a cotação elevada são estes: borln-
gela, kg- 5,00; cebola Rio Grande,
kg. 6,00; cenoura paulista miúda,
kg. 3,00; inhame graíído, Xg. 1,80
miúdo, kg. 2,40; laranja lima, du-
zia, 6,00 e laranja seleta, duzla B,00.

. _i_M*-_*__Í__-í__.-_______^_. ¦.:,. ..j

essas tendências, a transição subjetiva
plástica entre os sexos pode ser tam-bem egocêntrica ou extrocêntrica.
Dizemos que é egocêntrica, quandoentre o homem e a figura feminina
com a qual ele se identifica, sóexistem as diferenciações próprias danatureza, ás diferenciações naturais.
Dizemos que é extrocêntrica, quandoalém dessas diferenciações naturais,
a transição plástica da figura mas-cullna para a feminina compreende
também diferenciações outras artifl-ciais: (corte do cabelo e indumena-
rias distintas, etc.-) Logo, podemosdizer que os ideais de amor podemser egocêntricos ou extrocêntr!co3,
conforme a transição subjetiva piás-tica que acompanha infalivelmente atransição psicológica é tambcijj ego-cêntrica ou extrocêntrica. Potecial-
mente, todos somos capazes de cultl-var e desenvolver ambas as espéciesde Idéias de amor. Todavia, na rea-lidade, pessoas existem que só desen-volveram o ideal extrocêntrico, ou-trás, somente o ideal egoóêntrlco, efinalmente, um grnde numero possuiambos os ideais desenvolvidos.
BREVE COMENTÁRIO

Os conceitos supra são básicos em
psicosexologia. motivo por que a sua
perfeita compreensão é imprescindi-vel ao conhecimento dos fenômenosamorosos. Para usar de uma com-
paração, eles estão para a ciência da
psico-sexologia, assim como as quatrooperações fundamentais, (ou as setecomo quiserem), estão para o estudodas matemáticas. Ora. já assinala-mos, porem*não é demais repetir
?'__*. íue a P**rte verdadeiramente
inédita da nova teoria está no con-celto da transição, subjetiva plástica,(ou figurativa), que acompanha in-laiivelmente a transição psicológica,transição, esta já plenamente admiti-da por .todos os estudiosos do assun-to. Para usar de outra comparaçãoIlustrativa, esse fenômeno da transi-
çao subjetiva plástica (a qual podeser egocêntrica ou extrocêntrica, co-mo também já vimos), está para anova teoria, assim como o complexode ffdipo está para a Psicanálise,ou melhor, para a teoria sexual dofreud smo, quer dizer, é a espinhadorsal, a coluna mestra que sustentatodo o edifício da mesma. Quemconseguiu preender esses conceitoscompreende agora a razão do tituloda novel teoria e está igualmenteapto a compreender o processo psico*.dinâmico de todos os fenômenosamorosos, normais ou anormais De.les é que inferimos a principal leida Psicologia sexual, isto é, a "lei"
da polaridade plástica e psicológica"que preside e condiciona toda atra-çao amorosa. Oportunamente anali--zaremos esta lei. Óutrossim,/quando
no? ocuparmos da personalidade deOtto Welnninger, (o autor que maisse aproximou da'nova teoria), estu-daremos[melhor esses dois aspectosda Identificação prévia entre as per-sonolidade masculina e femininaresponsável pelo desejo de integra-
çao que é a própria essência doamor.

roí,lneSBUl„: 
-~"Ãn'*l*s<- da baixaconcepção do amor")

As consultas devemSser dirigidas
2o ÇS-Sl-ÍS? L' de Souza •- Redaçãodo DIÁRIO DA NOITE - Rua Sa-cadura Cabral, 103 — Rio.« • •

gENHORA, senhorlta, recente"enquête" revelou que nadamenos de' 70 por cento das "la-
cies" londrinas confessaram-se.

Inas • em relação ao amor. E'este também, porventura, o seu
caso? Envie-nos, então, um*, -ar-
. lí ;<* !:!-., em sua própria casa, a¦c'..'.-'-. ..... a cxpHc-t.ío'._ ?. so-

(\ PREFEITO visitou o entreposto da Prcfeilur.i que lica !
V proximidades do Cáb do Porto, Antes estivera escursionandof*
tros setores, ligados ao abastecimento da cidade, nn desejo louro.
imprimir um ritmo de interesse mais pronunciado na solução cio f
ma da carestia de vida que tanto preocupa o povo.

O sr. João Carlos Vital está realmente alarefado porque sion
e complexas as questões importantes que esperam solução. Ha a li!
falta dágua, o incrível problema dos transportes, o tremendo cn
favelas e etc., etc, cm fila desafiando a argúcia do governador li
pitai, sem a colaboração de todos, indistintamente, c elaro nue o p:
nâo poderá resolver nem um terço do que existe por ai afora, da ti;
sabllidadc da Prefeitura. A tarefa é enorme c exige tempo, «a Ir

ACABOU-SE A COMISSÃO
DO ALMANAQUE
DO SERVIDOR
O secretario de administração

achou por bem extinguir a comls-
são encarregada da elaboração do
Almanaque dos servidores Municipais
fazendo-o i»r portaria de ontem.
Agora cabe ao controle do Departa-
mento do Pessoal toda tarefa re-
lativa ao preparo atualização e pu-
blicação do assunto.
BOLETIM DO MONTEPIO

DOS F. MUNICIPAIS
Como prova de sua atividade o

Montepio dos E. Municipais publi-
ca mensalmente o seu boletinm es-
tatlstico onde se vê todas as rea-
lizações daquela autarquia agora
mais do que nunca, em pleno dc-
senvolvimento graças ao sr. Sérgio
Magalhães, as propostas de empres-
tlmos estfio ali em dia, bem assim
os outros serviços que lhe são afe-
tos.*

Dircinha Batista, madri-
nha de um macaquinho e
de um urubu - rei, ainda
por nascer

BEDEM, 22 (Meridional) — De
passagem para Manaus, a cantora
Dircinha Batista visitou o Museu
Goeldl, sendo madrinha de um ma-
caquinho recém-nascido, filho da
macaca "Coatá". Também de um
futuro urubu'-ret, agora pela prl-
meira vez no ninho, a artista\daRa-
dló Tupi do Rio de Janeiro será
.madrinha.'

Dircinha mostrou-se encantada
com as maravilhas do Museu Goeldl.

Chegou pelo 
"Highland

Brigade" o corpo da

princesa Elisabeth de
Orleans e Bragança
..Deu entrada, esta manhã, na Gua-
nabara. procedente de Londres e es-
calas, o navio inglês "Highland Bri-
gade". Trouxe passageiros para
esta capital, e o corpo da princesa
Elizabeth de Orleans e Bragança,
que falecera em Portugal. O corpo
será lnhumado no Cemitério de Pe-
tropolls.

CONDESSA DE PARIS
Viajou no "liner" inglês, de Lis-

boa, a- condessa .de Paris, filha da
princesa Elizabeth. que velo acom-
panhando.os despojos de sua pro-
genltora.

INSTALOU-SE NO INSTITUTO
SILEIRO DE ED
MIO RECREATIVO
Estudantes de vários "._

dirio.

Instalou-se .ontem, no to
Brasileiro de Educação, á ra!
de Bonfim, o Grêmio Se,.
Brasileiro.

Com essa iniciativa, a*iít
candarlo pretende criar uai
mento de jovens esti' 

'""

não só ás relações sociais ciij
bem a formação intelectualcxi
mos. O Grcmio reúne -leSr
Colégio Militar, Colégio Nil
II, Lafaiette, Colégio Binfij
ca-Uniguni e vários outrestí
cendo cordial intercâmbio í*í
dades recreativas e cultue
programa da nova entid
uma biblioteca, ginásio (SP
reuniões culturais, visitas I
"pic-nies'' e outro* entoS3
crciitivo...

Além da cerimonia defS
realizou-se a posse da im
presidente tio Grêmio *P*

Clodoaldo Rodrigues Can*-»
presidente o dr. Manuel 9
Oliveira Filho. Integram*?11
missões de Imprensa, Sam!--*
portiva, Social e Cultural,

Após a cerimonia e antes*
com que foi encerrada a »
Instituto Brasileiro de B»
alizou-se uma Hora dc mt
se destacou o jovem.es»
Escola de Aeronáutica MJB
na, Sérgio Figueiredo, aeçs
2.° movimento dc um convir-'
piano tle sua autoria.

Regressa amanha
o diretor dos Coití
e Telégrafos

...
Após demorada via. >'

çao ao nordeste do I-,
amanhã, a esta CapitaU!
Adacto Pereira f^M
geral dos Correios e iw.-'

r O GURI ]I Cr.$3.oo Tf
1 PAQO T000 0 BRASIL ÍM*

lução para o problema que tanto
a preocupa.
AS CONSULTAS devem ser di-

rígidas ao ir. Milton L. de
Souza. Redação do DIÁRIO BA
NOITE, rua Sacadura Cabral, 103,
Rio. Podem vir sob pseudônimo.Não que haja algum -motivo que
o justifique em face da ciência o
da verdade, da natureza c da vida,
pis-, c!*:**,p rir;*;!, o grande Vas."*'--"o coraçfio tem razões i-ue a pró-
pria ' razão desconhece"..,

«*¦¦ ví,Vf-vrtÉi___L_J ^-.it^r*^;,^^-^-,; ¦-$' !^;t.r)'.'

TROPICAIS BRIU

NACIONAIS E » ¦
CasemiHS e IW #

Sfock variadWmj*

M. V. CARVALHO
IcbWiíí
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Esperado cm fins dc
agosto, nesta capital,
o professor Delay

Acompanhado tle sua esposa, em
fins do próximo inés dc agosto,
deverá chegar a esta capital o pro-
íessor Jean Delay.

O ilustre professor de Clinica de
Doenças Mentais da Faculdade de
Medicina da Universidade de Paris
vem em missão do Instituto Fran-
eo-Braslleiro de Alta Cultura, reali-
zar uma série de conferências.
Constituirão temas dessas confercn-
cias os seguintes assuntos: — O
medico moderno em face das rela-
ções entre o físico e o moral; As
confissões artificiais; Reflexões so-
bre os choques; As medicações psl-
cologicas e o Jacksonismo e a disso-
lução das funções.

Dados os seus pendores literários,
o professor Delay fnrá igualmente
uma conferência sobre a personali-
dade de André Glde.

Sua chegada será provavelmente
no dia 27 de agosto. Os locais e lio-
ras das conferências serão oportu-
namente anunciados. Algumas delas
se realizarão no Instituto de Psi-
quiatria da Universidade do Brasil,
dirigido pelo professor Maurício de
Medeiros.

VISITA BE VARfiAS AO PARQUE BE AGUÀ' «MANCA

' 
"'" "" A

Visle ônibus àa linha SO, "Marquez de São Vicei. fe-Carioca", ocorreu um incêndio. Não havia eslin-
tor no mesmo, e, em conseqüência, morreram queimados 12 passageiros

a REdUi-AMENTO tio Trafego, como é sabi-
V dn obriga as empresas tle ônibus c "lotações"

municiem nos veículos extintores de incen-

j|0Si isio ('• um cuidado comesinho pela segu-
r_n... (l"s passageiros, pois não são raros os

incêndios nesses coletivos, com conseqüências
bem ÍKigleas. Mas o caso c que o regulamento

política
IITlli;ilHI'MUNICIPAL

0 AUTOMÓVEL 2-77-74, APÓS O CHOQUE COM O ÔNIBUS

buraco o auto colidiu com o

ontem, à noite, na rua Haddock Lobo,

Para não cair no
ônibus.

VIOLENTO desastre ocorreu
rui frente ao número 242.
Por ali trafegava, em marcha regular, o auto licença 2-77-7-1, diri-

(__. pelo industrial João Soares, de 47 anos, residente á rua Enes dc
Souza, 89. quando, desvlahdo'-sé dc um buraco, íoi colidir contra o oni-' 
bus n. 14 tia Viaçâo Carioca'., da linha 111, "Tijuca-Jockey Clube", li-
cenea 8-21187. dirigido pelo motorista Inocente Januário da Silva, mo-
rate ii rua S, Salvador, 14, ficando espatifado.

Fm conseqüência, saíram feridos os ocupantes do auto particular,
tendo o industrial sofrido fraturas dn perna direita e ossos do nariz;
sita esposa, Maria rie Lourdes Costa de Oliveira Soares, de 40 anos, c a
professora Lídia da Costa Oliveira, de 40 anos, também domiciliadas no
endereço acima, todos medicados «a Assistência.

A policia do 15.° distrito tomou conhecimento do fato, tendo o co-
mis.ario Denizar mandado autuar os dois motoristas c providenciado a
Ma dos peritos do G. E. P. no local.

Desconhecidos ataca-
ram na rua deserta o
toldado de policia
-tn grupo de desconhecidos, on-

Sem, cerca das 3 horas da madruga-
ii, agrediu na rua Joaquim Palha-
res. -Stfiiina cie Fonseca Lima, Os-
.-lio Santo.; do Moura, soldado da
V Cia. (io 1/ Batalhão da Pclirria
Militar, que sofreu feridas Incisas
fti orelhas, braços e lábios. Feliz-
Mite, graças á aproximação ria Es-
tolla Naval, comandada pelo tenen-
it Silvino de Oliveira, os agressores
«girara, sendo a vitima conduzida ao
HPS, onde foi medicada, retirando-
ii _ seguir.

não c obedecido 100 por cento. Os exemplos
estão ai. Recentemente, um ônibus pegou fo-
go, e quem debelou as chamas foi o motorista
tle outro coletivo, que salvou a situação, ulili-
zanilo o seu extintor, pois o do colega, defei-
tuose, não funcionara.

Hoje cotio, tal irregularidade sc repeliu.
Na rua Uruguaiana, o oni-

bus linha 102, da Viaçâo Ke-
lampago, chapa 8-13-70, foi
presa das chamas.

O motorista, aflito, procurou
utilizar o extintor do carro,
mas, desesperado, verificou que
o mesmo estava... vazio.

Os passageiros e populares,
então, entraram em ação, au-
xiliailos pelo motorista de um
ônibus da linha 70, e o fogo foi
debelado, salvando-se o ônibus-

As autoridades do Trafego
Cevem atentar para esse lado
da seguanrça dos coletivos, pois
acidentes dessa natureza estão
sc repetindo muito a miúdo.

Abandonada pelo pai a
iinda menina
Já passavam das 18 horas quando

o homem chegou na rua Benedito
Hipolito, 46, indagando se o mora-
dor que o atendeu, sr. Antônio José
Tei"*!_\ queria ficar com sua filha,
uma linda menina de 5 anos__ Rece-
bendo resposta negati-va. queixou-se
o desconhecido: ainda não pudera
dar alimento a criança, que chama-
va de Marilene.

Condoído da situação, disse o sr.
Tenorio para esperar, dirigindo-se
liara o interior da casa, pois ia trazer
alimento para ambos. Ao regressar,
somente ali se achava a menina, ten-
do o pai desaparecido.

Depois de ingerir a alimentação,
demonstrando estar íqesmo com- fo-
me, a menina foi levada a Delegacia
de Menores, adiantando chamar-se
Marilene Luzia, morar no morro de
Mangueira e que o pai, cujo nome
não sabe, trabalha num bar na Ave-
nida Presidente Vargas. Perguntan-
do-lhe sobre a mãe. adiantou que ela
era quem mandava o pai leva-la e

dar a mesma qualquer fim.

O

Cravou a faca na barriga e morrer
Suicídio Impressionante, feito a

sangue frio á semelhança do "hara-
kiri" praticado pelos japoneses, foi
ás 9,30 horas de ontem consumado
pelo servente de pedreiro José Adão ,
Moreira, dc 43 anos, solteiro, e que
trabalhava numa obra de conslru-
cão á rua Torres Homem, 1.093, em
Vila Isabel, loaÉftonde çe verificou o
ato extremo e Bárbaro do suicida.
METEU A LAMINA E O CABO DA

FACA NO ESTÔMAGO
José Adão Moreira bebia muito e

muitas vezes faltava cio trabalho, em
virtude de sua vida desregrada. Uns
dizem que ele se embriagava assim
para esquecer u»a mulher, outros
que o fazia porque sofria de moléstia
incurável.

Há um ano ele trabalhava nas
obras de construção da rua Torres
Homem, dc propriedade de Maurício
Gadman. e, aos domingos, vigiava as
obras.

Ontem, por volta das 9,30 horas,
José Adão Moreira, que tinha con-
sultaclo um médico sábado ultimo,
cravou uma faca no estômago, em-
purrando não apenas a lamina no
seu corpo, mas até o cabo da faca,
que se perdeu em suas entranhas.

João Francisco Guedes, trabalha-
dor das obras, viu quando José Adão
após praticar o ato desesperado, com
espantoso sangue frio, correu par:,
a rua, onde tombou sem pronunciar
palavra.

FALECEU NA SAIA DE OPE-
RAÇÕES

Removido para o Pronto So.orro,
¦José Adão veio a falecer na sala de
operações, em virtude da gravidade
do golpe que vibrara cm si mesmo.

O fato foi comunicado ás autori-

Atropelou a anciã no
Flamengo
Ha praia do Flamengo, esquina da

W Paissandu", ontem, Jeane Silvei-ij Lobo, belga, de 62 anos, casada,
«lelra; residente á rua ViscondeCruzeiro, Ioi atropelada pelo auto
Particular chapa 12-10-73, sofrendofratura do crânio. Socorrida na A.s-Assistência, após os primeiros cura-
Wos, íoi internada no HPS.

0 motorista culpado, Sebí__tião«tones Moina, de 21 anos, solteiro,morador nn rua Frei Caneca, 21, de-
Ws de colher a vitima, chocou •-.",(.•
P um banco da praia. Foi proso
f» flagrante e autuado no 4.» distrl-'.policial.

Espancada pelo marido
"a madrugada de ontem, Orleanewgo Barreto, de 36 anos ,foi espan-¦jjw 

pelo marido, o operário Justino"*„o, de 41 anos, sofrendo fciimen-* contu.os na cabeça, rosto, pesco-» e costas. Depois de medicada no
Wv ^igupl Col,to> apresentou w liuu ._. uumuulüBUU .,
r\a »°(comissário Vallcr Dantas, tlacics d0 18,_ distrito policial, pordetrito policial, que registrou uma gUanlição da Radio Patrulha.
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vereador Silvino Neto declarou
nos estar satisfeito com as con

clusões a que chegou o secretario do
Interior e Segurança, após cuidadosa
averiguação, procedida sobre a dc-
nuncia da existência de certa irre
glilaridade que vinha sc observando
no Departamento de Fiscalização, re-
lacinada com a concessão dc licença
para localização de circos-

Acentuou-nos então o edil a razão
de sua satisfação, pois, havia sido
atacado por um órgão da imprensa
carioca, sob a alegação de estar fa-
vorecendo os circos estrangeiros con-
tra os interesses dos artistas naclo-
nais, c, agora com a sindicância le-
vada a efeito pelo coronel Dulcldio
Cardoso, titular da referida Secrc-
laria, ficou plenamente esclarecido
que não houve nenhuma preferencia
para a instalação deste ou oaquele
circo, tratanalo-sc apenas do percur-
só burocrático normal a que estão
sujeitas tais solicitações. Como se ve
foi mais uma denuncia, sem o me-
nor fundamento.
ARGEMIRO BUI.CAO

Querendo homenagear esse nosso
inesquecível companheiro Argemiro
Bulcfio, o sr. Frederico Trota apre-
sentou na Câmara Municipal um rc-
querimento. sugerindo ao prefeito a
mudança do noine da rua "Pedra do
Sal" para o desse jornalista patn-
cio.

Ao justificar essa sua proposição
o editil carioca acentua que o nome
"Pedra do Sal" não possue nenhuma
significação social ou histórica, como
também não representa nenhum ofl-
cio ou atividade humana. Justo, pois.
seria que se prestasse a esse jornalis-
ta essa homenagem póstuma, princi-
palmente ao sc observar que nesse
rua está o órgão de imprensa -
DIÁRIO DA NOITE — onde Argcmi-
ro Bulcão exercia sua atividade com
brilho e honestidade-

Mesa redonda dos diri*
gentes do Banco de Cré-
dito da Amazônia e os
seringalistas

PORTO VELHO, Guaporé, 22
(Meridional) — Os srs Valter Putz
e Guilherme Vieira, diretores do
Banco de Credito da Amazônia, ins-
pecionnram o seringal do Alto Rio
Guaporé, promovendo uma mesa-re-
donda com o.s seringalistas da zona
de Gitajarà-Mirim. Os dirigentes do
Banco da Amazônia recomendam
aos resingalistas maior incentivo da
plantação de "heveas". como base
para que a futura saíra seja maior
quo o previsto. Os plantadores po-
j._m _ il0 observarmos — ficaram
descontentes com as palavras dos dl-
rlgentes do Banco, uma vez que es-
perávam declarações peremptórias
sobre o aumento dos preços. Aliás,
alguns seringalistas chegaram mes-
mo a indagar sobre o assunto, e an-
te a informação dc que somente a
Comissão de 

'Defesa 
da Borracha

tem competência para estudar e de-
cidir sobre os preços, teriam retru-
cado que a safra ntual ficará retida
até que consigam um aumento do
produto.

DEPOIS 
de alguns anos de penado silencio, parece-nos que, agora, quer

o Bovcrno atender aos justos anseios de numerosos advogados que
durante a guerra, fizeram um penoso curso de Direito Militar. Apresen-
taram-se. espontânea e patriotiçamente, os advogados em apreço, que
iriam constituir como lhes foi prometido, a Reserva da Justiça Militar.
Freqüentaram, durante cerca de três ânus, o Ministério da Guerra, onde
assistiram a numerosas conferências, com sacrifício dos próprios loteies-
ses materiais. Mas, assinada a paz mundial, foram mandados as favas,
sem a menor cerimonia. Agora, porém, o ministro Gomes Carneiro, —
diretor do tal curso, — está, segundo consta, empenhado em conferir,
com apoio do governo, pclu menos um diploma aos bravos advogados.
Outros dizem que, tendo os titulares da Justiça Militar, durante as gucr-
ras. postos dc oficiais, aos rapazes serão conferidas, após juramento rc-
guiar, patentes militares.

A noticia corre, no foro. como uma "Alfa-Romeo". na Gávea. Mas
o falo é que, como verificamos, há quem esteja bastante apreensivo com
a "boa nova". Ainda no ultimo sábado, em uma roda de causídicos, um
deles comentava:

Ora, pois. Que risco estou correndo. Fui mo meter nesse curso. En-
velheci-me nele. Agora, com a cabeça branca, ainda estou sujeito a rc-
eeber potente dc "coronel"... ,Iá se viu aõ que falia dc consideração?
TRIBUNAIS POPULARES

Sob a presidência do sr. Getulio Vargas, realizaram-se sábado iilllmo I
cm São Paulo, nn Parque de Água Branca, as solenidades inaugurai! I
da XVIII Exposição dc Animais e Produtos Derivados. Em compa-,I
iihla dos ministros Horacio Lafcr c Jeãn Cleofas, c dos srs. Ricardo
Jaffct e Roberto Alves, alem dc assistentes militares do Exército, Ma--
rinha e Aeronáutica; o chefe do Governo chegou á capital bandeiran-
te na manhã daquele dia, rumando diretamente do aeroporto de Con-
ganhas, em companhia do governador Lucas Garcez, para o recinto ,.
da Evposicão. O presidente Vargas viajou cm companhia dc sua exma. ,
esposti, d. Darcy Vargas. Em seguida ao discurso pronunciado pelo sr.
Lucas Garcez, o presidente Vargas deu por Inaugurada a Exposição,
fazendo uma oração em que abordou a situação da pecuária c da agri-
cultura nacionais. Uma revoada de pombos assinalou o termino do
discurso do chefe da Nação. A seguir, iniciou-se o desfile de animais
reprodutores de raça. Depois, foi o Presidente Vargas homenageado
com um almoço na própria Exposião. São dessa festa os flagrantes-
acima, vendo-se o desfile de animais e algumas das pessoas que eom-
pareceram, á Exposição examinando um belo exemplar de touro de

linhagem pura.

1 ocorrência.
0 desabitado esposo, que não res-

hm o estado de gravidez ria viti-
» ni_iu após o fato- Reside o ca-
Siine C'° PniBa' bíUTacfl0 senl

Agrediu o gerente dowtequim
Oinarltimo Antônio da Silva Fer-

_ »™'_?0 50 illl0s' solteiro, morador
Aflla Sacadtira Cabral, 219, ontem.
Eu.n<_ botequim situado na cs-

_. ,,?W com a rua do Livrameii-
5 solicitando umo

Embriagou o compa-
nheiro e furtoulhe o di-
nheiro
Na entrada do Albergue da Boa

Vontade, ontem, Osvaldo Gonçal-
ves da Silva, vulgo "Bexiga", apôs

fosé Adão Moreira, que pra-
ficou o "hara-iiri"

Abandonou o Silho na
porta do apartamento
Os moradores do 3." andar do

edifício de apartamentos situado á
run Almirante Alexandrino 109. ou-
viram ontem choro de criança, cons-
.atando que. defronte ao apto. de.
numero 301. havia uni •: recebi -nasci-
do. de cor parda, sexo masculino,
que sc encoi-vrava enrolado nutri
cobertor.

Recolhida a criança por um dos
moradores, foi dado aviso á Radio
Patrulha, ali comparecendo o cai-
ro n. 11, que levou o engeitado pa-
ra a Delegacia de Menores, fican-
do cie nos cuidados da inspetor», a
fim de hoje ser entregue ao juiz da

Um Abismo E
Um Céu Para
Cada Mulher-

FLAG e

£üuL
BAPTISTA

Estão reunidas, hoje, na Ordem
dos Advogados, as comissões perma-
nentes, de direito constitucional, pe-
nal e judiciário penal para a apre-
ciação do parecer sobre a criação dos
tribunais populares. E' longo o tra-
balho dos relatores, — srs. Silveira
Serpa e Serrano Neves, — sendo cer-
to que o ante-projeto da lei íoi exa-
minado sob todos os aspectos. Se-
gundo apuramos, os advogados com-
batem, com ardor, o sistema de"eleições de jurados"; o critério de
diferenciação entre crime e contra-
venção; a apelação "ex-officin", que
classificam como herança odiosa do
direito autoritário; a composição dos
Conselhos de Sentença, com cinco
jurados; o demasiado arbítrio conce-
dido ao »juiz de instrução, assim como
várias outras disposições da lei pro-
jetada. O parecer será discutido na
próxima quinta-feira, ás 20 horas, no
Instituto dos Advogados Brasileiros.
MINISTRO CONDECORADO

Realizou-se, ontem, nos salões da
Embaixada do Peru, a solenidade de
entrega de condecoração ao minis-
tro Cândido Mesquita da Cunha Lo-
bo, tendo o representante daquele
país junto ao nosso Governo, Embai-

, xador Luiz Fernan Cisneros, feito a
entrega da "Ordem do Sol" ao agra-
ciado.

Nessa oportunidade, o sr. Embal-
xador do Peru usou da palavra para
salientar a personalidade do liorhe-
nageado e, em seguida, falou o sr.
Ministro Cândido Lobo, agrade-
cendo.

Compareceram ao ato diversos
membros do Poder Judiciário, convl-
dados especiats e pessoas gradas.
A CLÁUSULA "AD JUDICIA"

O juiz Roberto Medeiros, da 4a.
Vara de Família, apreciando a ação
de desquite proposta por José Soares
dos Santos contra Violante Pinto
Santos, assim considerou a cláusula
"ad judicia" contida na procuração
do advogado do autor:

Não desconhece êsle Juizo suas
atribuições nem pretende invadir es-
fera de ação privativa do poder le-
glslativa. Procuração que contenha
apenas a cláusula "ad judicia" não
confere ao advogado poderes para
intentar ação de desquite. Tal cláu-
sula, nos precisos termos do art. 103
do C. Processo Civil habilita o pro-
curador a praticar todos os atos do
processo. E praticar todos os atos
do processo está longe de ter a mes-
ma significação de promover todas
as ações. Seu exato sentido é o de
que o advogado munido de tais po-
deres está habilitado a praticar os
atos processuais necessários á defesa
do outorgante na ação em que inter-
vir. Nada mais. A ação deve ser es-
pecificada no instrumento de manda-
to. Para a pratica dos atos que exor-
bitem da administração ordinária,
depende a procuração de poderes es-
peciais e expressos (C. Civil, art.
1.295, _ 1.°) entre aqueles atos in-
cluíndo-se os relativos ás relações Oe
família (Carvalho Santos, Código Ci-
vil Interpretado, vol. CVIII, p. 176;
Carvalho de Mendonça, Contratos no
Direito Civil Brasileiro, ed. 1938, n.°
94, p. 240). Ja na vigência do Co-
digo de Processo Civil, em acórdão
de que foi relator o então desembar-

TALCO

REGINA
O Talco Maravilhoso!

gador Ribeiro da Costa, datado de
20 de março de 1945, decidiu a E.
Câmara que para propor ação de des-
quite, o mandato deve conter pode-
res especiais e expressos tRcv. de
Jurisprudência Brasileira, vol. 68,
p. 2981. Feito este reparo as alega-
ções de íls. 18, declaro saneado o
processo. As partes são legítimas e
estão agora bem representadas. Fa-
culto prova testemunhei e determino
o depoimento pessoal das partes, de-
vendo o autor promover a intimação
da ré. — Designo o dia 27 do corren-
te, ás 12 horas para á audiência de
instrução e julgamento.
QUEIXA-CBIME

Já está protocolado, no Supremo
Tribunal Federal, a queixa-crime do
sr. Lourival de Melo Mota contra
Silvestre ferlcles dc Góes Monteiro.
NOVOS SOLICITADORES

O Presidente do Tribunal de Jus-
tiça concedeu, a 20 do corrente, pro-
visões de solicitadores aos srs. Luís
de Arêa Leão c Serafim Claude de
Azevedo e Castro. Essas provisões
serão, agora, apreciadas pela Ordem
dos Advogados do Brasil, para efeito
de inscrição.

E' o seguinte o programa dc hoje
na TV carioca:

13,30 ás 17 — Imagem de Prova —
17 ás 18 — Filmes.

20,30 — Variedades TV, produção
de Francisco Dalles com a partici-
pacão de grande elenco — Oferta
dc Philips — 20,45 — Filme — 20,50

Resenha Desportiva Philco, com
Ari Barroso num escrito de Fernan-
do Bruce e um retrospecto cinema-
tograflco completo, das atividades
desportivas do fim de semana. Ofer-
ta de Philco e da Cia Cipan. — 21,10

Filme — 21,25 — Traplhadas do
Oscarito — Escrito e produzido por
Francisco Salles, com direção,de Bob,
Chust — Participação de Oscarl.,:,
Raimundo Furtado, Ita Weset, Alei-
no Diniz, Maria Rtliz, Gilma Coelho,
corpo rie baile da TV, orquestra di-

Dois nomes,
Duas Mulheres,

Dois Destinos:

Sacana
FLAG e

BAPTISTA,

Leiam 'O CRUZEIRO

rigida por Osvaldo Borba o mírõi
elemehtos. Oferta da Casa Gar.or.
— 21,45 — Filme — 21,55 — Telejor-'
nal, com Lu(s Jatobá e as ultimai jnoticias do Brasil e do Mundo, numa |
oferta de Brahma — 22,10 - Pro-
grama de terça-feira e Encerra-
mento-

V [llUlIUy c=>^l UUu OHIílUUe.M

...e o senhor sabe que está pedindo o

melhor quando pede OLD PARR. Mas

paru estar bem certo de que vai be-

ber o melhor "scotch"... o legítimo

Ol.D PARU... veja se eslá. intuía

cápsula de alumínio! Defenda o seu

paladkr! Exija o legitimo OLD PARR!

embriagar seu companheiro Manoel Vara respectiva, que lhe dará con
José Neves, de 21 anos, solteiro, as- venlcnte destino.

'wtrieçou bebida. Servido.
,. - a bater com o copo na

r 7 .aco»teceiHlo quebrai' aquele c
í$ lf-so na mão esquerda.m iioniem ficou furioso, proferindo»P-rlos; sendo chamado ú aten-
Croz mme' Il'moce»io Alvcs da

saltou-o e roubou-o na importância
de 130 cruzeiros e 1 anel de metal.
Passando pelo local, no momento, o
soldado ii- 257 do Corpo de Bom-
belros, prendeu o meliante, conan-
zindo-o ab Posto Policial da Central
do Brasil, sendo posteriormente Üpve-
scntaodo ao comissário Silvio Ribeiro,
do 13." distrito policial, que mandou
nultiá-lo em flagrante.

Apurou nossa reportagem, que a
criança teria sido ali abandonada
por uma mulher, moça ainda que
foi vista entrando num apartamen-
to e conduzindo um embrulho, dei-
xando depois o local com as mão,
livres.

SATISFEITO
com KOLYNOS

VALE ilíí PESA
O sabonete das famílias !
Grande, Bom e Barato .

t__,.,i'"ortu"ll£'s. rl(í 30 unos, casado,
S°" na ruf Carlos Gomes, sem
mli!' ™Wro ci0 Pi,u». em fiuem oSKr.a samía C1,,e su
[«rnerciante'ti.

¦ let.?05 íomm socorrido na Assis-
cZV^fantlo-se depois de medi-cw« para o a." distrito policial.
A Rádio Patrulhae,n ação
grami^.P^nillw esteve cm

. «S a"yitlatlc nas 24 horas dc
Prendi. ('dm.ÜU 10° chamados,

¦e 3 menorcs ls'10 mulhcra

l!_-e^ilorSOÍtl0 perdem, colisão

Colhido por
Gordovll

trem em

Ontem, na passagem de ntvcl dn
Eslação dc Cordovil, um homem dc
cor branca, de 70 anos, presumíveis,
pobremente trajado, foi colhido pek

1 tos e furtos

Baleado o operário
Domingas Bueno de Freitas, de

18 anos, solteiro, operário, morador
no morro do Cruzeiro, 552, ontem,

a mesa, ferindo o ioi baleado por um desconhecido, na trem prefixo PS 4", sofrendo graves
tia região ocipto-fron- ladeira do Barroso, sofrendo ferimen- ferimentos generalizados.

t na perna esquerda. Socorrido na Socorrido pelo Hospital Getulio
Assistência, retirou-se depois de me- Vargas, faleceu ao receber os pri-
dicado, tendo o comissário Chicai- _T.eiros curativos, sendo o cadave.'
ban, do 115 distrito policial, registra- removido para o Necrotério da Po-
do a ocorrência. l'c'a-

Morto a facada no Korro da Radio Nacional
No morro da Radio Nacional, por causa de uma discussão sobre foot-

bali. brigaram Ires indivíduos, um deles o operário Manoel Tomaz dc
Aqulrio, de 24 anos, solteiro, o de vulgo "Berne", e um desconhecido. Es-
te ultimo, armado de faca, golpeou Tomaz no peito, ev.a_Undo.se em se-

Manoel veio à _ftl.cc._r no Hospital Getulio Vargas. -.- ..
(Conlinúa na 6a página) ,. y:i'.,

Sim, senhor, porque o Cronio Dental
Kolynos elimina ns ácidos causado-
res das cáries. Kolynos destrui as
bactérias quo produzem esso. áel-
dos. Kolynos clareia os dtutos, re-Iresca o luillto o [az lirilluir u sorri-
¦oi Compro Kolynos bojo mosmo...
e lisc-o todos os dias!

KOLYNOS Combate as ..riu
Agrada malt
Rendo mali

agressão, atrouclamen- K-.I.-I'

a^A(VWV-Vi' rft^V^Vi*>*-*ti*l.VVVyvvv

colchões!
REFORMAM-SE a domicilio pa-
ra o mesmo dia por preços ao ai-

cance de todos.. Serviço
perfeito e rápido.

GRANDE SORTIMENTO para
pronta entrega de:

COLCHÕES e ACOLCHOADOS
ae: -Crlna, Cearina, Algodão:

Travesseiros de Palnas de Seda e
Cortlça: CAMAS e ESTRADOS

de Vários Modelos
FABRICA: RUA SANTANA, 40

Telefone: 43-4549
L
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Só Uma Mulher
Compreende

Outra Mulher-

FLAG e
' nínda
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Aqui eslá a garantia (ia legi- '{/) %i I II V

timidade do OLD PARR. Ve- /"^S^^^B I |
rifiquü sempre... ^\^_!j_lx "^^W^^mW

y^^M^S^\^JÊ^<)^ W rt" ml No ,ar"' no bRr'" w'"skT

@lò|Wr
Seja ui-iii sentlnela
dn seu whisky! Inu-
ttllze as garrafas usa-
das do OID PARR!
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CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA
U/T UNIDOS de arma dc l.o g o cujo manejo teriam aprendido

1 com os peruanos, diiera os telegramas que os intlios cainpós estão
ameaçando seringais, povoaçiies e mesmo cidades na Amazônia.

Por qiic vivendo até cntào em pare com seus irmãos lyancos uma
Iribu numerosa abre hwtilades c cria naquelas regiões rcmwt»» serio pro-
blcma de segurança publica? Porque evidentemente algum» *iisa esta
errada o ninguém precisará dc ser etnografo ou indianisij consumado
para concluir que css*s constantes atritos entre os selvaga j c os semi-
civilizados resultam simplesmente da maneira por que irredutíveis sen-
limentais resolvemos oficialmente proteger os intlios. Nada existe dc
mais lpicamentc brasileiro, inspiração dc bacharéis românticos, destituí-
da por isso dc toda objetividade, do que etsa proteção, de que no fundo
Iodos ingenuamente nos envaidecemos, aos pobres Índios do mato.

Em primeiro lugar, precisamos responder à pergunta sc no estado
aluai da nossa evolução nos achamos em condições de civilizar ainda que
bravios c rudes habitantes de florestas virgens. Sc examinarmos aten-
lamente nossos padrões de civilizados, através de suas melhores expres-
sues — a nossa existência dc cariocas — nâo teremos em sã e limpa
consciência coragem ile responder pela afirmativa. Tanto sob o ponto
úe vista humano, como soh.-o ponto de vista material, ainda não somos,
uo maior c mais culto aldéiàuicnto do pais, o que se costuma chamar no
ilgor das palavras gente 'civilizada.

Não possuímos, não desfrutamos, não provamos o gosto consolador
dos bens materiais e espiirtuais que a civilização dá generosamente aos
;iie na realidade sc civilizaram. Nem precisamos afastar-nos das gran-

lies avenidas c dos majetosos arranha-céus para vermos que, sob muitos
a ipetoi, enorme parte da população habita, come. talvez sinta da mes-
ma forma ainda primaria dos habitantes das florestas. Se compararmos
a vida das favelas com as das malocas preferiremos sem dtrvida esta,
menos ferida de contrastes e, portanto, mais harmoniosa e feliz.

Se atentarmos demoradamente r.o habitante do apartamento, com
r.ua gravata, seu blusão americano, sua geladeira, sen automóvel v. mes-
rio sua influencia política, mesmo com tudo isso, verificaremos afinal
que dentro do blusão americano e do automóvel não está um indivíduo
(xatame.nte civilizado, ma,s um bagre que ainda necessita talvez de um
século de polimento e refinamento para que saiba inclusive utilizar con-
yenlcntcmcntc os bens que a civilização lhe põe nas mãos ainda feitas
nara bordunas e chocalhos, Nada uvllior revela o nosso primitivismo, a
nossa barbárie, sob o pasticho de cultura c civilização, do que o espe-
ticulo inqualificável do trafego,; espelho do rudimentarismo da nossas
relações humanas, onde impera a lei do mais forte, munido nâo de ca-
rabinasii mas dc maquina que o genlo do homem criou para poupar e
não pura aterrorizar a criaiura humana. Entre um índio ostentando
seus penaclios espetaculares nas ccreaionias da tribu e um carioca cxl-
liintlo teu cadilaque na praia dc Copacabana, a diferença de espirito c
mínima, Apenas as formas exteriores é que diferem.

Dt»pois sc alongarmos o olhar veremos que não temos água, não te-
mos alimentos, não temos habitação, mal nos vestimos tamanhos os pre-
çòs dos panos, calçamo-nos sabe Deus como e. no entanto, na nossa
prosapia ingênua, queremos leiar todos esses bens que mal possuímos
aos irmãon das selvas que vivem Incomparavelmente melhor do que todos
nós, civilizados c felizes a seu modo.

Nada mais errado e ingênuo querer proteger quem mais do que nun-
ca está necessitado de proteção até ã raiz da alma. Por isso mesmo.
, .ira repelir nossa proteção, os pobres índios estão se civilizando a nos-
so modo — aprenderam a-tisar armas de fogo e estão matando, não com
a mesma perícia c impunidade com que todos os dia sc mata nas ruas do
Ilio de Janeiro.

Desistirão os comunistas de suas B

Reduzida a atividade dos comunistas na Holanda
Especial para o DIÁRIO DA NOITE

Fontes vermelhas deixam senfirqueh-
o maior interesse em nio permitir qy
as conversações de pa?. se \mkm

BASE AVANÇADA DAS NAÇÕES UNIDAS, 23 ir j>,1 aliadas dizem que os delegados comunistas provavelmente al>rir~ r'"
i.sua exigência cm favor da retirada imediata dis tropas dás v?-"5'fla« <la íHnréia Não houve nenhuma nalavra direta il™ „,'..,_.*Idas da Coréia. Não houve nenhuma palavra direta das

Por ANTOINE SCHMITZ, de "France Presse"

i *> ONT1NUANDO a publicação do inqué-
V_ rito organizado pela agência France-

Presse, sobre a real força dos movimentos
comunistas no Mundo Ocidonla/, oferecemos,
Jioje,, a colaboração de Anloine Schmifz, que
descreve a situação na Holanda. A próxima
vez segue o .trabalho de Emanuel MoII sobre
o comunismo na Bélgica.

tas dc PyonKyaiiK c Pequim a respeito do assunto, m:is
Pequim, em Hong Kong. o jornal "Takung l'ao" Indic

torruí

tas náo prtendem permitir que as conversações dc
tude deste importante ponto.
RETORNA A' CORÉIA

"II (|U0 |)S
paj fracasse

oporia.vo,""" ri"»w
Neirir.

0 
VISITANTE que atravessa a Holanda terá difii-
culdade em descobrir qualquer traço de ativi»

dade comunista. Não há na terra da Rainha Gui-
lhermina e agora da Rainha Juliana grandes pro*
pagandas políticas, não se vêem os estandartes, os
cartazes gigantescos dos PC de outros países. Os
próprios comícios que os vermelhos organizam
são raros e ninguém lhes dá atenção. As greves
periódicas que estalaram no porto de Rotterdam
na primavera de 1946 nunca tiveram caráter in-
quietado.' e pode-se afirmar que desde o fim da
guerra a Holanda tem vivido, do ponto de vista
social, em notável calma.

;'^.' p. *J$t- ¦ ',M:iyV 1©^_?^J^s^K*.f-'^h- ' 'V^jSHlSr^P5íf_.Tt-*vlT .*f.'{.'

O ALMIRANTE JOV
TÓQUIO. 23 (INS) — O vice-alml-

rithte Charles Turner Joy. chefe cia
delegação das Nações Unidas ás
conversações de Koesong para ce.s-
far hostilidade;, regressou ontem n
Coréia.

Tanto a radio de Pequim jnmn r»
Pyonyang guardaram silencio sobre
n possibilidade de que o alto coman-
do atenda uma soliletação aliada d"
reiniciar a conferência antes de
quarta-feira.

RESTABELECIDA
AS COMUNICAÇÕES

TÓQUIO, 23 (ü, P ,muiilcações ttleíonlcas'«Ti/íi-
ias com Koesong foram -v-.
guiida-felra. á espera (m!;1•los delegados comunhtaj J-S
que estão prontos pita re'ií-.conversações de paz D1"i-
quarta-feira, Acredita-se i- .7legado chefe das Nações Ünldà?ce-almirpnte C. Ttirner te tnha regressado à Coréia, ' "'

mmm perspegtivasi
ACORDO KA QUESTÃO IRAIIU

JÃceita o governo persa a proposta|
Harriman de debater o assunto com uir,
ministro inglês

Elementos encabeçados petos comunisfas reuniram-so dianfe da
Embaixada norte-americana, em Haia, numa manilestação de
desagrado pela conferoncia que reúne os chefes miíilares dai

nações do Pacto do Atlântico, na capital holandesa

O PAÍS DA PRUDÊNCIA, SABEDORIA... E IGREJA...

AS Nações Unidas fizeram, ontem indicações apreciáveis de nue a
*'V União Soviética estava pronta, para uma campanha tle protestos
diplomáticos c propaganda contra b estabelecimento do tratado de pai
com o Japão, no próximo dia 7 de setembro. Alguns representantes di-
plomaticos adiatam que a .oferta de cessar íogo na Coréia feita pelo
delegado soviético Jacob Malik. estavam relacionadas com a esperan-
ças do Kremlin de bloquear o termino do tratado dc paz com o Japào
e as potências ocidentais. Os Estados Unidos enviaram convites a cin-
quenta nações para as cerimonias da celebração do tratado cm São
irancisco, deixando a China c Coréia de serem incluídas entre os con-
vidadns. Copias de nota do protesto russos enviados, previamente, ao
Estados Unidos fazem crer «juç os russos não compareçam às solcni-
iladcs ([tie marcarão o estabelecimento do tratado. (Flushing Meado*.t.
i\S). y;.:/:yv: y.,.
ABERTA A PORTA 
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A porta que divide a Cidà'd& VéUia,•.cupada pela Jordânia, da parte Is-
raellta dc Jerusalém, for,aberta ao
.afego: Espera-se que a tensão la-
ente sobre a sucessão do'rei Adul-

lah não venha á tona, senão depois
tio funeral- em Ainman, hoje. Conti-
miam e:n vigor as medidas de se-

liráhça — 'Jerusalém, UP).
..STIMUI.O

AOS COMUNISTAS
A sra. Chlang Kai Shek declarou

[ile a exclusão da China nacionalista
*.o irulado de paz com o Japão ani
mará os comunistas e.

COMO 
explicar o fato de em um país que dia a dia mais

se industrializa e onde grandes aglomerações urbanas
são numerosas, ter o Partido Comunista tão pouca influencia
na população? Os Paises Baixos conheceram, na atmosfera
do liberalismo intelectual que se desenvolveu nos fins do
Século 19, uma forte corrente socialista. Revolucionária no
começo, essa corrente socialista tomou logo forma de uma
prudente 

"reforma" e tem constantemente procurado inspi-
ração no trabalhismo inglês. Essa evolução foi largamente
favorecida pela prudência, sabedoria e tato dos dirigentes da

política nacional e também pela prudência, sabedoria e tato
da Casa Real de Nassau que, como a Casa Real da Inglaterra,
não se opõe ai desenvolvimento da legislação social.

Ao mesmo tempo que esbarra em forte tendência zn-
cialisra da clüsse operária, o comunismo nada consegue so-
bre as populações rurais, onde o calvinismo, no Norte, e o
catolicismo, noCuI, são fortes e combativos. A igreja catoli-
ca, principalmente, tem uma posição extremamente intran-
sigente para cem os comunistas. Os adeptos da crença ver-
melha não poJem receber os Santos Sacramentos.

TEERÃ. 23 (AFP) — "Prosseguem
as conversações entre os rèpre.sen-
ttintes do Irã e o sr. Averell Harrl-
ma:*., mas ainda não estudamos qual-
quer formula dc solução", declarou o
senador Datari, membro da Comis-
;.ão Parlamentar do Petróleo.

Pela sua parte o presidente cia Co-
missão, Allyar Sahes, assinalou:
"Passamos em revista os estatutos
ria Indústria do petróleo em diversos
países, particularmente na Venezue-
Ia. Sem dúvida alguma foram re-
pistrados progressos domingo ànoite
Prosseguiremos as conversações
hoje".

Finalmente Harriman se recusou a
fazer qualquer declaração precisa,
salientando que "não estaria no ln-
teresse das negociações em curso re-
velar a sua natureza".

Finalmente Harriman sc recusou a
fazer qualquer declaração precisa,
salientando que "não estaria no in-

teresse das negociações cm cursoiivelar a sua natureza",

ENTENDIMENTOS ( OM üí
NISTRO INGLÍS '

TEEKA. 23 (INS) - Fe*Irã dizem que o governo peru {,.-.cordou na proposta de Averellü
rl.man para discutir o caso tíiraniano com um ministro do wnetc inglês.

Acrescentam que Harriman b
riu uma reunião rom o chance'»-'-
glès. Hugh Galtlkell mas o prièministro Moassade mostrou fâde preferir uma reunião com iStafford Cripps.

Embora sem confirmação, ti;£
se que o governo inglês teria ri
macio ao governo do Irã que neaí:
dos dois ministros indicados podtsir a Teerã mas que teria itiíià!
outro ministro áe destaque jlevar a efeito e^sas conversacôf;,

ULTIMA HORA
CRESCIMENTO DURANTE A GUERRA

•unia nodoa na trajetória das ra-¦Oes democráticas". Fez essas decla-

i "k xciijutí .Vl.rhilíah As-Salim, regen-
v* te do Estado árabe de Kurweit,
«locou um anuncio no "Times" de

Londres, Frctendc ele modernizar as
bases financeiras do seu domínio,- e
«•ocura para esse fim um especialis-

Ia. Condições: Conhecimento do as-
, mio. Idade de 40 a 45 anos. Cida-
dania britânica. Conhecimento da
língua árabe. Finos modos. Vanta-
itens: Isenção dc impostos e nono-
mrios que permitem grandes eco-
üomias.

Kurweit, situado no golfo perua, fo)
litc á Segunda Guerra Mundial uma
Ias regiões mais pobres do mundo
i-abe. Em 1945, companhias amerl-

mas começaram a produzir petro-
leo. Atualmente a produção anual é
Is 17 milhões de toneladas porano.

.IR Oswald, o impediào"í^uehídr"'' da Inglaterra e atéihófeihefé do
novimento fascista britâjjlfiQ.^ndeti

. seus bens na Inglatbrra.e mudou-
a para a Republica Livrjs-aa Irlan-
Ia. "Meus serviços séi$»rmais efl-
ientes quando não mais for prisio-
lelro do governo inglês".

Nem todos os camlsas-pretas esta-
am de acordo com a emigração do
eu chefe. O jornal de Mosley,
¦Uunion", publicou umas cartas cri-
!cas. "Gostaríamos saber o que teria
icontecido, se Hitler tivesse emigra-

no para a Itália. O povo alemão cur-
tamente não o teria apoiado para-ninar o poder", .

_ princesa Elizabeth, herdeira da
"• coroa britânica, foi criticada na
mprensa do seu país, por ter publi-
'.aménte- trocado carinhos*com-nen
-árido, conde Philipp de Edinburgo.
) "Sunday Express", dc Londres,
idavia, tomou o partido da princesa,
ir que essas icriticM^JÇrjmpi»?*

- escreve o órgão, "nãoseria^élljor;
fixá-la desfrutar a sua fellefoliMEY
\ prinoésa c uma Jovem e me.lvfl.
iitilher. apaixonada do seu- mWM
Mk calem os intrigantes e que m fle,

v filha do Kel a oportunidade díf vi.-

rações em telegrama enviado a uma
sociedade de ajuda á China nacio-
nalista, em São Francisco, Califcr-
nia. — (Taipek, UP).
APODERAKAM-SE

DE TODO O TETROLEO
TÓQUIO, 23 (INS) — A radio de

Pequim anunciou que as autoridades
militares comunistas em Shangal ha-
viam se apoderado do petróleo res-
tante em trfis companhias controla-
das por interesses americanos. Uma
transmissão ouvida em Tóquio diz
que a Comissão de Controle militar,

constitui em shanBfti decidiu, "em interesse' do Estado", apoderar-se de todas as
propriedades da Standard. — "To-
quio, INS).
ALUNOS ESFANH0'1S

NAS ACADEMIAS MILITARES
NORTE-AMERICANAS
O Departamento da Defesa con-

firmou as noticias de que alguns es-
tudantes militares espanhóis virão
estudar nas Academias cie Annapolis
e West Point.

Recusou-se porém a dizer quantos
jovens espanhóis participarão do pro-
gramma tle treinamento e quando
chegarão nos Estados Unidos. —-
(WASHINGTON. U. P.).
AMEAÇA AO í-MinsiSSÍM

As.agitas do vlo Míss'ssip!, que
chegaram a seu nivel mais elevado
nos Últimos 107 anos, continuaram
sua marcha para o sul, ameaçando
as terras cultivadas (pie se estendem
entre esta zona e o Golfo do Me-
xico.

Cinqüenta mil acres de terra na
zona da confluência dos rios Missouri
e Mississsipi ficaram sobe as águas
e os danos foram avaliados em —
15.000.000 de dólares. Enquanto Isso
mais de 500 pessoas, inclusive mem-
tiros das forças armadas e volunta-
rios procuram reforçar com sacos de
areia os diques que protegem 5.000
acres de terras cultivadas em frente
á ilha Chouteau. — (SAINT LOUIS,
Missouri, U. P.v: •¦ ' T '
SERÁ' CANCELADA

A CONCESSÃO RUSSA .
O correspondenc do "New York

Times" em Teheran disse, hoje, que
a Pérsia pretende terminar no pro-
ximo ano os direitos concedidos aos
russos para pescar nas águas persas
do Mar Cáspio, onde é conseguida
a melhor qualidade do caviar ms-
co.

Acrescentou o correspondente que
ou persas acham que est&o tevando
a pior na concessão de 25 anos, i;ue
tçrminará em 1952.

O acordo foi assinado em 1927.
quando.o rial persa (moeda) era rie
cerca de 10 vezes o seu atual valor.
- NOVA YORK, R.V.
ELEIÇÕES

PORTUGUESAS
LISBOA, 23 (A. F, P.) — São os

seguintes os resultados das eleições
presidenciais na cidade de Lisboa:
Inscritos, 165.230; votantes, 106.929;
percentagem da votnção, 64,7 por
cento.

CHEGA A NOVA YORK Q
GENERAL GÓES MONTEIRO

NOVA YORK, 23 (UP) — Che-
gou a Nova York, ás 8 horas, o ge-
neral Góes Monteiro.

APELO
UE WEYGAND

P-UUS, 23 (AFP) — O general
Maxim Weygand, ex-Generaüss mo
do Exército francês, entregou a lm-
prensa Uma nota '"dizendo: "Os

n-ancesesTuè permanecem fiéis a leni-
branca do marechal Petain sao con-
vldados a se entenderem com cs ml-
nistros dos cultos das religiões que
professam para se associarem As
preces que serão ditas pe o repouso
da alma desse grande soldado - A
nota tem, além do general Wel-
eand. as assinaturas de Henrt llor-
deaux, Louis Medelin, André Cha-
moix, Jerome e Jean Tharaud - to-
dos os cinco membros da Academia
Francesa — Pierre Caziot (que fo!
ministro da Agricultura no governo
de Vichy), general Charles Bregart.
ex-Grande Chanceler da Legmo de
Honra, almirante Fernet, genera'
Pierre Heering, ex-Governador
litar de Paris.

O ÚNICO ponto da Holan-
da onde o comunismo
constitui nm núcleo alyo

importante é Amsterdam, que
tradicionalmente foi sempre
considerada como "a cidade
vermelha". Nas eleições viu-
nicipais de 194G, os volos co-
munistas em Amsterdam che-
garam a 32 por cento do total
dos votos expressos. Evolução
comparável à da Inglaterra e
da Bélgica se viu na Holanda
durante a guerra e a clandes-

Unidade; o Paiido Comunista
se desenvolve:', considerável-
mente, sobretudo às expensas
do Partido Socalista. Nas ves-
perus da guerra, o P. C. não
linha mais qur. três represen-
tantes na Câmara; em l^G ti-
veram dez. Naquela ocasiã.0, o
órgão oficial do P. C. passa-
va por ter uma das maiores
tiragens e os "sindicatos de
unidade", isto é de inspiração
comunista, pareciam estar em
progresso. Mas esse progresso

durou pouco. O fracasso das
greves de Rotterdam em 194G,
— desfechadas em péssimas
condições, — prejudicou muito
os comunistas, que eram seus
inspiradores. Pouco a pouco,
cfs chefes socialistas retoma-
ram a direção dos sindicatos,
senão também o papel dos"leaders" sociaVilas facilita-
do pela extraordinária disci-
plina e prudência quase des-
concertante dos trabalhadores
holandeses.

QUEDA NO APÓS GUERRA

Ml-

€oirto noíiètai
idkl um mamwE,c®

SOLUÇÃO

! • Uma tonelada de ouro vale
g sempre mais que.'melaÍWSKSJ

lada, não importa o numeVo

Teria caido no mar o

quadrimotor americano

A última comunicação
de bordo indicava que o
avião voava sobre o gol-
fo de Alaska, a 80 qui-
lometros da costa

JUNEAU, 23 (INS) - O avião
transporte, de quatro motores, cons-
truido no Canadá, que desapareoeu
sábado, depois de indicar sua posição
a oitocentos quilômetros ao sul de
Anchorage, às quatro noras e 17 mi-
nutos (hora de Nova York) trans-
portava 28 passageiros, pessoal m 11-
tar norte-americano e 3 funcionários
das Nações Unidas' mais sete tnpu-
lantes. O piloto do avião sem sua
última informação pelo radio disse
que voava numa atitude de 3.000 me-
tros. Se sua posição era correta es-
tava sobre o golfo de Alaska a uns
oitenta quilômetros da costa.

DIFICULTADAS AS BUSCAS
JUNEAU. 23 (INS) S- A neblina

impediu ontem a busca do avião qua-
dri-motor que desapareceu sabao'o.
com 38 passageiros a bordo. O ser-
viço de guarda-costas em' Juneau,
Alaska. informou que cerca de vinte
aviões, entre eles doze da Força Aê-
rea norte-americana e do Serviço de
Guarda-Costas .e quatro aviões de
passageiros estão se preparando para
procurar o avião desaparecido, tão
logo a neblina se dissipe.

A 
PARTIR de 194*5, se vem verifican-

do a queda "vertical" dos efeti-
vos e da influencia do Partido Co-
munisía na Holanda. Nas ultimas
eleições, 1948, o numero de depu-
fados comunistas caiu de 10 a 8. Es-
ses oito deputados se mantêm aliás
á margem da vida parlamentar do
pais, não podendo esperar a mínima
colaboração com os socialistas. O or-
gão oficial do Partido — "A Verúa-
de" — perdeu a maior parte de seus
leitores. O jornal do Partido Sócia-
lista é o preferido habitualmente pe-los operários. Quanto aos "sindica-
tos de unidade", que são organiza-
ções comunistas camufladas, vege-
tam, com cerca de 160.000 membros,
em todo o pais, enquanto os sindica-
tos socialistas têm 400.000 e os cato-

Grande perc
povos livres cio muni

Profundamente sentida a morte do 1
rante Sherman — O corpo será treè
dado para os Estados Unidos

Iicos 300.000. Levando-se em conta
que existem ainda importantes sin*
dicatos protestantes, pode-se medir
a fraqueza da influencia comunista
na classe operaria holandesa.

Náo ha, portanto, na Holanda, "pe-
rigo comscKisía", e esse perigo, quenão existe, não poderá manifestar-
se tão cedo. O socialismo é podero-samenie organizado e soube até ago-
ra satisfazer as reivindicações mais
urgentes dos trabalhadores. Os poe-tas celebraram as águas calmas dos
canais holandeses; os cronistas poli-ticos poderão também celebrar as
águas calmas pelas quais corre, sem
choques nem desvios, a vida social-
trabalhista da Holanda... — (WorldCopyright by AFP, Paris, 1951 >

Unidos cm 134!) a fim d; assujfl
cargo tle chefe do cstado-itialotl

hti. A profunda corassi

W
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CHEGA Â ETAPA FINAL A Q0ES-
TÃO AHGLO-IRANIANA

Organização'conjunta entre Iran, Inglaterra e
., EE. Unidos — Crise de petróleo pelo mundo

TERMINOU A AG ONIA DE PETAIN

Apés quatro meses ie sofrimentos
faleceu às 5,22 h koíe o herói de Verdun

Prosseguirá a revisão do processo que condenou o ex-marechal

Ã formação do
novo gabinete

ROMA. 22 ÍA. F. P.1 — Alclde.»
de Gasperi nrossegülu nas suas con-
sul tas. tendo em vista a formação
de novo governo, conferenclundo su-.«»«,...«. ; Aí„:i„Ji ms« "Vo'.' â «e novo governo, conierenciunao su-

| gravado nas -^MW^© j cewivamrate com niullo Andrentlo.< rísn ficar tao desaoontado por . T ...w í^jíi^-. n—ij„«„i,.. mnl
não ter descoberto. Jogp.
acontere.

Isso

'1 
DOME. DENTES*-

(subsecretário'"da 
Presidencial Giu

scppe Pellá. ministro do Tesouro no
, inferior governo. ,e vários outros
?' membros influentes do Partido De-

"rntai Cristão.' -
i» -...i:-Tendo osiliberais, declinado defini-'.'^".'Vainente. hoje; do oferecimento de

. "¦"•lnboraeão feito por De Gasperi, o
; Mder domosrata cristão realizara es-

:;.'y,toícfls, para constituir.ty.sçtimo Gabl-
y~tiet&-f'rom o conMirsrrdtVi republica*.'&tÁ^s'.iàWi 

cPno9^dFam,,;em/:pr.nclDÍo.»i

• TEERÃ,. 23 (INS). r-r. Os membros
da Comissão petrolífera do Irã dis-
seram que "está assegurado o êxito"
para a intenção de Averell de solu-
clonar a disputa do Irã com a Ingla-
terra- Os membros da Comissão adi-
antaram apenas: "Agora estamos na
etapa final das negociações";
APROVADAS ,

TEERÃ, 23 (INS) — Noticia-se
que o gabinete iraniano aprovou as
proposições dè Averell por meio de
um decreto especial de hoje, mas se
negaram a dar detalhes das proposl-
ções, que se diz incluírem uma su-
gestão para uma organização con-
junta anglo-iraniana - norte - amerl-
cana. 

' ¦ '
ESCASSEZ

ILHA D'YEU, 23 -- Urgente T formações, os cloípojos mortais de
(UP' — O falecimento de Philippe Petain serão inhumados no cemite-
Petain ocorreu ás 8,22. hora- local, I rio comunal de Port Joinville. O an-
correspondentes ás 5,22 da madruga-J
da no Rio de Janeiro.
DE3ENLACE SUAVE

PORT JOINVILLE, 23 (AFP) —
A longa agonia de Petain, que dura-
va havia quatro meses, teve fim ho-
je. A ultima noite do ex-chefe do
governo de Vichy foi particularmen
te penosa. Mas o desenlace se deu
suavemente, estando o quase cente-
nario em sonolencia.
NA ILHA D'YEU OS FUNERAIS

PORT JOINVILLE, 23 (AFP) -
Imediatamente após a morte de Pu-
tain, todas a.s comunicações telefo-
nicas da ilha de Yeu passaram a' fi-
car, durante uma hora, exclusiva-
mente reservadas á administração
militar. Até ás 10 horas, nenhuma
noticia oficial havia ;a respeito dos
funerais do ex-marechal. Sabe-se
unicamente que serão efetuados na
ilha. "-','¦" .

Parece que a eventualidade dá
transferencia dos restos de Petain
para o Ossuario de Douamont, perto
fle Verdun. foi afastada. Pelo menos
por enquanto nada autoriza crer que
seja dada autorização para tal, tan-
to por motivos de ordem publica co-
mo por princípios de direito. O lu-
aar, primitivamente reservada para
Petain. que foi o comandante da pra
ça de Verdun na resistência heróica
na guerra de 1914, está ocupada pe-
los restos do general Asselin, mor-
te em Verdun, durante a ofensiva
de 1916-17.

. PORT JOINVILLE, 23 (AFP) —O
corpo de Petain foi, legalmente, en-
tregue á sua familia. A viuva pas-
sou a dirigir as ultimas homenagens
ao morto, cabendo-lhe escolher as
pessoas que doravante poderão en-
trar na câmara mortuaria. Todavia,
sendo a "Villa Luco", em que se deu
o desenlace, um estabelecimento sa-
nitario militarvtudo. terá que ser fei-WASHINGTON, 23 (INS) — Como. £ .,,-,,

re3ultado,da orisè do Irá,.;èstão sain- \to de acordo com ,a djreçao do hos-
do, precipitadamente, •- • dos . E?tauos
Unidos,.remessas- extraordinárias,:de'

pitai.
COM O UNIFORME,bE

.-., MAREQJIAli DJE FRANÇA; _ _
*WMt^oWIVlU*.Uh*, de Yeu, 23 DR.
r^*ftan'7TI-T,*a3£-il«.-.vf:,.--..K-,-.wi.,>,.--|..1- .... ..'*f,m, .„_.„:

- ¦¦ ^B^^K#<i»- ¦* i ^K
PETAIN

tlgo Hèroi de Verdun será vestido
com seu uniforme de Marechal de
França, mas não se sabe se poderáter ás mãos o bastão que é a. insigna
dessa dignidade. :?etain. muito em-
bora não mais pertencendo ao exer-
cito', desde sua condenação, perma-

''Perfume o Hálito. Ilmtielezo os OcntesV
( C01GAÍIZE ,33 bica \

m^^^^^^^m\m-\m\\\

SÓ PARA CjRIANÇAS
JNHO LACE

necera sempre Marechal dc França,
já que o titulo lhe fora dado por lei,
que nunca foi revogada,
PliOHSEGWKA' A UEVISAO

DO PROCESSO
TOULOUSE, 23 (AFPj - "A

morte do condenado em nada in-
fluencla o processo de revisão de
um processo" — declarou o sr.
Henri Noguéres. ex-presidente da
Alta Corte de Justiça, interrogado,
esta manhã, sobre o andamento do
processo para tal fim internado pi-los advogados do ex-marechal Pe-
tain. que acabava de falecer.

O presidente Noguéres recordou,
a seguir, que os debates do procetso não tinham sido iniciados sobre
sua presidência, mas sob a do pri-meiro presidente da Corte de Cas
sação; todavia coubera-lhe receber
o pedido de revisão." Reconheci St
procedência do pedido de revisão,
mas, em face do que preceitua hlei, designei um magistrado parapresidir o inquérito parlamentarapenso e depositei sobre a mesa d*Assembléia, a proposta d; lei queregula os tramites da revisão. Nãoobstante, a proposta, entregue à co-missão de Justiça, não foi rclatadtv
e a legislatura terminou. Terá qufse renovar agora na nova Assembleia. Da sua parte o ministro dnJustiça também deu andamento an
pedido de revisão, no direito comum,nomeando uma comissão, que o es-tá estudando.
SOBREVIVEU O ADVERSÁRIO

DE VERDUN
ILHA D'YEU, 23 (U. P.) _ odestino parece ter dado um tocuede ironia final na morte do maré-chal Petain, não permitindo quesoubesse do falecimento do homem

que comandara, contra ele, os exer-citos alemães no momento da suamaior'gloria em Verdun: o "Kroiv
prlnz" Wilhelm. Quando o filho doKaiser faleceu sexta-feira ultima
já Pétaln entrara em coma. Aliás
Já há tempos o velho cabp rio guer-ra sofria da falta de memória, nãnse recordando dos dias em que erao "marechal imortal" de Verdun,nem-.dó seu segundo,fastlgio comu*" p™"""vt tln VfàhT.ir ! :

. SAO SEBASTIÃO. 23 (AFP) — Ao
ter conhecimento tia morte repenti-
na do almirante Sherman, o embai- mar
xador dos Estados Unidos na Espa-]
nha, sr, Stanton Griffis, profunda- J ,
mento emocionado, declarou que um | ,
dos maiores norte-americanos des-'
tes tempos. Acentuou o embaixador
que o almirante, a sua esposa e fi-
lhos dedicavam grande afeição a
Madrid e aos seus habitantes.

Salientou Griffis: "Recordai-vos
que o.s últimos pensamentos do ai-
mirante Sherman foram dirigidos á l
Espanha e que a sua morte constl-
Uil urna grande perda para os povos |
livres do mundo". |

SEGUIRA O CORPO PARA OS i
ESTADOS UNIDOS

NÁPOLES, 23 (AFP) — Os despo-
Jos do almirante Forrest Sherman.
chefe do estado maior geral da ma-
rlnha dos Estados Unidos, foi colo-
cado num catalalso e coberto com
a bandeira norte-americana, a bordo
do porta-aviões "Mount Olympus",
ancorado ao largo dc Nápoles e sede
ao comando das forças armadas do
Pacto do Atlântico nos setores me-
ridionais da Europa.

As autoridades civis e militares da
cidade e da província de Napole*
prestaram homenagem aos despojos
dc almirante, que serão transporia-
dos para Washington em avião que
leixará a cidade hoie. provavelmente.
HONESTO E VALENTE

MADRID, 23 (I. N. S.) — A viu-
va do almirante Sherman, ao passar
por esta capital, declarou no acro-
porto de "Barajas" que o seu mari-
do havia vivido como um homem ho-
nesto e valente. A viuva atribuladis-
siba permaneceu dentro do avião.
Um funcionário da Embaixada Ame-
ricana, em Madrid apresentou-lhe
condolências e transmitiu uma men-
sagem do ministro exterior da Es-
panha, bem como diversos Jornalis*
tar.
REAL PERDA

ROMA, 23 (A.F.P.) — Ao saber
da morte repentina do almirante
Forrest Sherman, o sr. James Dunn.
embaixador do.s Estados Unidos em sdeiH*
Roma, declarou ontem: "A morte do e o senso cie Mc»ao q • 

^
almirante Sherman constitui uma o.* que encontro nas»
real perda, tanto para os Estados |sas visitas a f*»^!0",^Unidos como para todas a.s nações de Inestimável \niorq»= ífc
com as quais colaboramos para a oi tenazes e^iorç -
salvaguarda da paz" O almirante I a possibilidade aeiy'»'
era um dos melhores reareseritantes laboraçao ao an ram . ,
de que dispunham os Estados Uni- simpatia que N™ ' 

(
dos no poderoso esforço reciproco de teligéncla lhe valeram o'
todas as nações livres oa:-a defender peito e a maior aci »™v 

her-,
a paz. E' necessário salientar que a forma cw.c ri -
morte o feriu no ápice de sua ca--
reira nessa mesma cidade de Mápo-

l\

¦¦k'<iÇ-i'sXi-i"'

O VICE-AIMIRANK ti*W
SHERMAN

um homem dc pai mas ,¦¦:&*¦

pre na vanguaran 'm it<!
es, da qual partia para os Estdos' oprimidos .

s^~~~r^

y 1'KOVAVEL que a morlc cie Petain seja " .^''""^'^'os i
desse homem, que duranlc a sua louca v "• 

(1-(jò ser!- .,.sc tornar a figura nacional mais venerada ç .mí*„s„ ",ic;i;sii J'''.,- - iraiçao, i«" ",'
a rcsiieiw-.'do por uma cõrlc especial, à mortci por

cutir na opinião publica mundial. As opiniões I-ara uns e um
itll

pcl na segunda guerra estão divididas, rara uns ' "",',-,„ rlifí01,.,
rador, para outros, um bem intcoionado patriota, ip U|M m
compreendido. No fundo, achamos que i ">" simuoi» f f,nii
mesmo tempo. Foi isso cm 1916, quando defenum *• 

priiti!.i»Ãa íier cm 1940, quando colaborou com os alemães, ac |(.tilll(1 ti
ra foi a lenda patriótica que o tornou simbolo liei»'¦ n ^\m
ra e aparentemente cheia dc vigor, na segunda ri» • M^\ n
tornou-se o bode expiatório, uma ospecie dc
tas" para a derrota militar da França

Aceitou êle o armistício c

«lenda d» I*?

a dcrrola cm termos
náo mais

tio -&m
havia i *5

não era considerado crime por cie, tão pom'o i'"1 |0S pri»-
1871, quando os exércitos franceses (oram «crrot*"°cl,s-fs «
Não estava ele isolado nesse raciocínio. '1 

pdas * -» om !

mililnr. l?ecursos para continuar a ((iierra nao '""'jjjiiojItOJ "U
Era élc um conservador, que não ligava a a$pMWs|i>1() lll,s;as (^,«
ra (e nesse sentido foi honesto).

ras da França pensaram assim em 1010 c "c?lv„"iruérr» ',e fÀ
A grande massa podia mudar de idéia duramc ' \s inOtlJÍKJ
dlda em que a sorte da guerra mudava. Ele o i« ylci,|, P^
comprometeram demasiadamente com a P0',.tic*;(,.soíl|

.prestar contas, quando a situação mudou, wc P"*""J '"¦' " ' 
mmÈfikii--



'TíKjvyi

(édülsi d© padrão mil réss Qüe
poderio circular e outras que es-
Ho recolhidas, sujeitas a descontos
Esclarecímentos do direior da Caixa de Amortização

A rei-lortageiu procurbu o sr. Claudionor de Souza Lemos, diretor da
, de Amortização, a tim do obter esclarecimento sobre notas, do pa-

Pi, mil reis. que são recusadas por comerciantes e até em repartições
e: il - muita', vlv.cs por ignorância das disposições vigentes,
publicas, 

mui NOTAS EM CIRCULAÇÃO
iniiolG titular eselareccu-nos que podem circular, legulmcnte, as se-

juinuinotns 
do padrão mil reis:

6500O 
105000 
20S000 

20QSOOO 

Sâo as seguintes as noiiis_recolliicl_Rs_c_o_ inesmo padrão:

Estampas
19.a
17.a
ie.a
10.11
lô."

NOTAS RECOLHIDAS

50SOOO
100S000

Estampas
17.a
17."
17."200S000 ... . , ,

p«as cédulas soírerfto os seguintes descontos_
n« 51:. de junho-julho e agosto dc 1951; 10%. de setembro-outubro de

*.-•¦ iv'"de novembro e dezembro de 1951: 207o, de janeiro e fevereiro
155 J-í- 2551 de março de 1952; 30%. abril de 1952; 35%, de inalo de
'¦- |o<í de lunho de 1952; 50%, de julho de 1952; 60%, de agosto de
1153 setembro de 1952; 80%, de outubro de 1952; 90%, dé no-iov de 70'". de se

Am de 1952 K a partir de 1 de dezembro de 1952, perda total do valor.t£ 
Fstió sendo recolhidas, igualmente as notas de 10OS0O0, estampas n.

ki ,iuo sofrerão os descontos abaixo especificados:
ni> 81 de agosto-setembrd e outubro de 1951; de 10%, de novembro

i»mbM de 1951; de 15' . de janeiro e fevereiro de 1952; de 20%, de
c abril de 1952; de 25';;, ric maio de 1952; 30%, de junho de 1952:

K dc julho dc 1952: 40%
l- de outubro de ura. 't

de'Í952: e 90%, de

perda total «o voloi

dc agosto de 1952; 50%, de setembro de 1952;
1952; 70%! de novembro de 1952; 80%, de dezembro
janeiro de 1953,, A partir de 1 de fevereiro de 1953,

4TE' Cr$ 3.500.00
(-.«nramos máquinas SWGEIt. PFAFF, MINERVA. ALFA, máquinas
L 11 >l'li ESQUERDA <• outras. Pagamos até CrS 3.500,00, segundo o

I, do cádií uma; náo faz nial se estiverem bichadas, defeituosas ou
líflUhadiis. Atendemos cm ain
BOyMAFKA & 11O1Â0 - Kua

ílimcr distancia, mesmo cm Niterói. —
Aristides I.obo, 134 — Telefone: 28-7547.

DR, UBALDO VÂRSJÃO DA FOMSECA
lp,->tí-5F CLINICA E CIRÚRGICA DENTARIA COM ABSOLUTA GA-
oí?™ TÉCNICAS ALEMÃ E AMERICANA PARA CONFECÇÃO DE

DENTADURAS ANATÔMICAS. MOLDAGEM FUNCIONAL
Diariamente ile 9 ás 12 horas e das 14 ás 18 horas

RADIOGRAFIA A CR§ 10,00
HM EVARISTO DA VEIGA, 16 — Sala 1302 — Telefone: 52-2743

bstitato tesikiro de Radium
RUA ASSUNÇÃO N.° 10 — BOTAFOGO

m PE SAUDE DR.,EmS-&;&Sir80iVJiM,-.T,
Radium - Cirurgia

Bueno — Dr. A. de Araujo
Radioterapua

Dr. Drolhe dn Cosia — Dr. E A

Cincer - Tumores — Alnçõc» dn pr.lc r. das glândulas endocrlnn-, — Radium
para arrendamento — Internação do doentes — Secçáo de Anatomia Patológica

EDITAL
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Cncufso 11 Mensageiros
Avisa-se aos interessados que se acham abertas, diariamente,

de 2,a a (i." feira, a partir desta data, e até 3 de agosto, das 9 às
12 c tias U ás 17 horas, na séde da Fundação, à Praia de Botafogo
186, as inscrições para o conourso acüna.

Só serão inscritos os candidatos quc:
a) foiíiu brasileiros natos ou naturalizados;
bi tiverem idndc compreendida entre 14 anos completos e 18 a

completar á data do encerramento das inscrições;
c) apresentarem 2 fotografias de frente, tamanho 3x4;
cii apresentarem prova de identidade;
c) pagarem a taxa dc inscrição de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros).
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'tMKENTANTES NO DISTRITO FEDERAI 5.00»

ALFREDO ZANOTTA & CIA. LTDA.
Kua Sacadura Cabral, 87 -Fona 43.7322

Ouçam pela Rádio TúpÍPRG.3, às terçai-feiras,
<!»- 21.05 às 21:35, o programa 

"A Vida Ê
'Jm ABC" — eom orêmtos aos ouvintes. 1
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A "ponte" do cano de esgoío da rua Terezópolis, eni Sanla Rosa.
A objetiva destacou o rombo da "ponte", vendo-se tambem o ma-

taqal e entulho de lixo, ás margens do rio Calimbá

EM NITERÓI

REBEHTQU 0 CANO OE ESOT0S
M RUA TEREZOPOLIS

E' a única ponte — apesar de cano de esgoto — que
serve á população, para atravessar o rio Calimbá, em
Santa Rosa --'Danificado tambem o Estádio C. Martins

O bairro rie Santa Rosa, a despei-
tc dc ser iim dos mais antigos e po-
pulosos de Niterói e de dar grande
renda á Prefeitura, náo merece des-
ta os cuidados n que têm direito os
seus moradores e contribuintes.

Os urbanistas municipais da ca-
pitai fluminense, Impermeabilizados
pelo pouco caso. nada fazem em be-

Dois Nomes
Unidos Numa

Grande Aventura

Wmmt^mWU

LABUÃO preso em
PETROPOLIS

PETROPOLIS — íDo correspon-
dentei — A Policia prendeu o conhe-
cido larapio João Gregorio, vulgo"Capa Preta", autor de vários assai-
tos a estabelecimentos e moradias da
cidade."Capa Preta", está sendo processa-
do.

tluma ate
elas concordam!

nefleio da vizinha capital, abando-
nada, eomo se acho, à sua própria
sorte.

Sta. Rosa vai crescendo, surgindo
em todas as ruas os prédios novos e
bonitos, sendo, por isso, justo que a
Prefeitura acompanhasse, com os
seus serviçls públicos, esse ritmo de
progresso, tornando a cidade malg
bonita, mais limpa, mais higiênica,
mais confortável.

Eis, no entanto, que é sumamente
desolador o que se verifica na rua
Terezópolis, uma via publica das
mais antigas do bairro, ha mais de
15 anos entregue ao publico, sem
contudo, ter sido, até agora," pavl-
mentadá; vE o pior é que, sendo cortada pelo
rio Calimbá tem, ali, como ponte...
um grosso cano de esgoto, sobre o
qual passam, diariamente, todos os
moradores que demandam o mais
próximo ponto de transporte, no lar-
go do Marrão.

E esse cano de esgoto rebentou, ha
varias semanas, enchendo o ambien-
te de exalação nauseabunda.

O leitor supõe que alguem da
Prefeitura ou do Departamento de
Águas e Esgotos de Niterói, tomou
providencias? Que esperança. Alguns
moradores que lá íoram .oerderam
o tempo e. a não ser alguma inter-
venção divina, pensamos que fica-
rão aguardando até se cansarem de
esperar.

Mns o desmazelo impera em toda
a cidade. E para se ter uma idéia
do que ocorre em Niterói bast-s
atentar no ¦ que tambem está
acontecendo ao bairro onde está
localizado o Caio Martins. Ali,
ha tempos', em conseqüência do
abandono em que vive o rio
Calimbá que não é limpo pela Pre-
efitura a mais de 3 anos, e as águas
canalizadas por baixo daquele esta-
dio rebentaram os canos e o es-
tadio e adjacências ficaram inunda-
dos. E só agora, em vésperas do
campeonato de football. é que a Pre-
feitura está cuidando dos reparos.

Ora, é contra tudo isso que cia-
mam e reclamam, com justa razão,
os moradores da rua Terezopolis, co-
mo tambem os da rua Itnguai, que
por ela têm acesso, solicitando ao
prefeito de Niterói as necessárias
providencias, com a urgência que o
caso requer, a bem da saude e tran-
quilidade' de todos.

MHUMttS
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SEDUZIU
AS DUAS FILHAS

Mantinha as jovens
em regime de terror

S. PAULO, 19 (Meridional) - Jo-
çé Alves Pinheiro, residente em Fer-
raz de Vasconcelos, de 54 anos de
idade, servente da Guarda Civil, foi
preso hoje, sob acusação de ter in-
felicitado suas duas filhas. José AI-
ves confessou que mantinha as jo-
vens em regime de terror, tendo t»V-
tido das mesmas o compromisso de
jamais se casarem e de satisfazerem
a todos os seus desejos. A filha me-
nor, na manhã de hoje, foi encon-
trada desacordada num mato. Le-
vada para a Delegacia de Policia
contou ter sido atacada e sevicia-
da por alguns lndividuos que depois
a haviam abandonado e relatou o
fato que motivou a prisão de sèu
pai.

são muito
mais resistentes

MATOU EM MINAS E FOI
PRESO EM PETROPOLIS

PETROPOLIS — (Do correspon-
dente) — Poi preso ontem, nà Ins-
petoria de Velculí>s' Quando reclama-
va sua carteira de motorista, o indi-
viduo Otávio Luiz Rodrigues, acusa-
do de um crime em Teófilo Otonl.
Minas Gerais. ,.:

Otávio, ali, discutira com a amaii-
te. Rosenda de tal. e esfaqueára-a
vindo ela a falecer no hospital locai.
Agora, escondido em Petropolis. ia
receber a carteira de motorista, a fim
ge ganhar o interior do Estado do
Rio com um caminhão.

[ Perfuma o Hálito, v.
V limpe b Embeleza yl os Dentes Com rJ

i' ' JL |i il * '

Unidas Pela
Primeira Vez

FLAG e

linâa
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O ARTIGO DO DIA É FAZER ECONOMIA I

^^^ E523 É33s§ mi
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f^^^^M Gravata» "Chitilon". £» superior Táboo de Pa»»ar Roupa. Sóll-

Í'^WryWw^M/r% dò, leve e lesistente. Com dispositivo^^M^ÊM Rdyon'Entrelclá envicsída'Gfa e co "pecidl para passd'n,an3"'Superior
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le*«° de Pídfõesi lisos e dísslco». acabamento, Dobra para economizar

%*WMM^$wÂ " espaço-'^/^ÍMm P,e«° da P'*çai '•  C'$ 35'°° Preço da Praça  OS 95,00

WãÊwÊk P'««o »* ** 23! CR$23,00 P,eçosédia23:.... CR$ 75,"°
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Velocípede "Tico-Tico". Cons-

t-u(ão sólida. Rodas de aro com bor-

racha. De lácil maneio. Cores variadas.

Preço da Praça  Cr$ 98,00

Preço só dia 23:  CRS 75,00

\ \ * 

^kvl^

Batedeira "Nidar". 3 vezes útil

para a dona de casa Liqüidificador,
aliador e batedeira numa sà peça.
Aparelho de qualidade, con acaba-

mento esmerado
Preço da Praça t .... G$ 2.000,00

Preço sôdia 24. .. C&Í i.390,00

Faca para Cosinha. f>o famoso
labricante de talheres "Radio". Lâmina
dc aco inoxidável com 17 centímetros
de comprimento. Cabo de alumínio po-
lido, tambem inoxidável. Indispensável
na sua cosinha
Preço da Praça:  Cr$ 30,00

Preço só dia 24:  CRS 17,00

Caneta "Wearever". Depósito
dc tinta com grande capacidade. Bomba
automática. Pena macia que deslisa sua-
vemente sobre o papel. Tampa (olheada
a ouro com corpo de varias cores.
Preço da Praça:  Cr$ 35,00

Preço $5 dia 24= ..'... CR$ 19,00
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Isqueiro "AtO»Mle". Acende sem

atrito. Chama quimica, que não coduz

lumaça ou mau cheiro Uma grande

novidade.

Preço da Praça » C'$ 70,00

Preço só dia 25:  CRJ 55,°°

Termômetro Clinico Prismático.
"Made in Germany". Marca a tempera-
tura com precisão em apenas Vi. minuto.

Estojo protetor di metal cromado. In-

dispensável na farmácia do seu lar.
Preço da Praça: CrS 65,00

Preço só dia 25.  CRS 35,00

Roupinha Marinheiro Modelo
clássico em superior sarja azul marinho,
com apito. Boia bordada à mão por
cima do bolsinjio. Para meninos dc 2
a 7 anos, com calça. Para meninas de
2 a 7 anos, com saia.
Preço da Praça:  Crí 145,00

Preço só dia 25: CRJ 1Í9,03

' 
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Camisa Sport "Municipal". Para
você (requentar os jogos no maior
Estádio do mundo. Tecido suedine,
mangas compridas, gola olímpica, san-
fona nos punhos e na cintura. Em to-
dos os tamanhos e cõfes.
Preço da Praça: ...... OJ 125,00

Preço só dia 26:  CRJ 89,00

Guarda^Chuva com Cabo Comprl-
do de Junco e Alabastro. Elegante
modelo em tafetá impermeabilizado com
ourela. Armação "Ferrinl". Todas as

cores, Diversos leitios de cabo.
Preço Normal  .... CrJ 98,00

Preço só dia 26:  CRJ 68,00

Relógio Com Pulseira. Fabrica-

ção sulssa com 15 rubis Folheado a

duro com fundo de aço. Pulseira lo-

lheada com bonita apresentação.,

Preço da Praça CrS 450,00

Preço só dia 26: CRJ 275,0D

6.* FEIRI•¦¦-". W
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Mobília d» Vime para Varanda.
Com 2 confortáveis poltronas e bonita
mesa com tampo de madeira enver.
riizada. Resistente e de acabamento

perfeito. Entregai * domicilio.
Preço da Praça  CrJ 500,00

Preço só dias 27 e 28: CRJ 349,00

Faqueiro "Aristocrat". 51 peças
de Alpaca 350" com lindo deienho
em alto-relevo. Inoxidável. Em vistoso
estojo de madeira. Facas inteiriças, iâ-
minas de aço "Inox".

Preço da Praça: CrJ 1.200,00

Preço só dias 27 e 28: CRS 790,D0
ou J 79,00 mensais pelo Crediário.

Calça de Casimira Mescla. Cór.
te confortável. Muito prática para to-
das as ocasiões. Com qualquer paletó
lorma uma nova roupa Em cinza-claro,
cinza-escuro e marron.
Preço da Praça.  CrJ 168,00

Preço só dias 27 e 28: CRJ 119,00

DEVIDO Á SEMANA INGLEZA O ARTIGO DO DIA DE SÁBADO É O MESMO DE 6.A FEIRA
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DESASTRE NO RIO
MEARIM,
NO MARANHÃO
VÁRIOS MORTOS

S. LUIZ, 21 (Meridional) — Tra-
ítlco desastre ocorreu no rio Mearlm,
entre a\ cidades de Ipixuna e Pe-
dreiras. Em conseqüência, morre-
ram Alexandrina Reis Rosa e seu
filho, o menor Albano; Angélica Ll-
ma Dutra e sons três íllhos e Inacia
Sodré, juntamente com sua filha
Marlene. . , -

São desconliecidos, ainda, detalhes
da ocorrência. O governador om
exercício determinou a ida de um
avião a Pedreiras, a fim de trans-
portar para São Luiz os sobrevl-,
ventes.
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A Aita, ao Norte do Rio dt; Janeiro, está enfraquecendo c não pode
mais alimentar a corrente cie ar continental. Desta maneira, a corrente
de ar marítimo, vindo do Sul, consegue progredir. Ao meio dia de hoje jà
atingiu Santos, com algumas chuvas fracas. No Rio de Janeiro devemos
esnerar este ar úmido na próxima noite,

__*, MARÉS PARA O DIA '4-7-51 :
Préámav, uh.OO e 18h.30. Baixa-

mar, lh.20 o 131..50-
PARA AS TROXIMAS 24 HORAS :

Previsões do Serviço de Meteoro-
logia do Ministério da Agricultura,
válidas i"oi' 24 lioras:

Tempo ilis.avol, com chuvas,
Temperatura entrará cm declínio.
Ventos dc Sul, com rajadas frescas.

Máxima, 27,6. Mínima, 14,7.

prensa aprescnla, Não c n donn ila
vendi, tia quitanda, o açmi.ueirn,
o feiranlc, ele; o grande "tuba-
rào", que desenvolve "negúrins de
alto bordo, desviando porção pan-
derável da renda nacional c cun-
trlbuindn. de modo efetivo, para o
levantamento do custo da vida, cm
todo pais. O "tttbarão-mór" respi-
ra em lujrar seguro, sabe proteger-
se, organizar-se, abocanhar com
inteligência e. cautela quinhões
preciosos da economia popular c
ataca, preferencialmente, pontos
vitais dos setores da nossa ccono-
mia.

lista reportagem, colhida pnr
ackso, por isso carente dc provas
que autorizem a especificação no-
minai dc responsáveis, tem por es-
copo a apresentação de uma reali-
dade intocada, e para a qual enca-
recemos as vistas dos poderes com-
petente.

Observamos quc, ncslc casn. os
grandes "tubarões" estão mesmo
no mar, viajando dentro dos po-
rões vazios dos navios do liloyd
Brasileiro.
A FOME EM CONTRASTE COM

MERCADORIAS QUE APO-
DRECEM

'Rio Solimõcs" da frota
do Loide Brasileiro, chegou quin-

ta-feira ultima ao porto desta capl-
Ul, procedente do Rio Grande e cs-
calas, com os seus porões vazios, cn-
quanto nos armazéns dc Porto Ale-
»re milhares de toneladas de gêneros
alimentícios aguardam "praça" para
embarque, com destino aos mercados
de consumo- •'

Nos armazéns números 4, C c cm
ioda área fronteira ao Armazém 8, do
porto da capital gaúcho, apodrecem
milhares dc toneladas dc xarque, ce-
bola, feijão, arroz, trigo, etc. O xar-
quc, mais de 3 toneladas, — segundo
.informação quc tivemos, — c devo-
irado pelos "tapurús", e tera dc ir
[„ ressalga, a fim de que sc nao con-
•sume o processo de deterioração. Com
ílsso, evidentemente, ter-se-á. o enra-'recimento do produto, gerado, igual-
mente, por fatores diversos, cor.soan-
¦le se inteirou, com o pessoal de bor-
•do, a reportagem do DIÁRIO DA
toom:.
ESCÂNDALO

DAS PRIORIDADES f
bordo

¦ry navio

V informações colhidas a
do "Rio Solimõcs" indicam um dns
mais sensacionais escândalos de orj-
,lcm administratica dos últimos tem-
¦no., envolvendo capitães do Loirle,
comissários, imediatos e funcionários
ilas a-iencias estaduais da navegação
federa'. Seriam esses os responsa-

2 veis pela sonegação dc "praça' aos
11 embarcadores do sul c do norte, pois

mie organizariam um sistema t.c
prioridade para embarques dc merca-
dorias. prioridade essa conquistada
pios exportadores, a peso dc propinas
vultosas. A ausência dc uma fiscall-
zação eficiente daria carta branca
ás especulações dc embarque dc ge-
nero. álimenticios, que sao desen-
volvidas com gravíssimos P«JUizos
para o custo dc vida em todas as
capitais do Brasil.
FROTA DE PORÕES VAZIOS

_ ENCARECIMENTO
DO CUSTO DE VIDA

Ter-se-ia, assim, com multo rela-
tivo o problema do transporte, que
constitui uma das mais atuantes co-
gitações do governo.

O "Rio Solimõcs", o.uc chegou ao
Rio de porões vazios, não seria uma
exceção. Todas as unidades do Loitlc
repetiriam êsse fato, muito embora
vindas dc portos assoberbados fle

s carga, caso os embarcadores nao fl:
icssem o jotro das facilidades exigi-,
d»s- , ', „..•'

O Loide possui duas frotas — a an-
liga c a moderna. Al primeira dc 56
unidades, com 312.126 toneladas .,
_ segunda cora trinta c seis na-
vios e uma tonelagcm de-246.708,
perfazendo, portanto, um total de 93
barcos e 558.834 toneladasy As pos-
.ibijidades desse patrimônio, da.
União, no quc tange no transporte

| efetivo, são — a* base dessas informar
cães quc nos forneceu o pessoal de
bordo — reduzidíssima.! o Loide
transportaria, em media, apenas 50 -
do que poderia carrear dos portos
sul-norte para os mercados das ça-
pitais.

Fácil, por outro larto, prever ps
graves conseqüências para a- eleva-
cão do custo de vida, em todo o Bra-
sil, que essa situação comandaria..
O cncarccimcnto dos gêneros alimen-
tlcios, já pela escassés de produtos
hos mercados, derivada pela com-
pressão dc "praça" no Loide; já pelo
acréscimo de despesas quc os embar-
cadores teriam com as propinas obri*
fatórios c regulares, assume crescei»-
do absurdo nos portos fle destino.
Senão vejamos: o xarque, que apo-
drece em Porto Alegre, é vendido, em
Recife e Salvador, entre 22 c 26 cru-
lelros, o quilo; o feijão, procedente
do sul, vai a 7,50 e 8,00,/o quilo, e
assim sucessivamente. No extremo
norte _ para e Amazonas, — o ni-' vel dc preços das utilidades _ muito
mals elevado. O aumento chega a
75-.-*-*- 

' •-
JOíJm se agravaria o custo de vida,

em qÍ*-sição ao fraco poder aquísi.
livOo.povo brasileiro. lais o» elei-
.J«*_rfi_._:_¦•__•—-'. •¦• '¦ y^r,.:..:."... ...

militar de Paris. Ein 1902 íoi no-
meado instrutor.da Escola Normal
junto de tática na Escola de
Guerra.

No desencadear tia Primeira
GuriTíi Mundial, tinha atingido o
posto de coronel n estava prestes
a retirar-so à vida civil. Tinha
então 58 anos, quando a mobiliza-
ção geral o colocou frente á 4."
Brigada dc Infantaria. Já durante
a batalha da Mame distinguIu-sé
c foi citado na Ordem do Dia com
a 6.'** Divisão tle Infantaria'; Du-
rante q inverno tie 1914-15, coman-
dou o 33." Corpo e loRfou vários
êxitos nas batalhas rie Artois. Na
primavera dc 1915 tomotÇo coman-
,iln rio 2." Corpo. Em levpreiro cio
1916 Integrou o Quartel General de
Joffre. Começou á batalha de Ver-
dun. quc se prolongou por cinco
meses, custou melo milhão de vi-
¦ ins. e criou a fama nacional dc
Petain. Em 1917 recebeu o noman-
do dos exercitor, do norte e nor-
<leste. A G ric nttnsto do 1918 tor-
nott-se o "CaValheiro da Legião dc
Honra*' e em novembro rio ano foi
nomeado "Marechal da França".

l'"oi com 64 anos que se casou
com Eugênio Hardon, quc se divor-
ciou cto scu marido, o escultor De-
gerain. Foi cia uma esposa dedl-
cada até o.s últimos dias do ma-
rechal.

A Segunda Guerra Mundial en-
contrriu Petain como embaixador
cm Madrid. onde foi mandado com
a tarefa de melhorar as relações
entre a França e a Espanha fran-
quista. Tendo feito os seus estudos
militates junto com ó generaüssi-
mo Franco, era pessoa dada para
esse fim. Declararia a guerra Pe-
tain voltou a Paris para reassumir
c cargo de vice-presidente e Con-
selheiro militar do governo. Du-
rante o famoso conselho de 16 de
junho de 1940, o marechal se cie-
clarou a favor dc um armistício
com a Alemanha. O governo Rey-
nold renunciou c Petain assumiu
as funções de primeiro mifiistro.
Seu governo liquidou a Terceira
República Francesa e sua Consti-
tuição democrática. '

Começou a epaca da colaboração
franco-germanica. Petain c Hitler
encontraram-se pela primeira vez
em Montoin Lavai, vice-presidente
do Conselho e sucessor eventual de
Petain, recebeu plenos poderes. Em
fins de 1942, os aliados desembar-
caram na África. Os alemães
ocuparam toda a França. Petain
exortou o povo de Marrocos e Tu-
nisia de resistir aos aliados e de-
sa provou Darlan, que colaborara
com o Estado Maior americano. Ao
desembarque da África seguiu-se
aos da Sieilia e da Normandia. Os
alemães levaram o governo colabo-
.acionista francês para a Algma-
nha. Quando a "debacle" do Reich
sc tornou total, Petain atravessou
a Suiça e se apresentou as autori-

•<(ílades francesas. Foi acusado de
alta-traição e condenado à morte.
De Gaulle, então presidente da
França, comutou a pena em pri-
são perpetua. Ficou na fortaleza
da He de Yeu até o dia 8 de ju-
nho, quando foi transferido, em
vista rio seu estado de saúde para
uma'vila particular em frente à
costa breta, onde a morte veio en-
contra-lo. 7:7^.7y?.::

tos da verdadeira "maçonaria" aue
estaria a desvirtuar as finalidades do
Loide. • '¦'' ' . .'
SAL DE ARACATI' E AS CUSTOSAS

OBRAS DOS NAVIOS \
Nas viagens nórtcrsul o caso das

prioridades seria, também, um .ato
consumado, — informam-nos. Quase
todas as cidades do Loide recusa-
riam "praÇi" para o açúcar «iecReci
fe, cujos embarcadores não fa-
vorccerlam propinas, para' carregar
o sal de Aracati, qüe daria.20 cruzei
ros por tonelada. EsSc sal é tráns-
portado para Santos, Rio* Grande e
Pelotas. Cada barco do Loide trans-
porta, cm média, dc Aracati para os
portos referidos; de 1.800 a 2 mil io*
Peladas dc sal.
. O pessoal de bord? também fez ou-
tra revelação gravíssima ao DIÁRIO
DA NOITE, seja a das obras nos na-
vios que concluem a viagem. Tais
obras são executadas por oficinas,
particulares. Uma delas, a "Ducan",
em Santos, outra, Alcaraz _* Cia.
Ltda., cm Porto Alegre, á rua Volun-
(ários da Pátria, 888|900. Informam-
nos que obr___ superf(ciais, ligeiras,
correspondem a pagamentos vulto-
sos, que as agências satisfazem. E
dai outra fonte clandestina de ren-
da dc que sc locupletariam as figu-
ras quc sc bastam dessas especula-
ções ilegais. ....

Transmitimos ' essas 
' 
informações

aos poderes competentes especlalmen
tt. ao almirante Lemos Pastoi, dire»
il_aá_ia_ÈÍ_i sn ¦¦:.. \ . i

mão, empunhada, por Leite, e o
resto trazia íusls tipo "1908". Os
mesmos que fizeram a Primeira
Guerra Mundial. Nada mais. A
lancha não desenvolvia velocidade.
Arrastava-se lentamente. Diante
daquele espetáculo fiz um parale-
lo entre o que vira em poder dos
contrabandistas e o que possoe a
Alfândega da Capital da republi-
ca Era dc envergonhar. Quando
disse isso. todos ficaram calados.
Ninguem sc queixou, ou culpou 

o
governo. Falaram vagamente quc
estariam mais bem resguardados se
olhassem mais para eles.

_ Apesar disso - disse o sr.
Emiliano Sidrim -uêssc!iA1tomne"-?*
de fevereiro a junho deste ano,
lá apreenderam contrabando no
valor de três milhões de cruzeiros.
Esse contrabando, só em cigarros,
pagou mais de um milhão e qua -

trocentos mil cruzeiros de imposto
de consumo.-

A LUTA COM OS
CONTRABANDISTAS

Embarcamos na lancha. Nosso
primeiro objetivo era abordar um
navio que estava ao largo. A Guar-
da-moria havia-recebido uma de-
nuncia de que nele estava um
crande contrabando. Na embarca-
rão, sentei-me perto de Raimun-
cio Leite. Voltei a falar sobre a
madrugada de 20 de outubro. Hls-
toriel o íato. Todos riram e espe-
raram a reação de leite, que não se
ler. esperar .

Como? então você estava au-
rando em mim?...

NSo ¦— expliquei — apenas
presenciei a lula...

A rapaziada trabalhou com
agilidade — disse Leite. E con-
tlnuou:

Tivemos sorte. Uma daquelas
rajadas quase nos atinge. Ma3
"Deus protege os inocente . Lu-
tamos contra esses homens escuda-
dos em Dçus. E* Ele quem nos
BU.?MA BATIDA FRUSTRADA

Na sua modéstia, Leite preferia
fazer- referência aos seus compa -
nheiros. Todos lutaram com cora -

j-cm. Ele, propriamente, nada tl-
nha feito. No entanto, não era a-
loa que sua fama já havia atra-
vessado os oceanos. Nao há ma-
rujo q»e corte o Atlântico, quc
não respeite o "boxer" ou o "cea-

rense". . , „
Quando chegamos ao navio, atia-

cado ao largo, encontramos uma
turma dando busca nos lUOT«s
eleitos para o contrabando. Esta-
vam na sala das máquinas. Como
ainda nada tivessem encontrado,
voltamos á lancha e começamos a*
patrulha. Voltamos a conversar
com Raimundo Leite, que estava
na proa da embarcação. Então,
Leite revelou por que não conti-
nuara a perseguição ao bando:

Nossa lancha não tinha ve-
.-.cidade. Eles so soltaram o bate-
lão porqu eestávamos em posição
estratégica. Colocamo-nos & frente
c parcela que vinha muito pesado,
pois não desenvolvia a velocidade
que se era de esperar.

Esse mesmo grupo já encontra-
mos na Bahia, outras vezes. Mas
sempre saímos perdendo. Por Is-
so que o que colhemos na madru-
gada de 20 de outubro, foi uma vi-
tória, tanlo mais que a presa foi
avaliada, em mals de 2 milhões de
cruzeiros.

Demonstrei desejo de conhecer a
relflfção do contrabando. Leite pro-
meteu satisfazer a minha curlósi -
dade. Nesse momento, Leite raz
sinal para que o comandante bu-
ziné, dando ordem para parar uma
embarcação. Logo depois da inti-
inação, a lanchinha visada espera
pela busca. Em menos do 5 mlnu-
tos, estava resolvida a parada e os
dois tripulantes recebem autoriza-
çáo para prosseguir. E assim ter-
minou a tarde. Dcsculpando-se,
o guarda-mor nos'diz:Nem sempre temos sorte. A*
luz do sol é multo difícil encon-
trar-se contrabandistas. Mas essas
patrulhas são necessárias pois mui-
tas vezes os contrabandistas en -
cosiam nos navios atracados aolargo, e recebem a "moamba".
A RELAÇÃO DQ CONTRABANDO

DE ÂNGELO
Na Guardamoria Leite vai aoarquivo e nos traz a relação docontrabando apreendido dos ho-mens de Ângelo. Eis a parte:Sr. Inspetor: Comunico a V. S.

que, ás duas horas da madruga-
da dia 20 do corrente, em ser-
viço de ronda na Bahia de Gua-
nabara. divisei embarcações quenavegavam em direção á Ilha do
Governador, rebocando batelão.
Como suspeitasse dessas embarca-
ções determinei que paressem a
fim de fiscaliza-las. Pressentindo a
presença da lancha de ronda, uma
das referidas embarcações cor-
tou o cabo que a ligava ao bate-
lão c, valendo-se da sua maior
velocidade, conseguiu fugir na dl-
reção de Magé, deixando abando-
nado o batelão. Abordado esse, fo-
ram: encontrado^ vários volumes
de contrabando que a seguir enu-
mero. O J batelão, após o serviço
de tçansbordo. do contrabando, so-
cobrou, pqis os contrabandistas,
lantes de "ábándohá-lo, abriram as
cavernas Jmra frustrar a ação fis-
cal. vi, . ¦"' -

2.004 camisas de Nylon p/ho-
mem. ,". .

3.864 maillòts de ryon
2.397 cortes de tecido "tubarão",

sendo 2;,385 .coftes.com 5 metros
cada, 7. com-três metros e 5 com
dois .metros..-•'•-.'¦. < -7-

245 cortes.-.de .Jersey para vesti-
dos ','**':". *'

1.613 isqueiros de metal,
279 pares de m.iaá nylon para-

senhora * *'
364 pácotinhos contendo cada

um 20 lâminas para aparelho d»
barba

1.730 calças de jersey para se-
nhora-280 chapéus de.Chile " .

1 liqüidificador
10 pares de meias nylon para

homenr
24 garrafas , de uisqiie "With

Horse" - •' í
24 garrafas de uisque "Vat 89"
12 garrafas de uísque "Ballantl-

nes" v. .;>.
18 latas de fumo.. "Half and

Half" '•.•.*:: .
. 4 pacotes pesando 51 quilos con-
tendo etiquetas de papel do fa-
bricante Doroty Gray

100 cartões de dez maços de cl--garros cada um
192 cordões do metal dourado
189 pares de brincas dourados

UM PREDIO AZARADO — S. PAULO, (Meridional — O prédio nu-
mero 1.874, da Avenida Rcbouças, esquina da Avenida »»«'. *
vitima pela quarta vez, da imperícia e imprudência de motorista».
Desta vei foi "atropelado" pela "camlonctte" de chapa numero
80-8-7, dirigida pelo motorista Antônio Lopes. O fato verlflcou-ie M
3,30 horas da madrugada. O muro fronteiriço à residência, bem
como parte dela foram desmoronados pelo impacto. O piloto oo
veículo, que poi sinal não é habilitado — apanhou indevidamente
a "camionettc" na garage Fernandes.— sofreu leve ferimento no
rosto. Segundo apurou a reportagem, o carro desenvolvia a velo-
cidade dc 80 quilômetros por liora. O "clichê" fixa um aspecto do
desaslrc, vendo-se as rodas dianteiras que foram arrancadas pela

violência do choque. (Foto Meridional).

H

AS NORMAS DA RADIODIFUSÃO

0 sr. Gustavo Capanema vai respon-
der ás criticas da U. D. N.

O sr. Gustavo Capanema respon-
dera às criticas formuladas pela
UDN ao regulamento recentemente
baixado pelo presidente Getulio
Vargas sobre a exploração da radio
difusão. -;..;,

Estamos seguramente informado:

Esperado amanhã nesta
capita! o arcebispo
de Washington

Monsenhor Edwarcl Rooney, ârce-
bispo de Washington, deverá chegar
ao Rio, amanhã, 24 de julho, proce-
dente de Nova York pelo avião in-
ternacional para assistir ao IV Con
gresso Católico Inter-Americano de
Educação. .

Monsenhor Rooney. que ficara hos
pedado no Colégio de Santo Inácio
durante toda a sua permanência no
Rio, c o delegado dos Estados Uni-
dos aquela reunião, quc sc realiza-
rá nesta capital dc 25 dc julho a 5
de agosto vindouro. v

Educadores de todas a.s Américas
e estudiosos europeus especialmente
convidados participarão das sessões
do IV Congresso Católico Inter-Ame
ricano de Educação, que estudará os
problemas relacionados com a edu-
cação da juventude segundo os moi-
des catolioos.

O primeiro desses Congressos foi
realizado em Bogotá, na Colombia,
em 1945, sucedendo-so outros nm
Buenos Aires, em 1946, e em La Paz,
cm 1948.

de que o "leader" da maioria man-
teve demorada conferência com o
chefe do Governo e, nessa oportuni-
dade, o sr. Capanema ficou incum-
bido de esclarecer o pensamento do
governo na questão.
POSIÇÃO DA UDN

No que toca a UDN sabemos quo
outros aspectos do regulamento se*
rão focalizados pelo partido briga-
deirlsta, principalmente o aspecto
jurídico sobre o qual deverá falar o
sr. Afonso Arinos.

O sr. Soares Filho-não confirmou,
entretanto, que a sua bancada se
retina para debater o assunto.

O sr. Gustavo Capanema demons-
trará que a reforma da legislação
se limitou, á apenas alguns disposi-
tivos do regulamento e de portariasministeriais, para acentuar que as
duas leis lógicas que regulam o as-
sun to nem foram taradas. O "lea-
der" da maioria, na defesa da sua
tese, demonstrará mais que as ino-
vações, ou melhor, os dispositivos da
nova lei, reproduzem quase que to-
talmente a legislação anterior.

mento civil, incluída a certidão do
ato, serão grattultos para as pes-
soas comprovadamente pobres.

Consideram-se pobres, para ps
fins dessa lei. as pessoas quc não
dispuzerem de recursos bastantes a
satisfação dos emolumentos devtdos
em selos ou em espécie.

O pedido de gratuidade de casa-
mento será acompanhado de ates-
tado expedido serviço de Assisten-
cia social, pela autoridade policial
do distrito uu distritos em que rc-
«idirem os noivos, ou, ainda, ape-
nas firmados por duas P?ssoas lciô'
neas.

Todavia, a Lei outorlza o Juiz a
indeferir de gratuidade, se sc con-
vencer dc que os noivos podem pa-
gar as despesas. _^.

* VETO PARCIAL
Sancionando essa lei, o governa-

nador Amaral Peixoto opta-lhe
veto parcial, por não condõrdar
com a Assembléia quanto a exten-
são da gratuidade ao casamento

3ue, 
por motivo imperioso, tenha

e se reaizar fora do Pretorlo.
A Assembléia resolveu tambem

que o Estado fornecerá até a con-
çfto necessária, mas o governador

alegou, principalmente, que o go-
vemo nao possui de condução sufi-
ciente para os seus própiros servi-
ços e que as autoridades e auxilia-
res da Justiça iriam sacrificar o
teirípo no exercicio de função in-
telramente gratuita.

¦ii ir ¦¦ *-*^-ajJM^S|T^"--.--l - -' "¦"'—-"_. -_._-__,._. 
_

Assaltado um café da
rua Misericórdia
Audaciosos larápios assaltaram,

de madrugada, o café da rua Mi-
••ericórdia, 97, de propriedade de
Manoel Pedreira, arrombando a
porta principal.

Um empregado da Leltaria Ee-
deral, situada no número 47, pron-
dendo os larápios, deu o alarme,
Eles fugiram, mas levando cerca de
8.500 cruzeiros da caixa registra-
dora.

Assaltado o lavrador
O lavrador Benedito Souza Tor-

ra, de 44 anos, solt-iro, residenle
na rua Baré, 115, em Jacarépaguá,
íol assaltado, esta madrugada, pc-
lo indivíduo Durval .Primo, dc 2_
anos, solteiro, sem residência c pro-
fissão. _.

O assaltante agrediu o lavrador
a pauladas, produzlndo-lhe feri-
mentos no supercllio c, a sequit.
roubou-lhe dos bolsos a quantia d:
60 cruzeiros, ...

A vitima foi medicada no Hospi-
tal Carlos Chagas e o ladrão íol
preso e autuado em flagrante, na
delegacia do 26.° distrito.

Atropelado na Avenida
Paulo Frontin
Na Avenida Paulo Frontin, esta

Matou o lavrador a tiros ie revolve
*.

O criminoso, um soldado da Policia Mi-
litar, estava embriagado — Fugiu, dei-
xando o capacete, a arma e uma lan-
terna elétrica

Um

D
Rio, com o comparecimento do se-
cretario de Segurança, amanhã, á
Assembléia Legislativa para falar
sobre o problema do jogo e as con-
seqüências do debate que travará
com as bancadas do PTB c da
UDN

Na verdade, está em pleno de-
..envolvimento a luta entre o sr.
Agenor Barcçlos Feio e o PTB,
tornada publica quando o sncrttH-
rio dc Segurança enviou poderoso.,
reforços policiais ao município de
Vassouras para influenciar na de-
cisão de uma questão entre o PSD
local e os trabalhistas, ali chefia-
dos pelo deputado Romeiro Neto,
lider da bancada petebista.

Essa situação se agravou agora
com o debate em torno do proble-
ma do jogo, com os ataques dos
deputados trabalhistas á emissão
da polícia na regressão ao vicio e,
depois, coni as acusações feitas
pelo secretario de Segurança a ele-
mentos trabalhistas, dizendo que
estes tomavam tal atitude face ao
mesmo problema por não terem
conseguido permissão para abrir
cassinos.
PEDE A DEMISSÃO

DO SECRETARIO
DO INTERIOR

Nestes últimos dias, o jornal nl-
teroiense "A Tribuna", notória-
mente simpática ao sr- . Agenor
Barcelos Feio, tem exigido em le-
trás garrafais a demissão do secre-
tario do Interior, sr. Roberto Sil-
veira, do PTB, em virtude da si-
tuação antes descrita.

Alega o referido jornal que a de-
missão do secretario do Interior
se impõe em face de sua inteira
solidariedade ao sr. Abelardo Mata
e outros dirigentes do PTB que es-
tão atacando o secretario de Sc-
gurança.

E.

soldado da Policia Militar,
esta madrugada, no lugar denoirn-
nado Rio Bonito, que fica na Estra-
da dos Bandeirantes, km. 28 da Ea-
trada Rio-São Paulo, asassmou a ti-
ros de revólver, um lavrador ainda
moço, chefe de familia e muito esti-
mado nas vizinhanças.
REGRESSAVA DO CIRCO
N COM A FAMÍLIA

O lavrador era Faustino Jesus da
Silva, português, de 32 anos, que re-
sidia na referida Estrada, n. 3611,

i

77 blusas dc nylon para senho-
rn

320 quilos de pedras para is-

de ryon para banhosqueiros.
17 calçõe:

de .mar ¦'*, 
'¦¦'.-

33 aventais de matéria plástica
120 camisolas de nylon para se-

nhora
220 toalhas de matéria plástica
1 mostrador de aparelho de ra-

dio
22 aparelhos de radio para auto-

moveis
30 antenas de radio para auto-

moveis
5 caixas com 36 batons cada uma
0 pacotes contendo cada um 40

caixinhas c/25 starters de automo-
veis cad'a caixinha

Dl óculos de matéria plástica
7 bolsfts de pano aleado para

senhora ,
27 caixas dc sabonete.

A apreensão foi feita em com-
panhia do comandante aduaneiro,
Pedro de Souza Filho, dos fiscais
aduaneiros Raimundo Leite, Ace-
dalino Guimarães, Anatolio Car-
neiro Cavalcante, Luís Ferreira de
Matos maqulnlsta marítimo Jorge
Antônio Pinto de Miranda e ma-
rlnheiros João Batista de Oliveira,
Sebastião Cardoso de Paiva e do
servente motorista Manuel Fausto
da Silva".

I Assina essa parte o guarda-miir
Milton da Costa Belham, quc foi
dirigida ao lnsps-tor da Alfândega
no dia 24 de outubro de 1950.

Como perguntássemos a razão
por que a parte não fazia referen-
cia à luta a bala, respondeu-nos
Antônio Leite:

—- Nunca fazemos essa refercn-
cia quando não hà vitimas. Seria
dar multo valor.

Antônio Leite não quis mais
falar sobre seus sucessos na Baia
de Guanabara, mas ele já, deu

. mais dinheiro à Fazenda Nacional
dô que poderia receber se uma,
pensão equivalente aos seus
atuais vencimentos lhe fosse dada
desde o dia em que nasceu até a
morte. Ganha Raimundo Leite e
seus companheiros a miséria de
dois ¦ mil e quinhentos cruzeiros
mensais. Mas, ele como os outros,
apesar dé mal recompensados pelo
Estado, não se curvaram diante
das tentadoras propostas dos con-
trabandtstas.- sr-r-

"Avisa o Serviço de Transito que
agirá com a máxima energia contra
os infratores às determinações supra
e, especialmente, contra as violações,
de estacionamento proibido em ruas
cumo Quitanda e Rosário.

A fim de que não haja mal enten-
dido o movimento de carga e des-
carga nas mas mencionadas neste
edital continuam a processar-se co-
mo estabelecido e como Indicam as
placas fixadas.

Os atuais pontos de taxis abrangi-
dos pela proibição de estaclonamen-
to serão ulteriormente transferidos,
admitido, até que esta medida venha
a ser tomada".

MAIS UM PROBLEMA
Pelo que a nossa reportagem pôdever. esta manhã, não nos parece quea, área reservada ao estacionamento,

no Calabouço, venha a ser totalmen-
tc ocupada. O lugar é muito distan-
tá e, como se diz vulgarmente, mui-
to "contra-mão". Mas se a coisa
pegar um outro problema estará
criado: transportes para os passa-
geiros habituais do "Mauá-Aeropor-
to" que passarão a sofrer a concor-
rencia dos donos dos automóveis dei-
xados naquela área. Se já andavam
super-lotados aqueles ônibus agora
então..,

e Góes Monteiro, chefe Estado
Maior Geral do Brasil. As men-
sagens são as seguintes:"General Góes — Bordo do"Uruguai" — "Tendo sido infor-
mado pelo secretario de Estado a
respeito de sua próxima chegada
aos Estados Unidos, desejo, em
nome do Departamento de Defesa,
apresentar a v. excla. os mais ca-
lorosos votos de boas vindas a este
País. Queira ter a certeza de que
este Departamento tudo fará para
tornar a estadia de v. excla. agra-
davcl e proveitosa para os nossos
dois Paises. Os velhoh amigos que
v. excia possui nas forças arma-
das dos Estados Unidos e estão an-
sldsos pela sua chegada, a fim de
reatar sua amizade. — (a.) Ge-
neral Ornar Bradley, chefe da Jun-
ta e chefe dos Estados Maiores dos
Estados Unidos."

General Bradley — Estados Uni-
dos — "Retornando agora em uma
nova visita ao seu grande Pais,
onde estive há 11 anos atrás no
momento crucial para a defesa de
nossos ideais comuns, considero
uma excepcional homenagem con-
ferida pelo Departamento de De-
íesa, receber minha primeira sau-
da^ão pela palavra acolhedora e
amiga de um dos maiores soldados
americanos. Estou certo que man-
teremos a mesma tradicional har-
monla de nossa historia na defesa
daqueles ideais comuns. Terei par-ticular prazer em tornar a' ver os
velhos amigos das forças armadas
americanas e renovar pessoalmentea v. excla. o sentimento de ami-
zade, siicero apreço e solidariedade
das forças armadas brasoleiras."

Hr'; v- '''l-í-lsB
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carregado, c o capacete do soldado
Brito, por ele atirados fora, quando
fugia-

Eses obietovs foram arrecadados,
SÓCIOS DE VARIAS

ASSOCIAÇÕES
O lavrador Faustino Jesus da Silva

era sócio do varias associações, den-
tre as ouais a Beneficência Portu-
guesa. tendo ""numerosos documentos
nos bolsos no momento do crime.

O comissário Oton Costa, do 25."
Distrito, que mandou remover o cor-
po para o necrotério do Instituto
Medico Legal, arrecadou ps documeu-
tos, regular importância quc se acha-
va nos bolsos das calças do mesmo tr
objetos dc uso pessoal.

manhã, íoram itt.oneiadn. _automóvel, sofrendo SIMcorpo, Aramls KlfceÍCTl****solteiro, residente „ run f_,sj
Lobo, n. 148, casa 4 n uí**,O.oStá,de34tti.rSoíteit!al0elf>
á rua imblré Cava a,fetO motorista culpado £ j,,1*' §a.s vitimas medicada» ««'.tyCentral tle Assistência, P°!!l

FALECEU NO H, p, $
Joaquim Ferreira Gome* ,,.voeirp, de 47 anos, casado, K*dor. fi. Avenida Paris, *, 53 "''-

lem tura colhido por trtrn»_, !?*
Castilho, .oírendo grave?iS.tos- ' "•*

Internado no Hospital dc 1to Socorro, veiu ele hoje a S5"cer. il!''
Ti-ês larápios assaltai**,

o comerciario
Na rua Isidro Rocha, alia 1drugada, o comerciario S..--.I

tle Oliveira, morador á nia Ate»dp Lima, n. 154', foi assaltadoi
três larápios que lhe roílbaram _canutn-tinloiro, a relógio e o íl,ribeiro miúdo que possuis. , "
,A vitima queixou-se í p-tífornecendo os sinais para idtritj.'

car os ladrões.

Acidentado na baldeaçáo
dos trens

Mlchéais Cerqueira Nasci**-***.
de 40 ano.., operário, residenle irua E, 24, ha estação de CrM
ontem, quando procurava embata*
no s A-10, em Japerl, no Eíiü
cio Rio, com destino á Gare da tetrai do Brasil, sofreu violenta ¦*•*.
tia, caindo entre a composição eli.
trica, ainda cm movimento, e apü*
taforma, ficando imprensado.

Socorrido naquela estação Mltbj,
ais prosseguiu viagem no 1
trem, onde, não resistindo á gui-,
dade dc seus ferimentos, veio a Ií
lccer.

O chefe do Irem, Bermê Branda-
lis Wintcr, comunicou o (atm*
Posto Policial da Central do Btii
que, por sua vez. solicitou a pieis,
ça das autoridades do IO." Dista
para remoção rio cadáver para i
Instituto Médico Lesai.

Ao quc parece, durante a contei]
estabelecida rom a baldeaçáo íi
trens, a vitima fni empurraria pjoutros passageiros, caindo â Hnh,

BiJosé -Maria ^Oliveira
( MISSA DE 7.° DIA )

tA 

familia de JOSE' MARIA D'OLIVEIRA BRITTO *.
vida os parentes e amigos para «is.isiirem á missa dei,1
dia que manda celebrar, peio descanso eterno de sua bo*

nissima alma, amanhã, terça-feira, dia 24, ás 10 horas, na igre-
ja de N. S. do Carmo (á rua 1.° de Março). Anlccipadameili
agradece a todos quc comparecerem a esse ato dc fé cristã.

¦ y%
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tor do Loide, que poderia recorrer Abordo, com.todas as garantias. —
instauração de um rigoroso inquéri* Iniciativa essa que viric de esclarecer
to, desenvolvido entre o pessoal de as verdades que a situação oculta.

te nesse setor de transporte. Um
dos artigos estatue que os serviços
a hora, como sejam, excursões, ca-
samentos, enterros, etc, só pode-rão ser feito! com veiculos própriosdestinados exclusivamente a. esse
ílm, os o.uais deverão ficar imobl-
llzados nas garages á disposição do
publico, Os demais só poderão tra-
balhar a "taxlmetro", sendo-lhes
vedado aquele servljço. A dlscus-
são desse artigo provocou debates
acalorados entre o major Oeraldo
Cortes, presidente dá Comissão, e
o representante dos motoristas pro-ílsslonais. sendo que este, como to-
da a sua classe, argumentado com o
fantasma das empresas que vem
apavorando os "chauffeurs". Es-
sa alegação, no entanto, íol arras-
sada pelo diretor do Transito, o
qual esclareceu que até agora fl-
cou patente, na comissão, que não
existe nenhum impedimento paraa função de empresas de "taxis",
as quais poderão se organizar
quando bem entenderem.

Seu ponto de*vista é de que "ta-
xt" é veiculo de transporte lndlvi,
dual, para tal fim licenciado e, pa-ra Isso mesmo, deve estar sempre*
a qualquer hora do dia ou da nol-
te, á disposição do publico. A dis-
tração dos mesmos para serviços
á hora, como atualmente aconte-
ce, tira ao publico um grande
numero de "taxis". E' o que se

procura evitar com o artigo citado.
A hora em que DIÁRIO DA

NOITE encerrava os trabalhos da
presente edição, prosseguia a re-
união,, _

FAUSTINO JESUS DA SILVA
A VITIMA

com a sua familia, composta da es-
KL Celestino Adelaide da Silva e
dos filhos, Asdrubal, de 5, Mana da
Conceição, de 3, e Antônio, de apenas
18 meses de Idade.

Regressava Faustino com a sua Ia-
mllia de um espetáculo de circer, che-
'«ando a um armazém ali existente,
encontrou, entre muitos outros seus
conhecido ,0 soldado Alfeu Sampao
d- Breito ri. 93, da 3.» Companhia
do 7." Batalhão de Infantaria da Po-
ficia Militar, visivelmente embrla-
Eí 

princípio, houve uma éwVersa-
ção entre ambos, cçmo de vez em
quando acontecia, pois o soldado
Brito estava destacado no P°st? ,p°-
Ucial de Vargem Grande, localidade
que fica no km* 30 da mesma Es*
trada.
CINCO TIROS

NO LAVRADOR .-• -
Da conversação, o soldado por es-

tar bêbedo, provocou Faustino, ta-
SU_-.aVoc"°é 

um galego muito atoa. j
Houve, então, seria altercaçao, com

troca de insultos pesados, ate que,
em dado momento, Faustino investiu
contra o soldado- ;.„Áw pEste, então, sacou do revólver e
disparou, perdendo-se a bala no
^Continuou 

dando ao gatilho, alve-
iando o contendor, que foi atingido
por quatro projetis no abdome.
FEROTTRO LAVRADOR

No. momento em que o, soldado
Brito fazia os disparos contra Faus-
tino, o lavrador José Lemos, portu-
RUêsi de 54 anos, tambem residente
naquela Estrada, correu em socorro
do seu colega e amigo, recebendo um
tiro do soldado-

Atingido no joelho esquerdo, José
Lemos caiu.

Numerosos outros lavradores das
vizinhanças, Inclusive o pai de Faus-
tino. sr. Abel da SUva, correram ao
local da ocorrência, para socorrer as
vitimas. •"_.«__

Vendo os mesmos sc aproximarem,
o soldado Brito tratou de fugir e,
embora perseguido, não mais foi en-
contrado. '
MORREU

NO CAMINHÃO
Faustino Jesus da Silva e José Le-

mos foram imediatamente colocados
num caminhão e transportado ao
Hospital Carlos Chagas.

Em caminho, Faustino veio a fale-
cer, sendo o óbito constatado quando
o caminhão chegou á porta do Hos-
Pitai. ..

José Lemos recebeu ali o.s curatl-
ios e retirou-se depois.
O REVOLVER, O CAPACETE

E UMA LANTERNA
Logo que teve ciência do fato, o

comissário Godofredo, do 26.° Dis-
trlto, compareceu ao local, onde rea-
lizou varias diligencias e arrolou tes-
temunhas para prestarem declara-
ções no inquérito que foi Instaurado,

Dando buscas nas proximidades,
aquele autordade encontrou em pon-
tos diferentes uma "ílish-light", o
revolve "Taurus", calibre 38, des-

DR. JOS
1 ni Miiini—

É FIIMC hi\ UBAE rlKEJ W iCI-U
(PRIMEIRO ANIVERSÁRIO)

Os Diretores e demais funcionários das Socie*
dades Anônimas Publicidade (ornai do Brasil,
Edifício Jornal do Brasil c Rádio jornal tio Bra-
sil convidam os parentes o amigos do seu ines-
quecivel Diretor, DR. JOSE' PIRES DO RIO,

para a missa que, .em intenção dc sua alma, mandam
celebrar, na passagem do Io aniversário de seu faleci*
mento, ocorrido na índia, amanhã, dia 24, terça-feira, ii
10,30 horas, no altar mór da Igreja da Candelária.

f
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DR. JOSÉ PIH M RIO
(PRIMEIRO ANIVERSÁRIO)

Conde e Condessa Pereira Carneiro convidam
parentes e amigos para assistir á missa que
mandam celebrar por ocasião dn passagem ct
1.° aniversário do falecimento de seu grande e
dedicado amigo, DR. JOSE' PIRES DO RIO,

amanhã, terça-feira, 24 do corrente, ás 10,30 horas, iu
Igreja da Candelária.

Leiam "A CIGARRA'

O general Inspeciona ai
tropas federais aqnarte-
ladas na Paraiba

CAMPINA GRANDE, 22 (Merl-
dlonal) — Seguiu ontem para Jofto
Pessoa o general Americano Freire,

?ue 
esti inspecionando as tropas

ederais aquarteladas na Paraíba.
Ante-óntem, o referido oficial foi

homenageado, com um jantar, pelas
classes conservadoras. Seguiu-se um
baile.

CAPELAS 29-3353

|» BM FRENTE AO CEMI-
I TERIO OB INHAÚMA

Sua Alteza Imperial e Real
PRINCESA DOMA ELISABETH

DE ORLEANS-BRAGÂNÇA
FUNERAIS

Príncipe Dom Pedro, Princesa Dona Esperam'
e filhos; Príncipe Dom João e Princesa Dm»
Fátima; Príncipe Henri, Princesa Dona ImW
Conde e Condessa de Paris, e filhos; PrinoP-
Dom Duarte, Princesa Dona Francisca, Duquee

Duquesa de Bragança, e filhos (ausentes); Princesa Dom
Tereza (ausente), comunicam que 5. Excia. Revma. W
Manuel Pedro da Cunha Cintra, Bispo Diocesano, im
missa de corpo presente, na Catedral de Petropolis.»
11 horas de amanhã, terça-feira, dia 24, por alma de su*
inesquecível mãe, sogra e avó, seguindo-se o enterro Pj'
o Cemitério de Petropolis, agradecendo desde já a w"
que comparecerem.

T

mmmmMMJMmiimv*^

Anna Maria de Souza
Leão Braga

V

(FALECIMENTO)
Carlos de Figueiredo Braga» «J
nhora e filhos; dr. Eleuterio KA
Negreiros, senhora e filhos; viu
Joaquim de Sousa Leão e -m

participam o falecimento de sua qu
dissima filha irmã cunhada, tia, neta
sobrinha ANNA MARIA e convidam m

e amigos para o sepultam^parentes e amigos para
às 17 horas de hoje, saindo o mm
Capela Real Grandeza, para o Cen"
rio de São João Batista.

,_....í_._,.t_.^„í;í-.^
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AVENTURAS CRIMINOSAS DO MAIS TEMI ^0 BANDIDO DOS SERTÕES NORDESTINOS

Violentava mulheres indefesas
egostava de saborear pitéus

"Concrís" deixava o bando e atemorizava, sosinho; com a sua
personalidade perversa — Presos os "coiteiros" do bandido

ambas e as fez pasto de seus Ins-
tintos' libidlnosos. Enquanto sua
mulher era violentada, a Irmã ficou
trancada em um quarto da casa; e,

2i (Meridional! — Cu
onnnpvis". ou "SeverliCom

HP «concrís", ou "severino
irtinho», como era muito de
lft chamado, acabaram-so
IU ?"':,„ das populnçfies rurais
« Má!" S temível bando

p, um tlos m;i1
últimos tempos

aliás,
Roslava á

>'S deitar a mao em seus "coi-
W\ T é os indivíduos quc o
í8,n»*nos seus crimes. Para
'*' „ icia pernambucana 

to-
% nrovWenclas necessárias,

!%.nclài estas que foram coma-
K êxito, graças no Interesse to-
K delegado José Corrêa,
Sncla Oeral.

firariJCES DO BANDIDO
-Ve os asseclas de

4- vam os segu n es:
'•1 Hn Silva, íabr cantrairoda sebastião Ave

da

Miro (

Concris"
Severino

c clc car-

Si! Lemos, residente om Arart;
Ko Luiz da Silva, lavrador do-
Sado em Paulista, e José Alves
Seira carvoeiro, residente em

Oamaraglbe. Todos esses homens se
encontram presos e a sua captura.
foi .simples. Nem um só deles resis-
Uu ò. voz de prisão dada pelas au-
toridades policiais. E todos elles.
inquiridos acerca das aventuras cri-
mlnosos de "Concris", sem relutan-
cia alguma prestaram seus depol-
mentos.

VIOLENTOU A MULHER 1)0"COITEIEO"
"Concris", ou "Severino Malvadl-

nho", como gostava que se lhe cha-
massu, não tlirtia consideração nl-
guma nem mesmo aos seus "coitei-
ros". Assim é que. segundo depol-
mento de Severino Ramiro da Sil-
va, após assaltos contra engenhos
c propriedades, costumava fazer
pouso na casa do sogro dele, de-
poente. Numa dessas vezes, como se
achasse fora o deciarante, apro-
veltouVse disso "Concris", para pra-
Mear duplo crime nas pessoas de
sua mulher e de uma irmã desta.
De revolver em punho amedrontou

CAPA VEZ PIOR A SITUAÇÃO DO PORTO DE FORTALEZA

ümeâça de paralisação
total do secular mucuripe

URGE UMA DRAGAGEM IMEDIATA DA BACIA

FORTALEZA, 22 (Meridional) —
•Os navios não atracarão mais, e
Kio o quo se fez ficará pardldo. se

li/ação total da bacia do Mucuripe.
ARMAZÉNS, OUTRO PROBLEMA

Paralelamente ao das vias de
aceso ao porto, a construção dc ar-
mazens constitue um serio probie-
ma no caso do Mucuripe. As merca-
dorlas teriam segurança, e não li-
cariam — como ocorre hoje- — a
mercê dos ladrões.

— N5o cabe ao Estado — contl-
nuou — nenhuma responsabilidade
pela atual .situação do porto de Mu-
curipe, porquanto a conclusão dos
serviços nstã a cargo do governo íe-
deral.

Tudo quanto se desejar fazer ali
depende de previa aprovação do De-
partamento Nacional de Portos Rios
e Canais. E não hâ. verbas para o
prosseguimento dos trabalhos. To-

ano;, poderá ocasionar a inutl- da a situação em Mucuripe decor-

iío conseguirmos uma dragagem
Mata parn o Mucuripe", — de-
àm á reportagem da Meridional
ttngenlic.ro Cláudio Araújo, novo
tutor das Obras do Porto do Es-
nio. ,,

Prosseguindo, disse quc o pvoble-
Ci de solução inadiável do Mucu-

, como sempre o foi. o da dra-
usem. Se nâo se fizer lo^o um
itniço eficiente naquele sentido, a
tola ficará completamente inutl;
lada para a navegação, de vez que
im do assoreamento natural, hâ.
laàibem. o causado pelo vento, um
verdadeiro "siniuni" do deserto. Dis-
ií que o assoreamento, dentro do
cíis"~ "" 

para que não gritasse, chamando,
desse modo, a atenção da vlzlnhan-
ça, foi amordaçada pelo-bandido.Segundo Severipo Ramiro, não
pôde ele vingar-se de "Concris".
por ter o mesmo desaparecido.

GOSTAVA DE PITÉUS
Mas nfto Hcam al as aventuras do

bandido. Gostava ele tambem de
pitéus culinários, a julgar pelo quecontou um seu outro assecla, José
Alves de Oliveira, Com efeito, con-
forme as declarações deste, "que
só hâ coisa de dois meses" conhece-
ra "Concris", quando Sete apare-
ceu em sua casa, em Camaragibe,
lhe pós o revolver na cara, obrigan-
do-o a que mandasse pueparar um
bom jantar, Nfto teve ele outro re-
medlo senão cumprir o determinado.
Mandou Imediatamente que se lhe
fizesse um quitute de galinha queestava destinada para sua esposa,
qm estava de dieta, pois dias antes
dera á luz uma criança. Acresceu-
tou José Alves que "Concris" gos-tou imensamente do guisado, porisso que ali tornou mais vezes, exi-
gindo melhores jantares, durante
os quais falava de suas aventuras
criminosas, atemorizando toda a
.gente.

Dentre outras coisas, dizia "Se-
verino Malvadinho" que era um
perigoso bandido; e, ás gargalhadas,
contava os seus últimos leitos. Pa-
zia mesmo o bandido, segundo dis-
se o depoente, questão fechada que
o considerassem hospede de ceri-
mòhiãféj o que era de notar, 6 que
sempre andava desacompanhado.
Chamava seu revolver "detetive" —
e al dos que não procedessem como
ele determinasse: o "detetive" en-
trava em cena.
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CIÊNCIA
TÉCNICA
PERFEIÇÃO

• > •

por principio

por base

por objetivo
A

CONTINUAM AS
CIAS

DILIGEN-

A DE CARVALHO
TRATAMENTO DA ESTERILIDADE

DOENÇAS DF. SENHORAS -— HEMORROIDAS — PARTOS.
Assembléia, 03-1.° andar — Segundas, quartas e sextas-feiras, das

15 ás 18 horas. — Residência : 25-6394

. ADJAIBAS DE OLIVEIRA
ANALISES MÉDICAS 

E\jmes tir sangue, iirina, fe7.es, etc. — Tnbagens gastro-duodcnitle
- netcrminiKãn t1f> metabolismo basal — Diagnostico precoce da

er.ivirtc7. — Exames anatomo-patologicos.

AV, RIO BRANCO, 257 - 5.° — SALAS 503/504/505
ESQUINA DE SANTA LUZIA — TELEFONE : 42-3019
ATENDE DAS 7 ÁS 20 HORAS, DIARIAMENTE

TODOS DIZEM *** _ú _^_^_i
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Perguntando o Jornalista, que es-
tava presente ao interrogatório, por
que motivo não viera ele queixar-se
á policia, desde que eram tão cons-
tantes as visitas .do bandoleiro á
sua residência, respondeu que çor
ter adoecido gravemente sua mu-
lher e. depois, por medo a "Con-
cris", que audacioso e perverso, po-
deria tomar alguma vingança, fuzi-
lando-o e a toda a sua familia.

Apesar das declarações desses ho-
mens, pesam sobre eles graves sus-
peitas e por isso mesmo continuam
detidos ná policia, para que sejam
submetidos a novas averiguações.
Enquanto isso, continuam as auto-
ridades policiais em suas diligencias,
tendo á frente, pessoalmente, o de-
legado José Corre, á procura dos de-
mais "coiteiros" dc "Concris".
Esses, como os que se acham pre-
sos, residem em lugares diferentes,
como sejam Pau Perro, Camaragibe,
Araçà, nos municípios de São Lou-
renço da Mata e Paulista.

Pato verdadeiramente singular em
tudo isso é que "Concris" causava
temor pela sua própria personali-
dade, Surgia sempre de modo repen-
tino e nunca se fazia acompanhar
do resto de seu bando, que ficava
naturalmente oculto a poucos pan-
sos. Era ele elemento hediondo o ds
incrível cinismo, aliando a isso uma
malvadez sem nome. Os fatos nar-
rados são a prova disto; nem mes-
mo os seus "coiteiros", ou a fami-
lia destes, eram poupados pelo ban-
dido, que. se vivesse mais tempo,
viria a tornar-se, naturalmente, um
novo terror do Nordeste, como
"Lampeão".

FABRICA:
28-9249-Gerência«OABARAODE MESQUITA. "3 

{ 5|:?389. E.critorio
0 legitimo colchím nmerteano de molas de aço ventilado
acompanliaüo dum certificado de. garantia de dez anot

AXjL vida de Lord Kelvin — grande físico inglês, autor
de numerosos estudos sobre a eletricidade e as marés,
fundador da termodinâmica - foi uma constante busca
de meios melhores para dar aos homens o que os ho-
mens desejavam.

: 
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Seus estudos e pesquisas levaram-no a descobrir os
princípios em que se baseia a refrigeração elétrica.

Em 1914, aplicando as leis de Lord Kelvin e baseados
na melhor técnica, fabricavam-se po mundo, em escala
comercial, os primeiros refrigeradores elétricos para uso
doméstico. Em honra do mestre, esses refrigeradores
foram chamados KELVIN... ATOR!

#á 37 anos, portanto, KELVINATOR produz refrige-
radores elétricos cada vez mais perfeitos porque seus
laboratórios não.descansam na busca pelo melhor I

Hoje, KELVINATOR, com fábricas em Detroit, Grand
Rapids, El Segundo, Kenosha, Milwaukee - nos Esta-
dos Unidos - no Canadá è na Inglaterra, oferece-lhe os
grandes refrigeradores domésticos KELVINATOR cuja
fama cresce dia a dia porque são o resultado da mes-
rna incessante busca pelo melhor 1
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Refrigerador elétrico

KELY1AT0R
Distribuidores gerais:

BRASKEL S. A.
At, Rio Branco, 99 • 16.» and.

Rio de Jineiro

ALFAIATES! GRÁTIS nm forro de TAFETÁ...
Para que todos possam experimentar a nossa especialidade: Tafetá "Vitória" em cores firmes !
0 ESPECIALISTA DOS AVIAMENTOS — borger & cia. ltda.—Rua Teófilo oioni, 154- ONDE TUDO É NAIS BARATO !

fer rfi/rvesse/fio
VENTILADO

1>£

$||i YANKEE
EXPOSIÇÃO E VENDAS

Quitanda, 42-8875
.A^jC^pocobano,
Rua

27-9206
86 —Tel. 25-2115

Av. Ataulfo de Faivo, 620 A. Tel. 27-1535

A s furgões DKW, dotados de car-
rosserias inteiramente construídas

com o famoso * aço alemão, oferecem
a solução para o transporte rápido e
econômico de todos os artigos e pro-
dutos que necessitam proteção do sol/
da chuva e das intempéries.

Fr tomWm
13 Klms. com I litro de,

gasolina.
Porfas-lafera/ e trazeira
para carga e descargo.
Capacidade: 4 mfs.3 ou

3/4 de tonelada.
Amplo painel para pro.

paganda de sua casa.
Solidez. Eficiência Dv

CRU2§fês5
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Concessfondrlos ne Distrito federal

DKASfViARcS 5. A. Comércio • Indústria
Av. Henrlaum Valadares, 1S2
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Mecanismo interno iodo de «co
Kiieco Estante ds teno tun-
dido. Acatamento esmerado.
Dupla revisão t ajusiagem —
na fábrica e ao sei montada
no Brasil.

Prático e delicada Entre ou-
tros dispositivos. « Máquina
Minerva dispõe de- Encnedoi
de linha, «utoradika BoraMor,
dispensando diapa. (osiura
para (rente e para iras
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¦Chegou ao Rio o psitor do
I Instituto tíe Pedagogia
! dé Turim

VEIO PARTICIPAR
DO IV CONGRESSO
INTER-AMERICANO
DE EDUCAÇÃO OATCLÍCA

v 0 MAIS CCíIPUCADO CRIME DO ANO

Personagem invisível do (aso
de Vila Ema confunde a po-
íkia, o juiz e o promotor

Custeou o enterro da menina violentada e assas*-
sinada e contratou advogado para deSender um
dos réus — Jogo de contradições que torna in-
devassavel o mistério- <.

SAO PAULO, 22 Meridional) — Este, por sua vez diz:
i*"--t-i em andamento na Terceira Vara — "Minha prima Maria Rinco, seis .
Cr mlnàl o Droces^o pwmov do con- dias, após o encontro do cadáver de meros educadores de todas as partes
fra o indWtado^^matadores de Nilzai Nilza, passou a dizer que os orlmí- da America e de alguns países curo-
KSffl-tóS da per- nosos eram «Polenta». «Cabo Jorge", pcus que, virão discutir em conjun-

FARMÁCIA EM BOfc
. PRÓXIMO A VlRiu"Vçmlcse ^ moAti "fU

nm da Regeneração ,,i Si0.000,00 com Z Miar no t^m

OTO-Kl>,o.,,ARlNG
'*"!¦ -*•* <*** BidH.-,

DR- CAP|ST Í7„
2* rdlçf,„ JS^Mi•*•*•!- uviuaiAa **

Viajando em um dos Constallatlnii
cia Unha pernambucana da Panair do
Brasil, procedente de Recife, chegou

iao Rio. o rcv. padre clr. Carlos Tje-,
onclo. rsil."r do Instituto do Pedágõ-:
Ria Pontifício Ateneu Salesiano de
Turim, na Itália. i

O destacado educador, que Havia'
chegado a Pernambuco, sua temi na-
tal. em principio do mês de Julho cor-
rente para assistir ao Congresso N*i- * denlBS limoo*eional do Escapularlo e á Semana rte >«- '
Ação Católica, ambos reunidos em
Recife, vem agora se juntar aos mu

Para um Hiilto

USE

Pí'llil|}
>"l*

UECILTA BOTELHO PARTIU PA-
RA OS ESTADOS UNIDOS. —
Em avião da carreira, seguiu, sa-
bacio, para os Estados Unidos, a en.
cantadora acordeonista Cecília Bo-
telho, que vai reaftizar um curso de
aperfeiçoamento naquele pais,
atendendo a gentil convite que lhe
foi feito. A graciosa artista, que
aparece na fotografia acima repro-
duzlda, viajou sozinha, autorizada
por seus pais, o casal Josefina-

Carlos Botelho.

700 mil cruzeiros para a
aquisição de novas viatu
ras para o serviço publico

O governador do Estado do Rio
acaba de solicitar a Assembléa Le-
gislativa daquele Estado, a aber-
tura de um credito especial de 700
mil cruzeiros, destinadas à aquisição
de novas viaturas para o serviço pu-
blico do Estado.

Em sua mensagem o governador
acent.ua não ser possível, por exem-
pio, deixar-se a' Secretaria de Segu-
rança Publica e a Secretaria de Pt-
nanças desprovidos dc meios eficlen-
tes de condução, pois é evidente que

Mendes Guimarães, vitima da per
versídade de Indivíduos tarados na
IccrOldade de Vila Ema.

Como noticiámos, os depoimentos
dos acusados estabeleceram confusão
quanto a autoria do crime, de vez
que todos os denunciados como co-
autores nejaram a sua participação
no delito. ***

Um deles, no caso "Rlsadinha".
depois de declarar, na Policia e em
Juízo, que seus companheiros pratl-
caràm as violências sofridas por NU-
za. voltou à presença do Juiz para
afirmar que todos eles eram lnocen-
tes. Por essa razão, tanto o juiz
cnianto o promotor e advogados- da
defesa empenham-se no sentido de
esclarecer a questão, aue se apresen-
ta aparentemente desordenada nos
trabalhos preliminares da instrução
criminal.
SUSPEITAS

Novos esclarecimentos, porém, v6m
de ser pedidos pelos advogados Luiz
Barros Penteado e Renato D'Avila.
os quais, com os elementos de que
dispõem, pretendem provar ações que
teriam sido praticadas e que pode-
rão estabelecer nova orientação no
processo em andamento.IUOTS-.0 ci" "uuBuiwnu, ../-Inil n fntnrpc:Afirma que Manuel Repuyos Cam- - **"*1L° ""enrf„s

*,. ..oicoVunHn» fni Honniipiflrin A Rmco, nesta causa?

nosos era-Lauro Rirco e "Cantlfllas
Maria Rinco fez com que eu fosse

â presen/ja de um advogado e contas-
se mentiras consistentes em acusar os
outros. Essa minha prima me en-
cheu a cabeça e tinha raiva de
"Cabo Jorge". Foi ele quem telefo-
nou â Policia para que eu fosse pre-
so."
PERSONAGEM

MISTERIOSA
Os defensores referem-se ao fato

c'e "Rlsadinha". que vinha manten-
do a acusação contra os comparhei-
ros. "ser no presidio do Hipodromo
visitado pelo advagodo particular da
vitima*". Existem no processo imiros
fatos que o povo vem afirmando."Quem pagou o enterro de Nilza. a.i*
slnou também uma lista angariando
dinheiro para a defesa de um dos
réus"."Quem seria essa personagem que
se interessa pela vitima e se Interes
sa por um dos acurados?""Quem seria um tal Pedrinho' bal-
buciado varias vezes por "Risadi-
nho"?"

E os defensores fazem nova per-
gunta:

interesse da familia

to os problemas da educação da m
cidade.

Esses educadores, reunidos no V
Congresso Intcr-americano dc Educa-
cão Católico, cuja instalação se p-.o-
cederá a 25 do corrente, procurarão do-a ao bom caminho"

!

CREME DEKTi.

soluções cristãs para os r,*.

DENTRO 0£ POUCOS DIAS
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pos, "Rlsadinha". foi denunciado á
policia cela sua prima Maria Rirco,
que. não obstante, foi a pessoa que
lhe contratou advogado. Ada Rinco
foi quim. na fabrica onde trabalha-
va, espalhou a primeira noticiai a
atual versão criminosa dos fatos. No

^Ílftlfflíttüjf-.OE GflBÃNM
Ao comprar nu Minerva, a
senhora recebe um Cefllicad**

r* de Garantia de pertelto funcio-
•^ . namento e de tontlnua assistên*

V% cia técnica — válido por 10 «MIS.

À VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO 

muito comprometidas ficariam, hão processo, ambas, Irmãs de "Risadi-
só o segurança publica, mas também nha". fazem acusações contra o lr*
a arrecadação das rendas estaduais, mão.

entre as quais destacamos as seguintes:

Vila Isabel - GROBERMAN & BERGMAN - Av. 2S de Setembro, 861
Engenho de Dentro - ELIAS PERLSON - Rua Adoipho Bergamini, 53

BentO RibellO - Av. Juao Vicente, 1109
NilÓpOliS - RÁDIO ELETRO DE NILÓP0LIS - Av. Mena Barreto, 139

nha do Governador. LEIDER, KLEINMAN, LTDA. - RftSídoc£fà

Niterói - AUT0-RJV - Rua José Clemente, 36
FRANCISCO CORREIA - Rua Jo3Ô Clemente, 29

EXPOSIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO EM NOSSA LOII
Distribuidores Exclusivos para o Norte e Centro do Pali:

;•'¦;. ^R-tra. do Ridch*4^okl5t'-gy.-fl'Tel,' -^71989' - -Rlp;de Janeiro ,:""-'
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RUA 0A CONSTITUIÇÃO. 36

"Por que contratou a defesa paia'Rlsadinha" e logo em seguida 'rou-
xe a policia para prendê-lo?""Por que Lauro Rinco. primo tam-
bem de Maria e de Ada Rinco. ficou
abandonado, precisando também Ce
um defensor cativo?"

Mais adiante, dizem que "Risadil-
nha". apesar de doente mental, deve
saber algo de concreto sobre o caso."Temos firme e Inabalável con-
vicção de que a família Rinco tem a
chave deste mistério."
NOVO PROCESSO

Os defensores disseram que todo o
cuidado se deve ter com relação a"Rlsadinha", em face de suas denla-
rações e de sua mania de persegui-
ção. Assim, requeriam ao Juiz rie
Direito a revogação da deliberação
tomada para novo processo contra
esse acusado, por falso testemunho,
alegando que esse processo poderá
perturbar ainda mais o acusado e
prejudicar gravemente a apuração da
verdade.

Apresentaram os motivos de ordem
legal pelos quais "Rlsadinha" não
deve responder a novo processo.
REOUERIMENTO A* POLICIA

TÉCNICA
A defesa requereu á Policia Técni-

ca os seguintes esclarecimentos:
— "Nilza poderia ter sido morta

em outro local que, não o em que íoi
encontrado o seu cadáver? Quais as
hipóteses de moríe por inibição q.ie
poderiam apresentar os peritos, exem-
plificando? Quais as partes de um
cadáver mais propleias aos Inícios de
putrefarão e aparecimentos de ver

¦Vel
J /
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i presentando sob novos
ângulos uma extensa linha
de serviços bancários e
constituindo-se numa ver-
dadeira instituição para
BEM SERVIR AO PUBLICO -

dentro de poucos dias
entrará em atividades o
Banco Nacional do Comércio
do Rio de Janeiro S. A..
Ele lhe prestará grandes
serviços. AGUARDE!

?nÊM|| Banco Nacional ào Comércio
'-' -^Itep^fÉM* íV>KÚ> Á JOM1MS- SJ,

Uma instituição para BEM SERVIR ao público

Axco-Artusl
Rua do Carmo, 17 • fone: 'A-6139

«

encontrados o bolo
coa?".

e o ovo de Pes-

PRISÃO PREVENTIVA
DOS ACUSADOS
A defesa fala sobre a prisão pre-

ventiva dos acusados, que poderá sít
mes? Qual o estado em que foram revogada por excesso de praso para

e.c testemunhas da acusação. 1
disso, a prisão foi decretada por,
tro juiz e não ratificada pilo'li
sendo que o primeiro se declara
competente para processar os lü
aos.

Os trabalhos de instrução vi*j*
seguir, porém.

0 GOVERNADOR MUNHOZ DA
ROCHA PRESTA CONTAS AO POVO

CURITIBA, 20 (Meridional) —
Em sua palestra de ontem, dia 18. o
governador Munhoz da Rocha fez
considerações Iniciais sobre a modl-
flcaçfto da lei n. 351, de 7-6-1950, que
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e maist
1 Geladeira elétrica,
1 Máquina de lavar roupa,
1 Aparelho de rádio,
1 Enceradeira elétrica,
e ainda 25. cortes de casimira
Santista.
Escreva hoje mesmo ao
Moinho Santista • Caixa Postal, 507
Secção de Propaganda, São Paulo,
untè um rótulo das LÀS SAMS

e diga. QUAL O NOME PA
LA SAMS, cujo rótulo está no

ENVELOPE GIGANTE

regula a transferencia para a re-
serva rvminerada e a reforma dos
oficiais áa Policia Militar Aludiu.
em seguida, a outra mensagem ps-
dindo a abertura de crédito de 500
mi: cruzeiros para aquisição de go-
neros de primeira necessidade e sua
Imediata entrega & população atra-
vés da Comissão de Preços como
vem sendo feito com êxito.

Passou ao exame da instalação cia
usina hidro-elétirca do salto Capi-
vara, no Paranapanema. esclarecei!-
do que promoveu instâncias junto
ao Ministério da Viação para que
seja garantida a quota de 50 por
cento do fornecimento da usina ao
Paraná, e relatou a decisão do Go-
verno em Iniciar Imediatamente a
construção das casas rurais para
atender às imperiosas necessidades
da lavoura.

Em destaque na sua prestação de
contas ao povo. figurou a questão dn
novo Plano Rodoviário Estadual, que
assegurou será aprovado hoje. fixan-
do as diretrizes da solução do pro-
blema de transportes do Paraná, sob
dois- sistemas: a das estradas-tron-
co, que seguirão três sentidos bàsi-
cos, 9 norte sul, visando o entrosa-
mento no plano federal das rodovias
do Paraná e proporcionando a facl-
lidade do escoajpento da produção
para São Paulo, que é o grande cen-
tro consumidor e distribuidor; o les-
te-oeste, orleniando-se pela direção
dos paralelos geográficos; e o senti-
do dos grandes divisores, estes dois
últimos proporcionando a ligação
com o Porto de Paranaguá; e' o dos
ramais, que obedecerão às necessl-
dades do momento, de acordo com
as exigências das comunidades.

Referiu-se após à situação econô-
mico-financeira, esclarecendo que o
primeiro semestre de 51 ofereceu ar-
reeadaçâo de 527 milhões de cruzei-
ros, superando a receita da mesma
etapa do exercício anterior em 260
milhões. , i

Considerou a situação de Poreoa-
tú, absolutamente normalizada, e os
esforços do governo para regularl-
zar a localização dos posseiros.Encerrou a sua palestra abordan*
do as eleições municipais e assegu-
rando a equidistancla do Governo dc
todos os partidos, mantendo a sua
Imparcialidade, para que o pleito se
fira dentro da mais absoluta corre-
ção, facilitando a expressão nas ur-
nas no amadurecimento político dn
coletividade paranaense, que disse
estar certo de que será ratificado.

$|g||) i «p- SERVIÇO ESPECIALIZADOg ÇüSíS^^

vai começar
o espetáculo!

/:. • ••••• • Frata/
feehho/e

^

estes são os nomes das Lãs Samst
Sibéria - Alaska* Orquídea
Pompeia • 5 Fios Mescla - Castor
Solar - Arcanclel • Gatinha
Borboleta • Yoyó - Roseeler - Pluma
Keamor • Pekín

O envelope com um das rótulos dos lãs Sams, fechado e selado na presença do competente fiscal federc-l,
ocha-se depositado na caixa forte do Banco Noroeste do Estado de S. Paul»

, 
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Instalado o Centro Pró-
melhoramentos do
Cubango, em Niterói

A fim de conseguir melhoramen*
tos para o bairro do Cubango, em
Niterói, um grupo de antigos mora-
dores dali, organizaram e" Instalaram
sábado ultimo, o Centro Pró-Melhora-
mentos do Cubango, cuja diretoriaficou assim construída:

Presidente, Frederico da Gama
Abreu; 1o vice-presidente, Hucro Luiz
ria Cruz Franco; 2™ vice-presidente.
Amllton Calazans; 3" vice-presidente,
Alfredo Metldieri; Io secertorio, Ma-
rio Bartolo; 2o secretario, Altalr Bi-tencourt Guimarães; Io tesoureirotfpnstantino Afonso.

Consultor lurldlco — Armando Ai-ninçfio de Oliveira.
Diretor do patrimônio — Ralmun-' dp Pereira tia Cru?. a

reabre 3a feira
dia 24

às 10 horas

com sua

i * • t • i •

; grande
LIQüIDUÇãO

anualtpou j
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--O Brincos, Colares W
1/ Bracclclcs dc pérolas fl

ficará linda? — Positivamente! Ele-
"ante? — Naturalmente! Toda mulher fica

bonita... mais adorável... quando
colares e brincos Sparta, fcilos de

pérolas! Ponha cm seu colo um colar de

pérolas iguais a este — e realize

seu Bonho de beleza!

Qci

&(\ , ^%L
^A ^ cJa as j<í*'as ^a M°(la \j)

flG$BtiÊ "" as i^'as •^/"7r'a — ,m su<* it\
^§K casa de btjoultria. Ao alcance m)

dt Ma mulher que trabalha \J)

X
llrfnrnt "Ar Cnlnt-M (de um a ollo fioi) il Brnc<lt>t<i p»Y

f Ma/da È
í, ;i pérola das Américas ,£lH^

O vereador se prevalecedo cargo para dificultar
a distribuição de água
em Niterói

Foi apreesntado A Assembléia Le-
gislativa do Estado do Rio, um re-
queiimento solicitando ao diretor
técnico do Serviço de Água e Esgo-
tos da Capital fluminense, as seguin-
les informações:"a) — Se tem conhecimento que o
sr. Edson Martins, alto funcionário
daquele Serviço e estando atualmen-
te. exercendo o mandato de Verea-
dor, prevale-se do cargo que ocupa
para prejudicar a boa e equltatlva
distribuirão de água pelos vários bair-
ros da cldad eem proveito político.b) — Se o aludido funcionário per-cebe seus vencimentos por aquele
Serviço, e em caso positivo, desde
quando?"

Duas semanas sem água
a rua Tavares Bastos

Esteve hoje em nossa redação uma
comissão de moradores da rua Tava-
res Bastos, no Catete. para reclamar
contra a falta dágua, que há duas
semanas se faz sentir naquele lo-
cal.

Os reclamantes citam, entre outros,
o Edifício Santa Maria, que há mais

de 20 dias está sem água. Por nosso
intermédio apelam para o Departa-
mento de Água e Esgotos da Preíet-
tura, no sentido de solucionar o an-
gustiante problema.

Doação de terreno para
o mercado de Pavuna

Não tendo o sr. Rodolfo Gomes
Laranjeiro cumprido a promessa de
doação de um terreno destinnado a
localização do mercado qae a Prefei-
tura vai construir para atender aos
moradores da Pavuna, a Secretaria
dj Agricultura entrou em entendi-
mentos com outros particulares, já
havendo sido processada a doação
tia área a ser desse modo ocupada.
O doador é o sr. Mauro Sá Lessa,

SsrR?o-^oep^od^Slert se rie **™» ba™ de f-e™ e ^

Recitais tolclóricos de ° «ÜIBEBE

diversas regiões
do Brasil

]osó de Oliveira, amarrado, encara a objelíva lologratlca — Tia-
granle tia luta para subjugar o assaltante. (Foto Meridional)

ESTAVA COM 0 DIABO NO CORPO
O ladrão rebentou o xadrez e, com pedaços de

ferro, promoveu tremenda depredação — Força

policial para dominar o homem enfurecido

S. PAULO — (Meridional) — Mo-
mentos de sensação foram vividos na
9.a Delegacia de Policia, situada na
avenida Cruzeiro do Sul, quando um
perigoso ladrão assaltante arrebentou
todo o xadrez de homens, apoderou-

assim, dentro embreve, com oPleda-
de, um moderno empérlo dotado de
todos os requisitos dos estabelecimen
tos do gênero.

Vice-consul honorário do
Brasil em Singapura

O ministro do Exterior nomeou o
sr. Ernest Davenport Smlth paraexercer o cargo de vice-consul hono-
rarlo do Brasil, em Singapura.

Falta dágua no Encantado
Moradores das ruas Gullhermlna.

Engenheiro Nazareth e Mario Car-
penter. no Encantado, reclamam, por
nosso Intermédio, providencias ao De-
partamento de Águas e Esgotos, por
estar faltando naqueles logradouros j
precioso liquido.

Tratando-se de ruas localizadas em
zona desprovida de esgotos, a falta
riaçua se faz sentir mais íortement
provocando o ajuntamento de detrl-
tos, com o conseqüente perigo de um
surto tifico.

se a depredar as instalações. O fato
ocorreucêrca das 10 horas, e todos os
soldados c funcionários da delegacia
foram impotentes para dominar o
forte negro, que a tudo resistia-

Ante o perigo que representava o
homem armado com os ferros, e na
impossibilidade de dominá-lo com os
recursos próprios, o delegado se viu
na contingência de solicitar a pre-

de 30 anos, por fim, disse que entre-
garia a barra de ferro, mas cm troca,
queria, antes, a chave do cárcere.
MOBILIZAÇÃO

Na impossibilidade de conseguir
que o delinqüente se entregasse sem
maiores conseqüências, o tenente
Hélio fez abrir, cautlosamente, a
porta do xadrez, com todos os sol-
dados prontos para invadir o cubi-
culo, sendo que um deles carregava
uma cadeira que serviria de ante-
paro aos golpes que poderiam ser
desferido pelo ladrão.

Todo o grupo, a uma só ordem,
entrou no xadrez, e estabeleseu-se
então terrível luta que durou cerca

O próximo será dedica-
do ao Rio Grande do Sul

No intutio de divulgai1 o folclore
brasileiro, trazendo para o publico
da Capital Federal o conhecimento
de lendas, musica e poesia das dl-
versas regiões do país, o diretor do
Movimento Cultural de Difusão Foi-
clórlca, sr. Luiz Teles, auxiliado pe-
Ios poetas riograndenses Dilertnan-
do de Araújo Reis, Clauco Saraiva,
das sras. Alma Tusa, Maria Morei-
ra e do conjunto dos "Quitandinhas
Serenaders", fará realizar o primeiro
destes recitais, no dia 23 do corren-
te, no Copacabana. Esta primeira
apresentação será dedicada ao Rio
Grande do Sul.

Apresentado pelo poeta Manoelito
Dorneles, consta o recital entre seus
números uma "charla", em cenário
tipicamente guasca. onde se poderão
ver os potrelros, mangueiras e a
casa da estância. No decorrer desta"charla" serão apresentadas as mu-
slcas gaúchas de Artur Elzuer, Ney
Messias. Dilu' Melo, Lupeclinlo Ro-
drlgues, Ovídio Chaves, Luiz Gomes
e outros autores. Dentre inúmeras
outras, ouviremos "Boi barroso","Alecrim", "Canção do Gaúcho" e"Prenda Minha". Serão declamados
versos de Vargas Neto, Glauco Sa-
raiva, Dllermando de Araújo Reis,
Artur Oscar Loreiro de Souza,
Amandlo Dica e Jaime Braum, den-
tre os quais "Ronda dos Pagos","Meu Rio Grande", "Carreiras", "O
Chimarrão" e "Velho Poncho".

A Indumentária é característica e
o material típico foi gentilmente ce-
dido pelo "35.° Centro de Tradições
Gaúchas". As consultas e estudos
foram colhidas nos livros Manoelito
Dorneles, Rui Ramos e Coelho de
Souza.

O qulbêbe é uma preparado reco-
mendavel, quer pelas suas qualidades
nutritivas e sabor, quer pelo seu
custo relativamente baixo.

Vejamos a maneira mais convém-
ente de prepara-lo.-

Põe-se em gordura quente (banha,
azeite, manteiga, gordura de côcoi
um ou dois dentes de alho cortad'S
bem miudinho. Quando o alho csti
ver começando a ficar dourado, Jun-
ta-se a cebola, também cortada bem
miudinha. Assim que a cebola co
meçar a amarelar adlclona-se to-
mate, salsa e cebollnha verde pi-
cada.

Em seguida coloca-se a abóbora,
partida em pedaços e tampa-se bem
a panela, sem precisar boi.nr água,
como fazem multas cozinheiras, pois,
abafando bem. o cozimento no vapor
conservará melhor o teor vltaininlco
dos alimentos.

Depois de uns 20 minutos, a abó-
bora estará em condições de ser es-

CIRURGIA DA SURDE?,
«Jr. Lapistrano n*r«
DOGENTK MciUlhi (ir Ouro Fie Mrdliln
It Srnadnr Dantas, «nu.» - l)l»rl«mmli
22-8868 — Res. : 26-4471

DR. ATAULFO MARTINS
rSPFCIALISTA

ASMA Bronq. asmatlei
Bronq. crônica

Complicações I
Quitanda, 20, S. 401 £• Tel. 22-0045
dc 2 ás 6 horas, exceto aos sábados.

ótimos resultados desde 1929

magada com um garfo e servida. Ac
retirá-la do fogo 6 que se põe o sal
Muitas pessoas costumam adicionar
ainda, uma colher de açúcar,

O qulbébe nos fornece vitaminas
c C. ferro, cálcio e fósforo. — (Dl;
visão de Propaganda do S. A. Pi
S.).

* Um anuncio no DIÁRIO DA Not *
vale por 2 porque aparece em 2 edições

DOENÇAS DA PELE E CABELO
Tratamento dos cravos, espinha* e eezema.» Extração definitiva t

«em clratrii dos pelo» do rosto sinal» e verrngai
Caspa — Pelada — Queda do cabelo

ft*É HSmab ''«tie» Hospitais Berlim. Paus Viena. Nova Vor*
Ur» rlrcS Itua México, 31.15.» - Tel. 22-0425 - Oa» 3 4» 6.

DR. JOSÉ' DE ALBUQUERQUE
MKMMtO KFÉTIVO OA SOCIKDADB

OF HEXOI.OGIA OB PARIS
Doenças Sexuais do Homem
Knn dn Hmnnn <<H — Ot l *»¦ ti tinrai

sença de um grupo de Choque da de1 clnco ™^os- Ao j'"1- ° Preto
Força Publica
NEGOCIAÇÕES CURIOSAS

A reportagem conseguiu chegar
antes mesmo da força de choque, a.s-
sistincio, durante mais de uma hora,

estava no ehão, e ainda procurava
atingir os soldados, desferindo pon-
tapes, procurando morder, dar so-
cos e cabeçadas.

Dois soldados, entretanto foram
atingidos pelo golpe da barras dc

por incrível que pareça, o ladrão par-I íerro, ficando levemente feridos na
lamentar com as autoridades, e ext
gindo como condição essencial, ser
posto eai liberdade...

O"comandante do grupo de choque,
antes de entrar em ação, procurou
convencer o homem de que toda a
sua resistência seria inútil e fez mes-
mo com que ele visse todo o material
de que dispunha para subjugá-lo.

O assaltante que é José de Oliveira,

PRODUTOS DA

IKBRfiPEL LIMLlTfiPfi
mínima bfíasile.ra de pérblas e novibades spencm

iv CiDAD! DE UMA 1S4-A - 3." PAV. - END.: TEL. INBUAPEl - RIO DE JANEIRO
SCJItôiiO SPARTA) AV RIO BRANCO 20-1».° AND. - FONES: 23-1063-43-6-447

SOFREU UM COLAPSO NA
DIREÇÃO DO AUTOMÓVEL

O carro, desiovernado, tombou fora da estrada —
Ferida no desastre a filha do malogrado industrial

S. PAULO — (Meridional) — O em Bragança Paulista, por sofrer
industrial João Cândido Bueno de do coração ha tempos consultou um

cabeça e no braço direito. O preto
chegou a atingir em cheio a cabeça
do praça, mas não o feriu grave-
não fora a proteção do capacete,
que ficou amassado.
AMARRADO

Ainda resistindo, foi José amar-
rado e arrastado para fora do xa-
drez, gritando desesperada mente e
pronto para nova Investida contra
as pessoas que ali se achavam.

O carcereiro da 9.» delegacia,
Dermeval Leal, inicialmente foi
quem procurou dominar o homem,
lançando mão de todos os elemen-
tos da guarda a sua disposição. To-
das as tentativas foram Inúteis e
o delegado, com o escrivão lavra-
ram o conpetente auto de prisão
contra José de Oliveira.

/Para om Hálito PerlumadoS
\Denl8S Limpos e Brilhantes, )

S DE AGOSTO
nosveittea

CLBfSICOS
PREÇO:

INT. : CrÇ 1.000,00 — MEIO
Cr$ 500,00 — DÉCIMO :

Cr$ 100,00

ANElaO

SWEEPSTAKE

Em 3 grandes prêmios

Ordens, pedidos e cheques a R. FASANELLO — Caixa
Postal n.° 2438 — Rio

EN 1 D A 110 — AVENIDA

^Zo^to"

Morais, de 56 anos, casado, residente

JOALHERIApflscHom
Sir. RIO BRANCO, 114

JÓIAS E
RELÓGIOS
Ot mtnorM

pretos.
A viito •

a crédito.

PRINCIPAL É O MOTOR J

EMITE fl ^v^k^r^^^^yswiit u imMmLW *
íMS ÜA ámm ¦ mm\mAMt V ¦*¦ ¦ WóÜltm 0A ¦ ¦ IBIDESGASTE MSIVEL

Doimitório "Mexicano" e/
Dormitório "Normqndo" e/
Dormitório "Chipendale" d
Sala de Jantar "Mex."
Sala de Jantar "Chip."

6 peças - Cf$ 4.000,00
6 poça». - 6.000,00
6 peça». " 7.000,00

e/ IO peça» i - 3.500,00.
c/IO peça». " 6.000,00

Sala de Jantar "Colonial" c/10 peças • " 6.000,00
Mantemos grande ftock, para pronta entrega.
Grupos Esto fado». Escritório», peça» avulsa» de

4 P O u C O* L U C RO
VGRANDÉS' VENDAS Vv

c/10 peça» CrS 6 000,00
c/IO peça» " 8.500,00
c/11 peço» - 8.800,00
«/12 peça» " 5.000,00
c/12 peça» " 8 000,00
e/12 peça» " 8000,00
de Sala», Úormitório».
todo» ot tamanhos

estilos. Executamos sob encomenda. paciiitamo»o «aoamín

RUÁ DO CATJETÈ, KJ3A FONE: 2^3^223

* QUE í "DESGASTE INVISÍVEL"? ¦ Ê o des-
gaste progressivo da» peças do motor
em frações ínfimas de milímetro, mas
suficiente para provocar o seu desa-
justamento total. Ajudado pela oxidação,
corrosão e pela formação de "borra",

o "Desgaste Invisível" resulta de lu-
brificação imperfeita e produz queima
excessiva de óleo, redução de quilo-
metragem por litro de gasolina, con-
sertos dispendiosos e, finalmente, di-
minuiçSo da vida útil de seu carro.

0 W.OIORÉ DOTADO DE "CANA'.S",
Pdos quais o óleo circula atra-
v« cie suas partes vitais. Cir-
«liando pelo motor, o Atlantic
Motor Oil de "Ação Dupla" limpa, lubri-
oca, remove os residuos. Um notável
'"grediente químico de "ação dispersante"
mantém estes residuos em suspensão,
P3" serem eliminados na troca do óleo.
A,é os pistões e anéis de segmento re-
rebem tal limpeza para manter boa com-
PressSo. O Atlantic Motor Oil de "Ação
Üupla" assegura, por isso, maior rendi-
minto ao seu motor.

°UNAS NOTÁVEIS VANTAGENS DO ATLANTIC
MOTOR OU QUE LIMPA E UBRIFICA:

¦ Contém um Detergente para limpar
°s partes vitais do motor.

Contém uma película lubrificante d*
excepcional resistência.

«ita a oxidação, corrosão e forma-
Ção de "borra".

I
Mantém livres os anéis de segmento.

Isenta de entupimento os canais do
«istema de circulação do lubrificante.

auantic remning company of.brAZIL
j .GAS0l|NA.-:.M0TQIlO|l£UU§^^
X^j. ¦ .rvi  '....-¦¦¦ IlEA'i.-|itr"»"' "* *"

espacialista. que. em face do seu
estado de saúde, o alertara do pe-
rigo a que se expunha, bem como
a outras pessoas que com ele esti-
vessem, caso teimasse em dirigir au-
tomovel. Pois que qualquer emoção
poderia ser fatal, mormente quando
na direção c!e um carro.

Não obstante es»a recomendação
o industrial teimava em guiar sua"baratinha", mesmo em viagens de
longo percurso. E a previsão do me-
dico se cenfirmou mais cedo do que
se esperava.
A VIAGEM SEM FIM

Ha dias, João Cândido, em com-
panhia de sua esposa, d. Clarice
Giacomelll, de 40 anos, e de sua
filha Percy, de 25 anos, solteira,
iniciou uma viagem até Aparecida
do Norte, indo ele na direção do
carro. Em outro automóvel seguiam
alguns parentes seus. Estiveram ai-
guns dias naquela cidade da Cen-
trai do Brasil e. em seguida, visita-
ram Santos, onde permaneceram
também alguns dias.

Com esposa e filha, João Cândido,
de regresso a Bragança Paulista,
passou por esta Capital. A's 15 ho-
ras, jà em demanda á sua cidade,
nas proximidades do numero 100 da
Estrada de Bragança, ocorreu o dc-
senlace.

A "baratinha" desenvolvia velo-
cidade relativamente excessiva,
quando cruzou com outro veículos.
Ao tentar manobrar para evitar
uma colisão, João Cândido sofreu o
colapso fatal, debruçando-se sobre o
volante. O carro, sem direção, sal-
tou da estrada, indo bater contra
um barranco, tombando. D. Clarice
foi atirada para fora do veiculo en-
quanto que Percy. mais ágil saltara
a tempo de evitar perigo maior.
Percy, contudo, sofreu grave lesão
na perna esquerda, sendo internada
no Hospital de Clinicas.

O navio colheu a canoa,
afundando-a

SANTOS — (Meridional) — A' ai-
tura da Ponta da Praia, um navio
nacional, entrando no porto, colheu
uma pequena canoa, que tinha como
tripulante João Dias .Tavares, de 19
anos, solteiro, domiciliado no sitio"Con:ençãozinha", na Ilha de San-
lo Amaro.

A canoa soçobrou imediatamente,
havendo o jovem perecido afogado.

Seu cadáver não foi até este mo-
mento encontrado.

iüRVlçq

M E CA NI CO

E PEÇAS

SO BR ESSA LENTES

jffík 
"Cada qual cuida

»v dos seus...

f <A^& ¦

WÊIí

PROTEÇÃO MATER NAL

PARA O SEU CARROE

A CHRYSLER CORPORATION mantém, atiavés da

Cia. Cipan, oficinas técnicas sob a superintendência
de pessoal treinado em Detroit — Estados Unidos —

para que o seu Chrysler, seu Plymouth ou seu caminhão
Fargo possa recebei os cuidados que realmente
merece.

Venha à Cia- Cipan. que, como distribuidora da
Chrysler Corporation, é um prolongamento da própria
fábrica, e tenha a certeza de estai confiando o seu
cairo ou caminhão a quem o conhece profundamente
e poi êle profundamente se interessa.

ff«frtientantei fic/uifroí
' Distribuidora Gero/n CIA. CIPAN

gggáKj

Perdeu os documentos
Francisco Macias Sanchez, mora-

dor á rua Saldanha Marinho, 179,
em Niterói, h adias, perdeu duas il-
cenças de uma "caminoete", e sua
carteira de motorista.

Solicita a quem achou, a fineza de
entregar no'endereço acima ou tele-
fonar para: Niterói, 5550.

O Consultor Geral da
República só poderá
opinar sobre casos de
interesse geral da
Administração
RECOMENDAÇÕES DO

PRESIDENTE DA REPUBLICA
De acordo com recomendação do

presidente da Republica aos mlnis-
tros de Estado, a solicitação de pa-
recer ao Consultor Geral da Repu-
blica, por parte das secretarias de
Estado, deverá limitar-se aos casos
de interesse geral- da administração
e será formulada depois de ouvidos
os órgãos técnicos do Ministério, com
indicação das questões jurídicas sô-
bre as quais, desejarem -esclareci-
mentos. A decisão, final deverá ser
i^M^!im^.^-i^ani<Ma{:-M^«»faiiai)ai
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r Gwnde Venda
ÂMÍMÁMQ

APROVEITEM!
Grande oportunidade ! Uma só vez por ano !

Os menores preços já vistos !
CR*

Despertadores com uarantia, desde 120,00
Itelóglo pulseira, folheado para senli-n, IS rubis .... 320,00
Iilem, Idem, para homens, IS rubli 2S0.00
Cucos — O encanto do Lar 1)00,00
Currilhões de mesa 1..100,00
llelóclo pulseira senhora OURO, IS rubis 1.750,00
0'r.ulos Nunount com urau 150,00
0'c.ulo tipo HAY BAN  .. 40,00
nlnórulos de srande alcance 1.,150,00
Pulseira dc aço pnra reló-io de homem 25,00

— E muitos outro* artigos a preços nunca vistos 

d colher ia
BESDIWÍ

R. da Carioca, 85 • Junto i Pça. da Independeneai

O MAIOR CÔMICO DO BRASIL NA TV

OSCARITO EM MAIS UMA GRANDE
APRESENTAÇÃO DA TELEVISÃO

Um programa escrito por Francisco Salles, diretor ar-
tistico da TV-Tupí e dirigido por Bob Chust com a'

participação dc grande "cast"

CIDADE E a POVO DE NITERÓI A" ' ' "
Inaugura-se, nessa cidade, a filial da MERCANTIL

AUTO-ELE TRICA S. A.

Anunciar um programa de Osca-
rito ó ter a certeza de obter de
imediato um grande auditório. Seus
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"fans" sc contam aos milhares, es
palhados por esse Brasil imenso tr
a prova desse prestígio popular -
tem obtido de sobejo a Televisão Tu-
pj graças ao numero considerável
de cartas, telegramss e telefone-
mas que ali chegam após cada pro
grama. Oscarito é o dono dos maio
res recursos cômicos dentre todoi
os artistas dedicados à arte de fa*
zer rir e esses recurso.s êle os apro-
veita à farta, trazendo em cons-
tante hilaridade todos quantos o
assistem. Seus programas das sc-
gundas-feiras. às 21,25, sob o patro-
cinlo da "Casa Qarson", trazem •>
marca da originalidade e a graça
Inherente a todas as apresentações
rie Oscarito.

Amanhã, no horário citado, vamos
encontrar pois. Oscarito, o mago da?
gargalhadas, dentro de um escrito
especialmente feito para ele, por
Francisco Salles e que terá a dire-
r:ão de Bob Chust. Na apresenta-
•üo de hoje, Oscarito terá junto d.»
1. um grande elenco com Raimun
lo Furtado, Ita West, Maria Rui:'-
\lcino Dlnlz e corpo de baile da

V. com orquestra dirigida por Os-

__£. Leiam 'O CRUZE1PO'

APARTAMENTOS EM
FINAL DE CONSTRUÇÃO

ii 1*COPACABANA

EDIFÍCIOS: PIANCÓ e MAMANGUAPE
VENDEM-SE: para entrega em N ovembro próximo, apartamentos"DUPLEX" de sala, 2 quartos e demais dependências — Preço
Cr$ 360.000,00 com grande financiamento do Banco Hipotecário
Lar Brasileiro S. A. — Ver no loca 1 á rua Figueiredo Magalhães, en
trando pelas ruas Décio Vilares ou Anita Garibaldi.

EDIFÍCIO ACAPULCO
RUA MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO, 62 -'.*' V. -

VENDEM-SE: apartamentos de s ala, 2 quartos e demais depen-
dêncais --• Preço Cr$ 300.000,00 com grande financiamento do
Banco Hipotecário Lar Brasileiro S. A.

EDIFÍCIO MIRAFLORES
AV. N .S. DE COPACABANA, esq. com a rua Fernando Mendes
VENDEM-SE: um apartamento n o 2o pavimento, de sala, 2 quartos
e demais dependências — Preço Cr$ 320.000,00, com grande fi-
nanciamento do Banco Hipotecário Lar Brasileiro S. A.

EDIFÍCIO CAMÕES
AV.' ATLÂNTICA, esquina de rua Figueiredo Magalhães

VENDEM-SE: ótimas lojasAe um apartamento no andar térreo, de
sala, 3 quartos e dependências, com grande financiamento da
Sul América Capitalização S. A. %

EDIFÍCIO SIMON BOLÍVAR
PRAÇA IOSÉ DE ALENCAR, esquina da rua Barão do Flamengo
VENDEM-SE: ótimas lojas e apartamento de sala, 3 quartos, 2 ba-
nheiros e demais dependências, com garage. Preço Cr. 652.000,00
com grande financiamento do Banco Hipotecário Lar Brasi-
leiro S. A.

EDIFÍCIO MAIPÚ (Centro)
RUA SANTANA, a 20 metros da Avenida Presidente Vargas, a

cinco minutos da Avenida Rio Branco

VENDEM-SE ótimos apartamento s de sala, quarto, banheiro e co-
zinha — Preço Cr$ 215-000,00 é d e sala ,2 quartos e dependências
— Preço Cr$ 270.000,00 e grande financiamento

Informações c vendas exclusivamente com

SANTOS V AH IIS
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ESTAiSELEClMKNTÒ Frnt»Acham-se abertas *íjHffli
crições anuais aos àuff-Vdesta Escola mantidos mL"rio da Educação e SaúdeSao de freqüência fc,i•a candidato:; de ambos 0s6« Iidade mínima de d«LS,Wmáxima de trinta e oi oX*-*

.O Curso de Bvferm»
çao do três anos, disZ7."fcia (não obrigatória W,sos indispensáveis á vld..ajormação profissional das

Õ Curso de Auxiliar degem de um ano c me|0 »tgime tle externnto,
Demais informações mi.eidas Por correspondência,

mente pela secretaria da.,'rua Ramiro Magalhães 52u7dar - Engenho de Dentro$15 horas diariamente iv

Grupo formado pelos Diretores da "Mercantil" e pessoas gradas, entre os quais o Dr. Jayme Fer-

_____ MBrfw Guedes - Dlreforíresfdenfe da "Transagro" Representações. 

Eleições na Sociedade
Brasileira de
Belas Artes

De conformidade com « »»,,tatutos a Sociedade BraaUetrSiIas Artes está convocando jida classe de efetivos e de ouKses que *á tenham pertenci*?!efetivo, para Assembléia Slízar-se na sede social, toSÜ81 de Julho de 1951 i, It g*o fim de se preceder á elelcrC,retona e Conselho Fiscal mm,riodo 1951-11)52. '•^MK

Pari um Hilitt hilmlO
Dentes Limpos e Iillliilit,

I

Com a presença de figuras repre-
seritativas da sociedade e do comer-
cio locais, e bem assim de autorida-
des civis e eclesiásticas, inaugurou-
se, onte-ontem, em Niterói, na rua
da Conceição, 181, a íili-1 da Mer-
cantil Aulo-Elétrica, S.A., organiza-
ção já bastante conhecida e concei-
tuada nos meios comerciais do pais,
tendo sua matriz no Rio, á rua do
Senado, 178-80.

A Mercantil Auto-Elétrlca, S.A.,
deve a sua prosperidade e ótimo con-
coito — que se evidenciam por mais
essa iniciativa — a* dedicação e cri-
tério dos seus mentores, que pri-
mam em nortear os seus negócios na
mais rigorosa e sadia linh-a de ho-
nestidade e cooperação democrática.

Localizada no poijto mals central
da capital fluminense, vem a nova
instalação da Mercantil Autc-Elétrl-
ca embelezar ainda mais a artéria
cm que situou-se, e proporcionar a
grande familia niteroiense as vanta-
gens de obter os artigos e produtos
dc que necessita to preços e condi-
cões verdadeiramente em conta, da-
cio ser a "Mercantil" importadora
direta dc uma série de importantes
utilidades do seu ramo, capaz, por-
tanto, de mais vantajosamente ofe-
recê-las ao mercado consumidor.

Entre o.s artigos e produtos que a
"Mercantil" venderá diretamente ao
publico de Niterói e das cidades vi-
zinhas, contam-se os seguintes: Au-
tomóveis, Caminhonetes e Caminhões"Bongward" (distribuição exclusi-
va para o Estado do Rio e Zona
da Mata, incluindo Juiz de Fora);
Máquina de Costura "Asahi" (japo-
nêsa) e "National Rotary (amerlea-
na); Geladeiras "Norgc", Bicicletas"Philips", e Automóveis "Kaiser" e"Henry — J.". (Concessão para Nite-
roi.

Para assistência técnica aos auto-
móveis de sua distribuição, manterá
a "Mercantil" uma oficina mecani-
,ca perefeilamente aparelhada, na
rua Barão do Amazonas.

A' Mercantil Auto-Elétrlca, S. A.

que no comércio atacadista tanto eyi-
denciou-se no seu ramo e tão Inveja-
vel nome mereceu, estimamos lhe
assista também, em sua nova praça

e em seu novo setor de operações —
o comércio varejista — o mesmo su-
cesso a que tem feito jus até agora,
como das mais prestigiadas firmas
cariocas de sua especialidade

Aos diretores da "Mercantil" ex-
tendemos nossos votos de felicidade
em mais essa sua iniciativa, pela

qual lhes são devidos parabéns, que
cabem, também, á cidade de Niterói,
seu comércio e seu publico — estes,
de fato, os maiores beneficiados.

USE

CREME Dt

DR. ELIAS GREGI
Chete dos ambulatórios de ginecologia e obstetrícia do H.
Guinle — Clinica Geral - Ginecologia clinica e cirúrgica - M
C1NELANDIA — ED. GLORIA, 3.° andar - Tel. 22-134J - D»||
5 horas. Res.: Rua Senador Vergueiro. 128, apt. 201 - Tel,

Compre
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j| Acompanharam os
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em qualquer
dia da Semana

esta
Semana
artigos
preços
dias

iil sogos da "Copa Rio"

»

DEIXAM O RIO DESTACADOS
JORNALISTAS SUL
AMERICANOS

Tendo chegado de São Paulo em
um dos Bandeirantes da linha pau-

J i lista da Panair do Brasil, prosseguiu
II viagem para Caracas, em um clipper
J | da PAA, o jornalista chileno Jorge
11 Bravo, redator-chefe do Bureau da
j United Press na capital argentina.
â I Entrando em gozo de férias, que pes-I sara nos EE. UU., o jornalista Ja-
á mes Coogan, chefe do Bureau da U.
T P. em Caracas, Jorge Bravo assumi-

rá a direção dos serviços ali até A
volta do titular, quando, então, re-
tornará ao Rio para gozar suas fé-

. rias.

(Para 
Montevidéu seguiu o despor-

I tista Luis Schiappapletra, eorrespon-
A) dente do semanário uruguaio "Put-
St boi Actualidad" e no matutino "El
f Dia", que se edita na capital do

Uruguai.
A fim de realizar a cobertura da

finalíssima da "Copa Rio" para"El Dia" permaneceu na capital da
Republica o jornalista Ulises Bada-
no, chefe da seção desportiva daque-
Ie matutino.

Prova de habilitação
A prova de habilitação para Auxl-

liar Técnico Especializado (Operado-
res de máquinas apuradoras sistema
Hollerith), cujas inscrições foram
encerradas a 19 do corrente, será rea
lifcada no próximo domingo, dia 29,
na sede do Serviço Nacional de Re-
censeamento (Avenida Pasteur, n.°
404), ás 8 horas da manhã.

Os candidatos inscritos deverão
npresentar-se munidos de lápis-tin-
ta ou caneta tinteiro, bem como dosrespectivos cartões de identificação.

Receberam mais uma
quinzena os desempre-
gados do Quitandinha

O sr. Danton Coelho, ministro doTrabalho, determinou à Comissão doImposto Sindical o pagamento demais uma quinzena de ordenado aosempregados do Hotel Quitandinha,recentemente fechado.

RUA DA ASSEMBLÉIA, 104-4.° ANDAR - SALAS 410 A 415
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REAPARECE O BALLET
DA JUVENTUDE

O Ballet da Juventude voltou afuncionar, estando sua direção en-treguc à professora Consuelo Rios.
Para a constituição de novas tur-

mas, do principiantes e alunos adian*
tados, são os interessados atendidos
na sede da UNE, terceiro andar, a
praia do Flamengo, 132, das 9 às 12
horas, todos os dias úteis. Não se
fornecem informações pelo telefone.

As aulas são ministradas em dois
turnos e em dias alternados. Para a
admissão ao Ballet exige-se, por par-te do candidato, o compromisso de
se sujeitar, rigorosamente, ao regu-
lamento disciplinar. E' indispensável
o fornecimento.de duas fotografias,
tamanho 3x4, de frente, e autoriza-
çáo dos srs. pais ,no caso de meno-
res. Há turmas especiais para os'.uitlgos componentes do Ballet da
Juventude, os quais ficam convida-
dos a participar do novo grupo'. - .
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^P'^ÍW^W * A**,la de (,<-lonia Flor de ?l1*- Magnífico joao dc madeira
flil «í& i? / * ça. Chipre, Crcpe e Violeta. para cozinha, 5 peças ntilis*
^Éf* m * â ,f v" quatro perfumes suaves, óti- gimas, verdadeiro presente pa
WlÈmmms*^ mu c0,nPlemen" ra uma dona
MÊm€'?sA* r" to para o banho, ClAfl*) de casa, de íOOfifl
HK¥t*-'v*V» de 15'°° P°r " H\}W 41,80, por  •í-jj0"
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Ferro elétrico com super re-

^^fifíSC^G^v.'" sistencia, cabo de madeira. Mela dúzia de copos d« d*
I^^^^S^rS-^-r íio- tomada e descanso, so- dro duplo, artiyu nririlo resi'
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Ê*»t'l'l(lt#'^ ..,
fc& Lindos c oriRinais chinelos
»V \**i,*-*,;,i para senhoras, artigo levis- ,hi
;;P \ ? f-S^FM 4 mÈ simo cm superior tc?i*rl!) chi- Magnífica xienrn »¦*"„.„
PjJi\ySra_lJl ni,h:l- tod0 ofr" vidro branbo crifl '
'C&mÊÊmÊÊÈÈmm vaCo' -ino ilca" (IP** original e mui- ft-rt
MV^V^nHm bamento de ?/HW to vistoso, de $J19«WM y | »| §iW 30'00' I»01, lft.5». !""• "' I

R. ASSEMBLÉIA,50-54a40
AV. COPACABANA, 557

R. GONÇALVES DIAS, 69
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nR SPINOSA ROTHIER
-rM SEXUAL E URINARIAS

pO^-m endoscópica da vesictila.
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FSIGOIESTE
VOCÊ E' COERENTE? w , D ;—:
Muitas vezes, ficamos surpreendi-:-LlVlTa YWX Vai aClOliai'

¦ 
r,-* min ^..' , O

(7 mninr cnrliinrnto
Ja pr«i,'». P»r prêçól

ícm competidor.
*

Vendas em 10 prestaçõíS
sem fiador

*

PALÁCIO OA MÚSICA
t, Soem funo. 35 -Tijuco

Ittrlv ll' IU lll H> "Oill

TELEVISÃO NA FRANÇA — Realizou-se em rari». ha tempos, a primeira representação televisionada da
famosa peça de Moliére, "BourgeoHè Gentllh-cime" com a participação dos mais famosos cantores da
eidade artística. Da esquerda para a direita: Raymond. Souplex, Mirellle, Agnes, Jean Marsac e-CaJarina

.,- Gay .

BESDIN
k JÓIAS-HfLOGIOS-ÓTICA.

-.a PREÇOS MÍNIMOS .«fc

Conto ooíicwí

COLABORANDO com V. S. na expansão de seus negócios
e maior eficiência de sua organização

UHÃ OPORTUNIDADE PARA OS QUE DESEJAM A PROPAGANDA
DE SEUS PRODUTOS A DOMICILIO

GUIAS MUNICIPAIS
contendo mapa, histórico, limites, distancias, meios de transporte,
tslatlistiras, gráficos, relação de repartições públicas e nomes de
seus diretores, deputados, vereadores, profissionais, comercio e

indústria, etc., etc.

Pedidos para SOCIEDADE BRASILEIRA DE EXPANSÃO'
COMERCIAL LTDA., Caixa Postal n. 4760 — São Paulo

¦ | j =¦ rmr7i 11 m »h j * j
DIA DE AULA

Cr

DIS
10,oo

c o s
12,00 - 15#oo

NOVOS - ESCOTADOS — ANTIGOS — RAROS
SAMBAS - FOX - BOLEROS - TANCOS - CHOROS, etc.

Grande venda — Preços de arrasar
VARIADO SORTIMENTO DE DISCOS CLÁSSICOS

RUA SÀO JOSE* N.° 67 —TELEFONE : 42-2577

—A fabricação de moedas falsas
é muito mais simples que a das no-
tas falsas, dizia certa vez o Pro-
fessor a seus alunos de criminolo-
gia. — Com o advento dae notas,
tornou-se mais rara forma de fai-
slficaç&o. Vou contar-lhes um fa-
to interessante sobre/o assunto. Al-
guns espertos falsários limitavam
suas atividades a falsificação de
moedas raras, vendendo-as com
grande lucros aos colecionadores. O
caso que vou contar-lhes é sobre
o rarisslma moeda Keutachacher
Eubentaler. Um inteligente falsário
conseguiu alguns exemplares per-feitos dessa moeda e enviou cópias1
feitas em latão a alguns coleciona-
dores, perguntando se possuíam ai-
gum exemplar da moeda e ofere-
cendo 1.100 florins por cada um.
Como somente existissem quatro ou
cinco -exemplares da moeda, todos
os colecionadores responderam ne-
gativamente. O esperto falsário es-
perou algum tempo e depois escre-
veu aos mesmos colecionadores, des-
ta vez oferecendo a moeda por 700

florins. Decerto escreveu com ou-
tro nome. Quase todos cairam. Com-
prariam a moeda por 700 florins,
para vendê-la depois ao primeiro'
missivista, com um lucro de 400 fio-
rlnsl

E' claro que o falsário fez' um ex-
celente negócio, resultando dal que
existem hoje varias das "Preciosas"
moedas.

Bem, por falar em moedas de
ouro... digam-me uma coisa, bem

I depressa:
O que vale mais: uma tonelada

de ouro em moedas de 5 dólares ou
mela tonelada de ouro em moedas
de 10 dólares?
QUAL E' A SUA RESPOSTA? VO-
CÊ SABE? \

Solução na 4a. pagina.
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DRDEZ
TELEX ha mim* a m»lod» da

«do w» o Mnhw tu* pwdids pda
wrdu Piocur» conliKw TELEXi
ptqMM, l*.*, tconímko, bwWvtl
com QaoSsátsó* d* *im natural um
diilorctei Mm ruldoi • agora, con
mait «m nwdtla «cknlva, o TELEX
300-8, tm formo d* can*)o.tlnMm,

»TELEX3oob
Centro audUtisoX ^ _

*u-,cRJ° BRANCO, 138.13.'Tel! 22-6662^10"UAIS, S. PAULO . P. ALEGRE -CURITIBA . B. HORIZONTE -RECIFE''¦••¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
**? me «n»lw o folheto ilustrado "FATOS SOPRE A SURDEZ"
NOME ....
ENDEREÇO 

'.

QDADE...

dos vendo um amigo dizer que gos-
ta de uma coisa que ja o ouvimos
afirmar que detestava! Mas, isso
não quer dizer que nosso amigo se-
ja incoerente. Muitas vezes, nossos
gostos amadurecer^ ou desapare-
ce uma causa psicológica que nos
fazia deixar de gbstar de determina-
da cousa,'

teste de hoJíi' serva para nios-
trar-nos se nossa mudança de opi-
nião é baseada numa causa lógica
ou se serve para demonstrar nossa
incoerência. . '

(Conte 2 pontos para "Sim", I
para "A's vezes" e 0 para "Náo".
calcule depois o total)..

— Você fala um pouquinho mais
do que seria de se desejar, mas.
apesar disso, afirma que hão gosta
de gente tagarela?

— Prega as vantagens da força
de vontade e da Inflexibilidade de
caráter, apesar de, muitas vezes de-
monstrar que não possue tais qua-
Íidades?

— Castiga as crianças por dize-
rem mentiras, embora a maioria de
suas historias seja privadamente
falsa? ' ' ¦'

— Incorre hoje na ostentaçâq
que tanto censurava nos amigos,-
quando não lhe era dado fazer o
mesmo?

— Mantém relações com pessoas
te?

— Tem preconceito, baseados
que despeza e censura ocultamen-
na ignorância, embora nunca se
tenha dado ao trabalho de verifl-
car se seu modo de pensar é erra-
do ou certo? Tem., por exemplo,
implicado com certas raças, nacio-
nalldades e lugares?

— Altera constantemente seus
planos e decisões, muda de'opinião

icomo quem muda de roupa?
I 8 — Vive a gabar-se,do que pre-

tonde realizar, sem dar provldên-
cias. no sentido de tornar em fa-
tos suas palavras?

— Suas idéias progressistas, ten-
dantes a fazer do mundo um lugar
melhor de se viver não passam I de
mero ossunto de conversa?

10 — Queixa-se de estar excessl-
vãmente cansado, embora continue
a trabalhar exageradamente?

Se tiver tido uma contagem de
13 a 20 pontos, seu procedimento
tem sido tfio incoerente que as pes-
soas devem encontrar cVflculdade
em- compreender e explicar suas
atitudes; 4 a 12 pontos indicam quevocê, por vezes, age com certa in-
consistência, mas que. se for inte-
ligente e "maduro, em breve terã
adotado uma linha mais segura.
Menos de 4 pontos: se você muda
de modo de pensar, é porque tem
um espirito lógico e disciplinada
pronto a ver os próprios errosj

o governo deS. Paulo
2 milhões de cruzeiros

SAO PAUI^O. 20 (Meridional) -
Elvira Paga que vem atraindo mui-
tidóes num dos teatros desta Capital
com suas poucas.roupas está dispôs-
ta ao que parece, a aumentar o-seu
cartaz. Assim é que entregou hoje
a seu advogado um documento au-
torlzando-o a mover uma ação de n-
denização contra o Estado dé São
Paulo, pondo sob a alegação de ter
sido espancada por policiais após o
Incidente e ihque se viu envolvida no"Nick Bir" e de ter ficado com seu
corpo marcado durante vários dias
Impossibilitada' de trabalhar Elvira
Pagft exige indenização de Cr$ ....
2.000.000,00 (dois milhões de cru-
zeiros),.

DIARIO DA NOITE Rio, 23-7-1951 - i>

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO EFETIVO DA 60CIE-
DADE DE 8EXOLOGIA DE PARIS
Doençai Sexuais do Homem
Rua do Rosário, 98 — De 1 ài 6 hs.
.y*. '', '.*'''.''' —
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Industrial Wúi S. A.
comunicam a transferência dos escritórios de suas filiais
nesta cidade, para a RUA FREI CANECA N. Uir
TELEFONE 42-5943, onde continuarão a atender seus
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distintos clientes e amigos. i
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para um brinquedo
ou um terreno em
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i ¦umu mim

(pêlo Plano Arcozelol
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PALAVRAS CRUZADAS
RIO SOMEL

^HORIZONTAIS: 1 — Conversa
breve. 5 — Fome. 7 — Frieza. 8 —
Planta babosa..

VERTICAIS: 1 — Argumento sem
réplica. 2 — Pronunciado.; 3 — Re-
ligião. 4 — Aguáeza. 5 — Em fim. 6
— Rio da Suissa.

• •••••• ,,*«•»••••.«•••<
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COLECTANEA DE PALAVRAS
CRUZADAS /

Foi publicado ijm livro sob o ti-
tulo acima, adequado para formar"cruzadistas" de uma hora para ou-
tra, repleto de testes, passatempos,
charadas, logogrifoi e problemas de
palavras cruzadas para prlnelpian-
tes, médios e veteranos, sendo seu dl-
retor SúLVIO ALVES. Primeira Co-
Iectanea de Palavras Cn»adai,en-
contra-se em todar"as - livrarias e
pontos de jornais desta capital,

* Correspondência e colaboração
para SYLVIO ALVES. Rua Sacadu-
ra CabraK 103 — Rio.
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formado pelos iuros de uma grande yallori^aç^p! Exalem

disso... Cr$ 402.500,00 mensais, como 
"PRÊMIOS DE POHTUaLIBBDE'."

Tire a máximo
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proveito da eletricidade I
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4 Vezes mais /TT\\ luz eom
\pjj^Ày

o mesmo consumo de energia.;

"i-.
• >i
i-i
i.
i
i
i

i
i.
i
i
i.
i
i
i
t
i
ir'.
I

*#s vo», ** tUS 
0* té

w*r váp

^oduto da GENERAL ELECTRIC 
'S. 

A.

JU») ^.

riatfveivw5",^», cw- ea\\ia-

tot®

W'*.v<oV01%«*o'4;;..c»».\w

Pará que V. possa dar ao ,
seu filho um valioso pecúlio,
com a mesma facilidade com
que lhe dá brinquedos, orga-
tózampsAeéte«i?IanQ excepqor j
nal! Com irrisórias ménsa-
¦lidadèsde 20 cruzeiros, se^
entrada, oferecemos a todos'
os pais a possibilidade de
reservar pára cada filho, aò

menos um lote- v de terreno
em Miguel Pereira, pelo
Plano Areozelo!

., yènha.aos;egçrit§rios da firma
;'' jpi|prie^|af:| It^glplo-''
4' niáçãoS.A.doiheçàfosiideta-

t \ lhes do Pláno^ Arço^lo^ com
7á3 suas vantagens adicionais.

Não espere! Esta é uma opor*
^/ttiBudade que ^ão se repetel

1
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COLONIZAÇÃO S. A.
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AGÊNCIA CASTELO (L. FERREIRA) -
AGÊNCIA PETROPOLIS (

AGÊNCIA BOTAFOGO
ièéxM: .-tK.-::-:t%:, 
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Q RURAL E
Capital realUado, Cr^ 9.^0.000,(^9

Avenida Gf aça Arap/|2^^lf ^«^'*^« 22'6836 |
Agente, autorisados: Üa^àJÊ* 42"6382 I |'.// NITERÓI 

V R. AureUano^ L^l, 63 (Rink) ^ ^.^ |-

-Av. Franklin Roosevsir, 84-10.° andar, s/l. 001 — Tel. 42-2762
J. D. ASSIS) — Csí. da Saúdsdo, 220 — Tel. 4506 1
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Hoje falta água em Copacabana, .amanhg.Tebenta .um cano
em São Cristóvão, na semana"seguinte o^Meier grita, depois

,,o Grajaú.e, assim,remendando;.canos, ;cammhamos para; a
¦trágica realidade dá'seca "-.- '•';:;;

realidade núa è erúa, sem disfarces e dis cussões, é a que ó Rio está marchando, a pas-

sos largos, para uma das piores crises que uma grande cidade moderna poderá através-
- á íêca, a sede, a falta dágua, eòm todo d cortejo das suas incoosequencias imprevisi-

veis, com à doença, a epidemia, a morte. Náo é exagero, nem alarmismo. Quando se conse-

gue remover a falta dágua de vários dias.em Copacabana, rebenta um cano cm Maracanã

ou escasseia 6 liquido em São Cristóvão, três dias depois, quando, tudo parece normalizado,

menos os milhares de canos furados vasando pela cidade afora, pCrajâú grita de desespero,
' . : 'P\.m porque ha qiiirwe dias, em. cm-

sar

EIvlra Paga nuer dois milhões de
indenização üo nuvem ie S. Paulo

•OÍS'ASPECTOS DA-RUA DQS COQUEIROS, VENDO-SE O POVO REMOVENDO O LIXO, EMPU-
V NHANDO PÁS. VASSO URAS E ENXADAS. \

EMPUNHANDO PÂS, ENXADAS E VASSOURAS

0 POVO REMOVEI 0 LIXO
DA RUA DOS CAJUEIROS

,*,: 
'Velhos, mulheres e até crianças num viyo protesto contra.a

•;V inoperancia da Limpeza Urbana ; A,a:¦-¦;'..:.£m

A bailarina deseja uma com*
pensação pelos estragos cau*v sados em seu corpo

' 
S; PAULO.' 22 (Meridional) -

Sem duvida alguma a atriz Elvlr.
Paga, que se tornou célebre na cm-
nica policial de S. Paulo, por tei
sido envolvida em um caso ocorri-
do em uma "boite", pretende con-
tinuar com seu nome no. cartaz, pois
que ainda ontem, segundo documen
to entregue por ela a seu advogado
vai exigií que. o governo do Estado
a indenize na elevada Importancit,
de dois milhões de cruzeiros. Fun
damenta esse pedido no fato d:
que, na noite em que esteve, envol
vida naquela briga, tendo sido agre
dlda a "casse-tête" por policiais,
seu corpo,'em virtude das pancada-
recebidas, ficou visivelmente niai
cado. ,

«EM MEDO DE SER PRESA
Na. noite em que a atriz estreoc .

em S.' Paulo, segundo informou uma
autoridade policial, Elvirá Paga, ao ;
deixar o teatro, solicitou a varias
pesfeoas que a acompannassem, pois
tinha medo de ser detida, de vez
qüe pretendia exigir do Estado
aquela importância como indeniza-
Ção.

— —•——T— - 1. —C. —— II f}

0 íjfepí desgovernou-
se, projetando*se
contra o bonde

Sábado ultimo, á noite, João Pinto,
de 29 anos, casado e morador á tra-
vpssb Oton, 620,. na Engenhoca, em
Niterói, dirigia um "jeep" da Se-
•cretarla de Segurança Publica do
Estado do Rio, com destino ao Bar-
reto- Na rua General Castrioto, nas
proximidades do G.T.A.C. o "jepp"
desgovernou-se, projetando-se contra
miv bonde .que ali passava na
ocasião- Envconsequència, o motoris-
ta íoi cuspido ao solo,, sofrendo feri-
mentos e "contusões pelo corpo. Em
estado grave foi ele. internado no
Hospital Antônio Pedro.

A Delegacia do 3.° distrito registrou
&.ocorrência.-». .

co ou seis de suas
lhe chega um pingo.

ruas, nao

PROBLEMA ACIMA
PREFEITURA
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DERRUBADA A'GAR AGE PEI.O CAMINHÃO - S. lau|„ ,«..,..,
— Dirigindo o caminhão de chapa 2-56-71, José .!. de Torres, ai inSS1)
na Garante Nacional, á rna Corrêa de Andrade n. 224, provocou «fiSS
lütão com uma coluna (jue. sustentava o telhado do edifício, trorr/a
o desmoronamento parcial do estabelecimento. Em consequenci»*!, jconscqucnci,
smstre, recebeu ferimentos graves e foi internado no Hospital riu
cas o motorista Agenor Cintra Lins, de 45 anos, casado, rcsid.n

""fl

sidenl* iSi Bento do^Una, Pernambuco. O fato foi objeto de incmrrito Jt
tii mi *i mricf /it>!-i An Ir...-1 __ift "Í'V

smoronarlj jfjl
tão da Policia Central, que solicitou a vistoria dn local pelos neritSfíi
Policia Técnica. No clichê, um aspect,o da garage dcsmoronaJiWj!

Meridional).

A maioria contra a convocado
sessão extraordinária para apn
ciar as irregularidades na
são do Vale do São Francisco

EL VIRA PAGA

O», moradores sdaVahtfgã 
-.nirt. ços

Cajueiros, junto ?.ò lunel Jolò Ricar-
do, -atual rua Alfredo Dolãbela.Por-
tela..vivem intensamente.o drama.do
lixo.' "- - ¦:
P.'Ot caminhões da Prefeitura, pas-.
im semanas sem recolher, o lixo do'-"Hli'ar,'<- toda rua é assim inunda-

'à&.ús sujeira, a-despeito da chuva
de.reclamaçõss endereçadas ao dis-
trito da Prefeitura, ao-qual cumpre
conservar limpa aquela zona da ci-

I dade,
LIMPKZA POR CONTA PKOPR1A

Ontem, pela manhã, o povo da rua

Vale a pena esperar
,, um pouco...

'mc4^^y^' mi

AUSTIN
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dos Cajueiros reuniu-se, para dar
uma lição às autoridades responsa-
veis pela rsinòção do lixo.

Assim todo o lixo acumulado, na
rua foi transportado pelos morado-
res para uma esquina. Verdadeira
pirâmide de sujeira, — mais de uma
tonelada de lixo — foi levantada a
pás e vassouras,' por crianças, donas
dc casa e homens de todas as idades.

Aproximadamente cem moradores
laboraram na limpeza da rua dos Ca-
jueiros, na esperança de qüe a.ini-
ciativa sirva de exemplo e estimulo
às autoi-jdadBS municipais.
MEDIDAS ATRABILIÁRIAS DO

CHEFE DO DISTRITO
Em palestra com- os moradores- a

reportagem do DIÁRIO DA NOITE
soube que. alem de não tomar co-
nhecimento da limpeza, da rua, o
chefe do distrito municipal da zona
manda prender quem remova o lixo
para o morro prqximo, desse modo
obrigando a permanência de verda-
deiros monturos dentro dos' domici-
ÜOS. :'*:'* . -r ;, ¦' . . ¦ S' % .' -;

Há ainda as propinas que os fun-
cionáriosda limpeza "urbana solici-
tam dos proprietários das casas co-
merciaias.Saqueie trecho,dá:cídade,
para esvaziarem* o que chamam de
excesso'de*lixo .das caçambas.

O exénjíílo vivo dós, moradores da
rua dos* Cajueiros fica.1 assim, como
uma advertência, demonstrando a
evidencia de um dos mais atuantes
problemas da cidade.

COLGATIZE

COLGATE

ESTRANHAS RAZÕES DA MULHER
QUE MATOU 0 MARIDO

-Uc despie-me e traR
cn no Galinheiro

BORDÊUS, França, 22 (U.P.)
Quando o juiz criminal perguntou á
madame Adrienne Galinier, jüe 49
nnos de idade, por que assassinara
a punhaladas seu marido, a ré res'
pondeu: .

— Ele me pfegava todas as rioi-
tes, despia-me completamente e me
fazia dormir no galinheiro..'...

Leiam 'O CRUZEIRO'

Largou
GESTO INESPERADO E TRÁGICO

ilKte. Jf^mmXWe^^^^^^^^m
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a mao oo noivo
jogou-se debaixo do trem
Uma rusga a causa do suicídio da linda jovem

Conforme divulgamos...suicidou-se,
sábado ultimo, .atirando-se sob as
rodas do expresso de Nova Fribui*
go, quando a composição trafegava;
pelo ntvel da rua-Floriano Peixoto,,
imediações da travessa Dr. Jurume.-
nha, em Nèvés.' São Gonçalo, a io-
vem Ruth Ferreira, de 16 anos, mo-
radora na referida travessa. Isso
aconteceu-' após violenta discussão,
com o: seú noivo.-Zeno da Silva,
funcionário da "Covibra"

FALSA VERSÃO DO FATO
Uma irmã menor de Ruth, de no-

me Abigail, que se achava em com-
panhla do casal, por ocasião do sul-

cidio," declarou' aos' seus genitores
que Zehò teria empurrado Ruth
sob as rodas da locomotiva, fato
que foi contetsaclo por uma teste-
munha de vista, o desportista Ane-
zio Martins, que se encontrava pro-
ximo dos. jovens e viu'Ruth lançar-
se á frente do trem.

Em diligências pára esclarecer o
caso, o delegado Miguel Alonso, de
São Gonçalo, apurou que Ruth to-
mou aquela resolução, depois de ha-
ver brigado corri o noivo, não po-
dendo'este evitar o seu gesto lhes-
perado. . ,. \

ASSIM É O COMUNISMO

fi prisão rie dois agiíaifores veriíielhes em Santo
André revelou o fanatismo k um adepto ie"

A realidade, portanto, é a de que
dentro em breve a população carioca
crescendo vestiginosamente se deba*
terá numa das piores calamidades,
porque está mais do que provada a
incapacidade da Prefeitura para sa-
tisfazer ás necessidades dc abaste-
cimento da oidade. . .

Para que possamos .resolver esse
problema angustioso é hoje necessà-
rio a Imobilização dc capitais supe-
rlores a dois biliões de cruzeiros.
Conveniente administrados, empre-
gados com absoluto rigor técnico e
geridos escrupulosamente, num re-
gime de estrita economia, esse fabu-
loso dinheiro poderá seguramente
garantir ao carioca essas duas coi-
sas essenciais'— a'guá~potáveI abun-
dante por preço baixo.
O ÚNICO CAMINHO
"Mas, o unlco caminho seguro que

níngüem quer vê ou sè alguém en-
xerga fecha os olhos, para qui; se
chegue á esse resultado c a entrega
do abastecimento dágua a cima cm-
presa particular indonea, -rigorosa-
mente fiscalizada, como «e faz cm
tantas cidades.

Sc entregarmos á Prefeitura as
obras totais de abastecimento plane-
jadas e executadas dentro cias pers-
pectivas das' necessidades futuras,
não haverá dinheiro que chegue c
teremos obra's Infindáveis e de eus-
tos astronômicos,

Não há tambem exagero . nossa
afirmação. As simples obras dc su-
perficie da Prefeitura, precárias e
mal acabadas, saem como todos sa-
bem-por verdadeiras fortunas e por
esses è outros exemplos pode-se ava-,
liar o que resultaria se o governo
municipal empreendesse obras sub-
terrâneas de tamanho vulto e cx-
tensão. ,«,
POR QUE

REBENTAM OS CANOS?
Por que vivem rebentando grande»

e pequenos canos continuamente, pe-
los quatro cantos da cidade?

Não há rua, não há bairro que te-
nham-seus vasadouros dias e noites
seguidos ütc que a carangueijola da
burocracia se movimente e ceda aos
apelos e protestos dos moradores,
corações partidos com aquele estr»'
go, enquanto em casa fazem a bar-
ba com água mineral. Por-que re.-
bentam ' 

os canos? Simplesmente
porque foram mal feitos, remendos
postos infindavelmente numa casa
praticamente em ruínas.

. O remendo de tal adutora, a ins-
falação dc tal cano, esta ou aquela
obra, poderá ser feita por uma em-
presa particular custando 100, para
sair bem feita. Vem a Prefeitura e

/a realiza pessimamente por 201). por-
que houve . economia de material,
houve Isso ou aquilo no fornerimen-
to, na mão dc obra, no rendimento
do trabalho.

Nenhuma dessas providencias álea-
(orlas resolverá o problema geral da
água no Distrito Federal. A Prefei-
tura não a resolve, nem tampouco
as empresas especializadas em re-
mendos. E, assim, continuaremos,
visto que o Estado persiste em náo
aliar-se, em termos honestos, claros
e decisivos, com a iniciativa privada
cm beneficio do progresso e do bem
estar da população urbana mais nu-
merosa e por isso mesmo mais exi-
gente do pais. \,
A TRÁGICA

REALIDADE CHEGARA*
Entra, pelos olhos e pelos ouvidos

de todo o mundo que o problema da
água no Rio depende unicamente de
previsão, previsão feita com larga
antecedência, revelado» por outro
lano de confiança em nós mesmos e
da convicção de que marchamos pa-ra os grandes destinos dc futura me-
tropole.

Depende de que se preveja com
margem larga o abastecimento ne-
cessado -. o Rio deveria eni 1951 tér
o abastecimento necessário para.1970. Talvei não tenha o de 1925 ..

Pouco adianta tudo quanto sie está
fazendo, os remendos de obras, com
fotografias,.; explanações, alarido,
para engordar os olhos do còntribu-
inte torturado pelo flagelo. A trági-
ca realidade da seca, da sede,! dadoença, da epidemia, a trágica: rea-lidade. chegará.

Preparemo-nòs, portanto/' desde
agora, para a grande calamidade quenos espera em futuro próximo, paravergonha e humilhação de- um* das
grande* cidades modernas do mundo.

O sr. Gustavo Capanema vai pro-
curar orientar a maioria parlamen-
tar no sentido de rejeitar o requeri-
mento do deputado Francisco, Ma-
cedo, solicitando a convocação de

Amanhã, a instala-
ção do I Congresso
Brasileiro de Pro-
lissionais de nivel
universitário
Superior

Amanhã, as'21 horas, será solene-
mente instalado no aiíditorlo da ABI.
o I Congresso Brasileiro de Profis-
sionais de Nivel Universitário Supe-
rior. Para o ato estão sendo convi-
dados, o presidente da República, os
representantes do Poder Legislativo,
os ministros e os representantes da
imprensa.

Ao Congresso comparecerão pro-
flssionais do Ceará, do Piaui. de Ser-
gipe, de Pernambuco, da Bahia, do
Espirito Santo, de Mato Grosso, de
Sai Paulo, de Minas Gerais, do Rio

uma sessão extraordinária nm inunciai: Irregularidades que 'tu
ocorrido no.s ultimes cinco anca»obras da Comissão do Vale i« íFrancisco. '-
COMISSÃO

DE INQUÉRITO
O leader do governo eugerlii>irepresentante rie Sergipe mina prorrogação da sessão de inhã ou, então, que solicite a ctuiçáo de uma Comissão de iito para apurar as irregulatljiS

Acha o sr. Gustavo Capanenai
masiada uma sesíão extrai
para debater do assunto e, asmaioria não está disposta a condê-la.

Ao que tudo indica o sr, 1co Macedo esíá, se lncli
Comissão de inquérito.
Grande do Sul, e do Paraná.

Estão inscritas varias ent
Instituto de, Arquitetos doAssociação cie Engenheiros daí
C. B., Sindicato de Engenheiro!à
Bahia, Sindicato rie Engenheiros 4
Hio Grande do Sul, Sindicato de Mi-dicos de Porto Alegre,
Coordenadoras de Sergipe, do C»
c do Paraná.

Até- o momento já foram enij
gues à, Secretaria cio Congre-sH
teses, vindas do Ceará, de Minai6
rais e do Paraná.

MOSCOU
DAVA DINHEIRO AO PARTÍ DO E DEIXAVA A' ÉSPOSÀ E OS
FILHOS .PASSANDO FOME .• ,r :., .

S. PAULO — (Meridional) — A tonii Wenger,, e ijuatro filhos, criali
íjolicia 

'de,$«nto'André realizou.uma ças-, ainda, cíqram encontrados,, em
a dístri
panfletos

,;:;,;;^;.:-i';c-o(Af-:fN"Hi*'

...-""C-jCfr. ; -;; ¦¦,¦?¦• ;-;,;,, .-,.¦.,.- .--.-j^-.'." • , ^WP«MP«I*.««*(^' 
'.'¦

: COMÉRCIO t RIPRÍSÍNTAÇÔIS
Av; Óíwoldcj 0-11,-95 • Rio dt.iainifo

sfaiatt^t^íaj^i^cfArUai.v-

ciiligEncift visando 'evitar
buulçftó de -chilhares de...
em que se fazia a apologia do credo
russo.lataravés dè palavras-de Luis
Carlos Pre stés.','

As investigações perlimlnares le-
varam os policiais a prender, em
flagrante, na rua. dois .memqros do
extinto P.C.B.,:. João; Ceccàto e
Antônio Weriger, '"este...conhecido
çgltador rins meios, manipuladores
de pão .pois,que-é¦ cbnfeiteiro • de
profissão, e àquele agitador na cias-
se dos operários de construção cl-
vil. Foram presos em flagrante, p0'
serem "portadores de tala- folhetos
d prppdaganda comunista.

Em íegviída íoi' dada rigorosa bus*
cá na .residência,de Wenger,á ma
8 de.Abril,. 71; % ai á pollciaen?
controu. .milhares dc :• lehtiços "fo*
lhetçs aos- apanhados nas; mãos dos
dois detidos..^; (< .. ¦;.'¦' •,. '•

MISÉRIA 
'* 
EXTREMA P; \ — P A

Rcsaljnn.''Jftfnfóil «"J?os**» f*e A*í:

sua casa na. maior'miséria, poi»,
segundo ela Informou ao delegado,
séu marido apenas lhe dá 200 cru-
zeiros por mês "para seu sustento,
e dos filhos entregando o restante
do que ganha áo Partido ComuhlS'
ta, a qüe pertence, -

' Essas informações ficaram cons-
taiid do .inqueriti instaurado, de-
vendo o caso ser objeto de estudo
por parte da Delegacia Auxiliar;
Essas, crianças-e sua mãe não po-
derão ficari no abandono, pois An*
tonio Wenger deu entrada ná Casa
de Detenção, ori.de esperará julga-mento. v

Quem encontrou
o o

AFIRMA EM S. PAULO O SR. SIMÕES LOPES :

SERA' RÍFÒÍ1MADÁ A
LICENÇA

•; a..Paulo; 22 aieridionai) - êú"8ohtfaT'se ènd'Sãq.Paulo o sr,' Luiz
Simões Lopes',- diretor da Carteira de
Exportação ré1 -Importação do Banco- - ilò á convite da Se-,

Falando á' reporl*tsgen*i, o diretor
da. CEXIM contornou, a noticia de
que será instalada-n Às6essorla Tèc

¦Jiica, daquele órgão a fim de'.,aten-
d»?í aos nUmcrqsos pedidos, de.estu-
dose Inspeções solicitados pela ln-
àústriae pelo comercio paulista.

Tilsso..'denota ,n*. »«• 8imíf« i..,»,

dó Brasil, qüe vel
creijariá- do'Trabalho e da Federa
í^Q.das Industrias^,.-¦

Perdeu-se. «nm trem, Talretá, quesaiu de D. Pedro n, uro chaveiro decrocodilo, com 7 chaves. Pede-se a
quem encontrou entregar em nossaredação.

i ¦

que acha conveniente e. necessária
mesmo Uma reforma da lei de llcen-
ca prévia; no sentido de serem evl-tados certos abusos, ultimamente ve*rifiçados. Atualmente, qualquer pes-soa pode pedir licença de Importa-
çao sem qualquer despeza, fazendo
çom. que surjam os "paraquedistas"
no -comércio importador. No àno
passado, 150'mil licenças concedidasnfto foram.utilizadas, fato,que de-monstra claramente o grande nu-
,mero de "paraquedistas" nos nego-
cios dé importação e\que implicou
no .acumulo de serviços da CEXIM,sem nanhum resultado"' para niri-
guem. A

Finalizando, disse' o sr. Simões Lá*
pes que está em São Paulo: por dolimotivos: .visltarvàvExposiçfto Indus-

strial, • percorrer algumas industrias,
a convite da PedératSo dás! Indus-

0
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\\S\\\\\ IIII' \ RIO
pios e homenagens
iwks do Palmeiras
ÍRELOGIOS DE OURO E COCK-TAIL 

'

feáo Brasileira de Des-, BUGIOS OE 
jg||

organizadora o patrocinadorap , ."¦ T-„n,.; Ainda em palestra com a reporta-
üio internacional rie Foo„- '

,. , .• gem. declarou-nos que a C. B. D.
.ontem chegou, finalmente,!? , .. • u„1V aproveitara a oportunidade para ho-

|rm!r.o, 
tom a brilhante vi- 

meuagear og jogadores do Palmeiras,
ío Brasil, representado niuil-Oj,^-^^ dQ ^^ ^^ _
;íopalmeiras, não poderia fi-: ^-v- é quc MarJo pol^ _j'èiibèfbu
ftüi das .inúmeras manifes-fe num ^ de graUdft0i a 

-

iãserão preseiadas 30 con-1^^ nacional oíerecerá a todos os
¦pilmeiremc. herói de uma j0gadores -do clube alvi-verde, um
ijcmida, medita para o foAt»-.elogio de ouro qUG teestemunhara
iuilEL-o que é a conquista de IQ reoonhec*mento dos desportistas
rjl-imundial. 'brasileiros àqueles que no campo da

pdene da entidade niaxuna luta. souberam elevar ainda mais-, o

O que o America arranjou no Uruguai...
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Sàlarlo Polo foi o orimeifo
Hti.reportèr ainda no centro
mi) do Maracanã quando to-
ifeíuiídiaiii em abMeos fra-
ipira dizer que a Conteiltra-
teileira vai te associar júbilo-
I ao grande leito rio clube

KAGEM AO PALMEIRAS -
li TARDE

aou-ncj o dirigente da eúti-
aisiina nacional que na tarde
I a Confederação Brasileira
JWos receberá em sua sécle'ia delegação do Palme;-

o em que prestará uma
Oliva homenagem- a todos os
Mies rin rua embaixada.

prestigio do nosso foot-bali.

COM II FESTO DOS CAMPEÕES

. ,eí_ parece
. mentira!

:,"-. Custo, ftté, a; acreditar 1.^;,'.•'¦ —. i*f*'-o.;-é
ya n t a gem, |j .¦|.'I.'J,'|.,«_
porque todoB
mundo estiB

. dizendo, a
-inèsma eól»
:,7tó JB; náo é.p'ra menos..
:-Até; _ue afinal, uma Copa fl-
cou por aqui! . .... ?£ .*

,<— E ficou, graças ao tan-
goc extraordinário de uma
equipe que soube vencer! v.'-
X- Venceu por 2x2, mas1

- venceu'.-. .".*•-, ¦- ' ?. -.
, — 0 Palmeiras fez. exata-

: mente, o que .era preciso .ae
i se fizesse, na Copa do Mundo.

—-'Sim... Inclusive o
¦2x2.... '.'.' ,"?.

'í'--'E'aquela anna secreta,
,*rsseiéiádà. pelo Palmeiras

pá.rá*o último tempo" da bá»
taihá-final?-,:-

r- Que arma foi essa? .¦;;,:...' —: Q.Carihotinho. -}:p
.:. 4- EV verdade. J QuahdO
elé.entroUt.endireirou tudo;.'.'.

¦ ''— 
O fato é que o Juventus

foi um grande rival',
¦''— Sim. Nenhum resultado
seria mais justo, para a Copa
Rio: 2 x 2 no placard, e, a
Copa ho Brasil...

Grande arqueiro, o Vio»
Ia!

,; —Mas esse, é mesmo...
Eu só queria o Viola no goaldo Palmeiras, e o Fábio no
arco do Juventus...

Bem. ..Assim, n Palmei-
ras vingaria a goleada do Pa»
caembú...'''-^--^^'O?..'.

No mínimo.,.

Vepdo aquele entuslas-
mo: todo,: ontem, no Màríca»
nã,;fiquèl.com pena do Vas-
co-..* "•.-.-:"; ; ";..

.. — E'ivèrdadeA. E' a segurí-
dá festa que o Vasco perdei¦em 51....A primeira, foi :a'
festa da Europa, cedidá"'.»ir
Flamengo, de máo beijada..";
A segunda, a festa da Copa'
Rio, cedida áo Palmeiras.'*?¦¦

Será qüe o Vahco. de»
fenderiá a 'Copa, se coubesse
a ele fazer as finais com o
Juventus?... , ¦.,'•..

Seilá.:^: Com a idéia
fixa notrl-campeonato cario*
ca, o Vasco não se interessa

i por essas coisas pequeninas,
que são a Copa Rio e uma ln-
venclbilldade na Europa • •.

E ee ele perder o trt-
campeonato?.;.

Cá entre nós: apelará,
emtío, para o tetra-campeo-
nato...:

ll

I

ll »-t^»^«^A»t»ia^a^B^a^a*a*>a«l>a«B|>^«« . I^^^VVVVVV><*»V

bola0 Palmeiras oferecerá a
ao museu Histórico de São Paulo

ASSINDADA POR TODOS OS HERÓIS DA "COPA RIO"

i
Í_a 

qüe terá lugar ás•tueum "cock-iail" 17 horas-

> TEAM DO AME-
IA, DE RECIFE
fe.a P-Ieja amistosa tle
m< com o Fluminense,
H« equipe elo America,": Os pernambuca-

, concentrados, dis-
B_ lazer boa figura.

- De todos cs detalhes que a reportagem dos "Associados" conseguiu
apurar depois! da sensacional vitoria do'Palmeiras, ontem no Estádio
do Maracanã, contra a equipe valorosa-do Juventus, da Itália, um*
nota interessante merece destaque especial é foi dada pelo presidente
Meh"'o FtufícIb *

O dirigente .o clube paulista ainda- cm melo a todas as jmahlfés-
tnções de alegria que se.desenrolavam no vestiário do Palmeiras após.
o sensacional feito, não ficou perturbado. Pelo contrario, o sr. Mano
Frugide continuava sempre ativo e. atencioso, atendendo a todos, den-
tro das suas possibilidades. Ora era um cinematografista, ora era um
locutor, outras vezesi repórteres o cercavam para peguntas de toda a
espécie, dirigcntes.de todos os clubes, autoridades e numerosos torce-
dores não o deixavam em "paz". O "presidente da vitoria era abra-
çado por todo* e atei mesmo, muitos dos'presentes, beijavam o.sr. Pm-
gicle. como se fossem crianças, ..

Em tudo isso, o presidente chamou um dos funcionários do clube
ali presente. Pediu que fossem buscar a bola da vitoria. Isso foi feito.
Minutos depois, a pelota já se encontrava no vestiário. O presidente
fez outro pedido.. Pediu ao mesmo funcionário que fosse "catando as
assinaturas de todos os jogadores, dos dirigentes da C.B.D., do Pai-
meiras e das autoridades ali presentes.

. Quando Interrogado pela reportagem, declarou:
— "Será uma lembrança, uma inesquecível lembrança desta.grande

vitoria, desta feliz data. A bola da vitoria será oferecida pelo Palmei-
ras ao Museu Histórico do "Estado de São Paulo, onde ficará perpetua-
do pelos tempos-áfórá. o grande inolvidavel triunfo, conquistado pelos'! Kd. maior estádio do Mundo, o Maracanã-:eo!eí-o; josauore-"

•:<;'*

Números
finais da
Copa Rio
Palmeiras, legitimo cam-
peão, embora rigorosa-
mente empatado como
Juventus em numero de
jogos, vitorias, ehipates e
derrota —• Boniperti, o
artilheiro, com 7 goals
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CENA QUE SE SEGUIU AO PRIMEIRO GOAL DO PALMEIRAS

i assim que
dois soais da

marcamos
Copa Rio

iffiiisÊLÍtW^ PARA O* REPÓRTER,
^LANCES!DECISIVOS DA BATALHA FINAL.;;. •; }:m .•
^«Wldom
I 'ÍMrter r.niMmovimentoi no vestiário ,do. Pai;
Íll os leltor6s aquf'e, ^detalhes intieres-

'.r-SiueKaiín! CT inumeiros ".Jogadores; Al-
I---0 bànhoi dos acdirtèblmentos já se en'
ii roíih,. -Xr°. enquanto-outros iá liaviàn(roupa enquanto outros, já haviam
^tanto* »Cn^yam prcste5 a retomar aq 'hotel.' "Oiuinuavam recebendo as Justas fe-

**£^^yLd-jy^Lxáj^

licitações, e'.ainda um grupo, preferia assistir uniformi-
zados o carnaval que se desenrolava ho: próprio ves-
tiario do Palmeiras,'
., Ponios' encontrar Rodrigues cercado, ie alguns tor»

cedores paulistas. Nfto fofpfèciso>.perguntarmos como
havia":feito àquele tento sensacional.' ps próprios torci-" '-- teirô'Í)': .'-/...'.'-:..¦(Contínua nó ti".pag.
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Encerrou-se a-disputa do Torneio
Mundial de Clubes e a vitoria, afi-

. nal. coube aos brasileiros, represen-
tados condignamerite pelo Palmeiras.
que se tornou merecedor dessa con-'quista. 

principalmente porque, tendo•icrdido ¦ de *'4x0. para ,o Juventus..
sabilitou-se a seguir á custa do.
/asco ,.è -chegou á final, vencendo
;ina vez e empatando outra ,com o
Juventus. * \

Vejamos agora os nuineros do cer-
eame:-

Io — Palmeiras (campeão) — 7 Jo-•os, 4 vitorias. 2 empates e 1 derro-
ia.

2" 4- Juventus (vlce-campeâo) ,—' Jogos, 4 vitorias,, 2 empates, e I
Trota. . •*;' o U ;- ;',''
3- — Vasco — 5 jogos, 3 vitorias,
empate, é 1 derrota. . , ,.x

: 4o —Áustria — 5 jogos, 2 vitorias,* derrotas p 1 empate.,' e
50 __ Nacional — 3 Jogos. 2 derro-

is e 1 vitoria. ';
5" — Nice — 3 jogos. 2 derrotas e
vitoria. [
0"' — Estrela Vermelho, -—" 3 Jogos

j 3"derrotas. [* -- '
d". — Sporting — 3 jogos e 3 der--votas.

ARTLHEIROS
Tendo marcado um goal, contra 'o

Palmeiras, na ultima/peleja. Boniper-
ti, o louro cèntro-ávante doJuven-
tus se destacou como aatilhelro-mór
do certame,,com 7 goals, seguido de
Mucineli, com 6 e de Frlaça. com
6.", .
GOLEIROS'.. Soweda. do Austria foi o goleiro
mate vasado, com 12 goals e Ernanl,
do Vasco, que apenas jogou uma vez,
náo fòl vencido. '
ATAQUE E DEFESA

O ataque mais goleador é o do Ju-
ventüs. com 18 goals. ao passo que
a defesa do.Vasco, com 4 goals. ape-
nas é a menos vasada.
RENDAS

A maior arrecadação foi apurada
jio "match" final. (Cr$"2.783.190,00)
e a hienor no jogo Estrela Vermelha
•x Nice (Cr$ 198.800,00). ,,,¦;;'•
JUIZES

O Juiz austríaco .Grlll foi ò recor-
dista, tendo atuado cinco vezes, se-
guido de-Power, ,' :\Ç
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A EMOÇÃO DA VITORIA '?

Sao vinte e dois os

A derrota liquidou
o entusiasmo de todos

A inauguração do monumento "16 dc
Julho" ficou para outro dia — O programa organizado, em que entrou ,areia —
Os rubros revelam os detalhes.curioso:.'

O pessoal do America contou uma historia multo curiosa que iverificou em Montevidéu.. A turma rubra que regressou de Montevideiontem, ija sede do clube, era alvo, como não podia deixar de ser de te-.das as atenções, pois, todos queriam conversar com os heróis do tornei110 Uruguai. Nossa reportagem, entretanto, preferiu comentar os d'talhes da festa que os orientais haviam previamente organizado, parcomemorar de maneira brilhante, o 16 de Julho. Era a comemoraçãdo Primeiro aniversário da vitoria na Copa do Mundo. O America, ciuto Brasileiro, fora*o escolhido. Todos contavam com a vitoria, dai. oi-ganizar em todos ,03 sentidos, sem perder uma só parte, a festa 01;consagraria o famoso "16 DE JULHO".O DESFILE APO'S A VITORIA
fAí-a^J-Sl ante^ a. Pergunta do repórter, começaram a narrar con,
iÍS.?. Bu a . a , a" Assim passamos a descrever: Logo após a Vi
™oVobre 0tAaíei^ os jogadores, do Penarol dariam.! wlta pe1.Estádio, em formação olímpica, naturalmeiíte, sob os «pIjhiíob 

"a 
to

crand? titnl^rmane a nas «^^anoadas-para ver a comemoração d .

campeões da Copa Rio
Os heróis da memorável jornada do foot-
bali brasileiro ,— Os 17 vice-campeões
do lüveritus — Os inscritos na CBD pela
S.'E. Palmeiras e F. CJuventus

grande titulo
Depois então, os. jogadores, sai>riam do estádio, a fim de inaugurar

um monumento bem eehi frente ao
! Estedio do Centenário, -lalusivo áo"16 DE JULHO". Obdülio Varelaconduziria a bandeira dó.Uruguai,

enquanto que o resto dos Jogadores,cada um, levaria uma bandeira dosclubes filiados à Associação Uruguai
de .Football. Era este. o programa
para a festa.
ABDULO ACABOU

- TOM A FESTA .
Mas, podemos,, dizer, usando Um"ditado antigo, que; o ''tiro.saíu jjélaculatra". Não. aconteceu ínada da-

quilo que osí uruguaios esperafám.
Pensar,am na vitoria, porém o Ame-
rica soube se impor e, venceu, de
maneira categórica. Com isso, a fes-
ta ficou prejudicada. O publico jánão se. interessou muito, retirando-

íse do campo, após o jpgo. Os diri-
gentes, entretanto, pretenderaminaugurar o .monumento, com õ des-

Quevenh?
a "Celestel

' Encerrada adisputada "Copa-Rio", ò desportista-brasileiro ficou
mais tranquilo.ipóis. não ficará de futuro com o recalque do mes de
Julho que poderia Inclusive, em novas disputas internacionais, influir ...."

-. ..„-¦,:.-¦'.:.- ,v 
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E, ÀGORAf OS CAMPEONATOS

0 Palmeiras reaparecerá domingo
em S. Paulo, enfrentando o Juventus

,, Não se trata do;quadro italiano, mas do perigosa-teamiüBrò;
; que, sendo "pequeno", está s èmpre a derrotar ps};|JM.hdes... E•', ¦ o Pajmeiras já está 'querendo adiar o jogo... "M&i -

¦^jssisé^miÈM^í
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:*

Agora que a Copa Rio foi decidida e que o Palmeiras
! assegurou para o Brasil um titulo de caráter mundial,
as atenções do público, tanto, daqui como de São Paulo,
se voltam para os campeonatos regionais. :

Aqui, por exemplo, .teremos'*© torneio inicio, que.mar-
cará o primeiro passo da Jornada oficial de 51, uma jor-
nada, por sinal, aguardada com vivo entusiasmo. ;.

E em São Paulo o certame será reiniciado, sabido que
houve uma interrupção durante o certame. .Por sinal,
que os clubes paulistas não gostaram muito' dessa ln-
terrupçãò, alegando que, enqüàntos'Os jogos da Copa
Rio se disputavam no Maracanã, podia-se.perfeitamen»
te jogar em São Paulo. X /

Assim, já no próximo sábado, o certame bandeirante
serárá rélnldjg^-^cons^ul-^dojnate^ dc. üe olto-dlag.:,;.:,.*...; ^^^MkWmmW

talhe é que. pela tabela, o Palmeiras jogará domingo e
exatamente contra o... Juventus.

E' claro que náo se trata do Juventus italiano, qüetanto trabalho lhe deu"na decisão da Copa Rio. mas do
brasileiríssimo Juventus. denominado em São Paulo de"moleque travessõ'N wrqüé, sendo um team dá oatego.
ria dos-pequenos, está sempre a pregar peças nos gran.
des, arruinando-lhes muitas vezes a carreira.

Más o detalhe nfio deixa de ser curioso. E o mais
curioso é que o Palmeiras se sente receioso de topar
o, Juventus, logo de saida. tanto que seus dirigentes de-
clararam que pleitearão o adiamento desse encontro,
alegando qüe os jogos da Copa Rio exigiram muito de
seus cracks e que eles necessitam um, descanso.de mais---"¦--- " 3!'^,i__íi_ãL

Porque o América ante
x^çippüra volta ao Rio —
^..Çom â'fuga do Nacional,

so enfrentaria o scratcl.
uruguaio — Mas eles
nãp^quizeram..-

Regressando ontem de ídontèvidéu
onde cumprira a- mala déstàcadr
atuação, e reproduáirá a "façanha d.
Palmeiras e Vasco, o América foi re-cebWrtJitom todas as honras. Muita
festa-.ha-sede do club, com . pre-i*nç.*--;.de:: Vários representantes dfOstros çlübes, que íoram dar o abra
çq-üe boas:.'vindas, aos heróicos de-íenspres'-.do grêmio de.Campos SalesNossa., -reportagén». - além de manteisempre contato cóm todos os mem-brqsda delegaelo.áiiotando tudo qur
,_8'Verií}cava do curioso, também não
ideljíoüeseapar o necessário esclare-cimento íôbre.á-interrupção do tor-n«io, quando deveria haver mais un)
JOgo. .

•N O NACIONAL DESISTIU
,- ;Mais üma? vèz,.,D01io Neves foi c'hômem<escolhii}0 

tíara contar deta-lhadamer>t«.o ÀüéWlcedeu. Suas pri-meiras :déc»raçôeà; foram:
^ --.'«'Como.'V9fi*s devem saber, èNaçiomfl. chegou lie disse que nãe
poderia participar do torneio. Es
taváecoim a maioria de seus jogadores contundidos, em face da campanha- exaustiva ná Copa Rio. de modo;ique: não.-estâVà em condições di:
Jogar. 'TodMla, .isso não era verda
de, mesmo porque; antes de *embar-
car, realizou,um treino de comuntr.
aqúl ho Rio, e)«ó' tinha, üm Jogador contundido.' Estavam receioao:
de falhar, e lügirairn da luta*. "

—Por que não aceitaram outro ad-
versário?.

—-Procuramos marcar, outra
^mkúanctã^mtrJí^i

par;
klbiikiait



mm

ip ^a»|f
BB BBnl

N^^mfíC&A '•'¦ ¦ ^SSmmm.

mmmvÊÊÊÊ^ A ,:*'-UuaaaaaaT

flllílí SI
Pflltenioriíé o Jocfcey Cliil» f

aíendeit ao reclamos dos seus i,
funcionários, elevanáo-lhes os ¦

salários I
don ri o nos H
seus devoía- i
(íoi colníio- I

,radores, !-ilcf/rlrí d o I
que se sen- '
'c»i ampa- I
rodos por »
aqueles I
9 « c hi derlí- J

GEAMÜRY cam o me- I* • lher dos seits/ »
esforços. A noticia IM recebi- 1
do com uftxi mtísiaçro por I
iodos qrue trabalham rio coso 1
<*« awslas da'entidade ít/r» !
<htka. Nesse clima novo de l
coiiiíinçai e cordialidade, f
trabalho transcorre mais sr.- i
reno e a produção s:ra con- f
sideravelmcnic mais segura. Av s
vidu, nos dias atuais, ectu se f
coliííiiiilrtrid efii pontos de ,s
»reqblÍjjacõM poro os que lu- tf
tam neste, mundo. As utilian- i
des triviais lim seu custo ca- \
da dlá majorado. E, fl des- ,
peito do esforço do vrcsidcii- »
te Vargas, tudo vat subindo I
var uma escada de caracol eu- f
jo iòpo ninguém consegue ver. t
O foíflüsotíor está em vias de »¦
ser inaugurado,- será eonetde-
rávelmenlè owei.-n^do o tra-
balhoi dor, vendedore-, de rou-
les. E a tensão nervosa e j
resòòrísabilidcrde de cada um, i
estarão igualmente majora- ij
das em grão intprètJtetoíli f< 

i
sim, fez bem o Jockey Club fi
em aíciidei' aos reclamos dos .
sciís /i/nriofiáris-s. Eles são jj
perrícs integrantes da sua, '
r/rniiaecrl Sem ol desdobro- R
Htciifo do «eu trabalho, nao
seria vossivel registrar-se o
errifo final da opulenta orga-
nização que é o Jockey Club
Brasileiro, J

* UHôa Esteve Internai Na Rernai na Reunião
(Fotcteporlagem de ORLANDO MACHADO) —-

De Ontem *
Wmm—mm, mmm
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dizer que

Elíibura sem inainr sigiiífluiiilo nn pàníraVa ói
calendário local, pois o critério das do do que
somas ganhas afugenta naturalmen-
te os melhores nacionais, o Prêmio
"Jockey Club de São.Paulo" deu mo-
tivo ontem a um confronto interes-
sante que terminou pelo derrola in-

! Justa do favorito e top-wrighl On-
dino. I)a mesma tlrftu partido Ma

perdia -- 1111,1.

^.Primeiro Z\
que serviram"tic ifjLlf" 1
dez vezes para alcjSf'w loa. A evolução il itaine que afinal
herdado r.ir/.-ina i

"iíl

MM ncr.â entre Ullóa e Kigonl p:ãvoca aiiò de.xensacional na assistência. Foi isto
UMA PECA *"'„; 

aconteceu na chegada preta entre Matador e Ondino no emocio-
' nante final do prêmio "Jo chey Club de Sio Paulo".

imifiâinA â' hLt.i, j 
'. a inteiro a^u.a, & ciu.io \tíüé uuii ástunua ver. eaic ano

VOLTANDO A PI5ÍA uffl^pr0v» do genoro que ontem ie Impôs a Retang e aos e-
treantes Lord Arttlbès e Vertical. A ptfpila do habirtratador Henrique dc Som»

conduzida pelo jockey Salomão JFerrelra.

foi

(oi'8"" '
íãtior para alcançar uma vitória que clor.nl, n\ü^'\c°"\M
os adeptos da Jaqueta ouro c coMu-1 Ullóa o fés toiíiler »í ras axuls Jááh multo Vinham r.gtinr- conlrárín dc Rj^jj "
dando na presente tcmporad.i. | ilcsf£-i arrlflm o riliiii.»,-

Para o insucesso do favorito con- «Jockey Club dc ssò p!J'
trlbuiram dois fatores: ecstendiilo . raíér biuprctalvn iiij. ,- fâ
para compromissos cm 3.000 e 2.400; liu:u an priirr-ro '-."'!'
metros, o filho de K|ng Salmon sen-
Uu explicável dificuldade em acnm-
pnnhar o traiu inicial, dificuldade
agravada pela fplta dc parsaacni
com qlie RlgOnl lutou na curva.
Assim, perdeu vários corpos ate fi-
car cm ultimo numa etapa já avan-
cada da competição. fl nãò bastando
Isto, ao atropelar na rela, Klüroni
dele não poude executar nem clnro-
enta por cento do rendimento noi- i ücap especial, ?-'Caélãno*

!mar pois o alazão atirava-sc para | Fonseca", metios
dentro, dentro, avançando assim eu-
trecortadamente. fícstc momento fi-
cou arsegurada a vitória i'c Mnla-;iPSlrcan!c
dor que em outras circunrlancias
taivês nem aparecesse -lia fntocra- rciirru-.m
ria.

Deixando Ondino de lado, escusa
diser entretanto, que houve molho-

; ris sensíveis na forma publica da
(ganhador, mediocre Integrante até' bem pouco de páreo aberto, onde ora

Ml! jü-cr;

A.urpresa houve rn.ll
lima «rmr-ea chies «. mi(ic estrait-C'-,, tJ ,,Mf,?.ra rerer, a,, uC,1n!;arrdo rirei,;,,:, r ™j^

I- pnr falar cm ciiéntórem albina surj!re:i S1I dores rccolieram „ j^M
io l

vitória dWrtá-èS?*1
illie pira dftfecíR-i dos m
Tanto o anr-enltiio com,,
o^ca.sotrrrludooprlniS^
rm dos sérios aspirante, „™Prêmio "ürasil" "»0 ch(m

' , ".' ,, '*» .'•-.':: ;|
AA^'- «--. !
%r«:;?3ií4rtÁt ;'
.m'.^^^,^,^-, v.. :X--..-' i

liUjHiiitlilIslil^l^llllllIlliiJililiMll
a mostrar a velocidade (fitornou famoso cm jSDopols de a-owpanharS
em quarto o IrálnideiSves na rela rcirbcédtu "¦
pnflor. po'n n„e lá F0 ^«luaftv scnira m „». sâ 

'
tle Prcmlo "Drasll". iitrances Lord Aiillfe ,,5,'os, méritos anunciado» e í
millo o lie dc reslo, M|0(aJ(lisbr.cia mais |iwi

eitical fez corrida dè
fungo no hantkap

to da sua idade, é alvo das esperan-
ças de todos os torcedores italianos:

FRANÇA — A décima sétima eta-

Seliild está cm primeiro lugar na
classificação geral:

No torneio internacional ce tênis
de Dusseldorf, na simples para ca-
valheiros, o sueco Johanson derro-
tou o polonês Skonechl (que "esco-

PlMAS

Não rénüiú aquilo que se espera-. dèsss cavalo que e^l^íTm
va o cavalo Vertical que vinha pren- do percurso pode corresponder aos
den°doCrte,ÍUo dosUjas dejcle a anseio, do seu mürio proprl^*
ínue inicial do seu preparo paia o

RnTTtrFIII confirmou o seu
pwil.ll.t5.tl úHJrrto ê^^o, ven-

cendo bem o !." parco de ontem.
C. Moreno pilotou o defensor do

HvA São José. ,

grande prêmio *' Brasil ", deixando
sempre a mais lisongeira impressão
quem pelo seu aspecto físico como
também p=las marcas registradas pç-
riòdicamente nos seus trabalhos. Ti-
nha-se, portanto, o filho de Satur-
no na conta de um respeitável can-
iklalo à nossa prova máxima e com
maiores razões ao handicap especial
ontem disputado, c 110 qual conden-
sova nas apostas a preferência do
público.

Foi,' porém, lastimável a estréia

o turfista José Buarque de Macedo,
qüe o tinha na mais alta conta en-
tre os corredores de destaque nas
pistas argentinas. Não será esse o
animal capas d3 pôr em perigo a
vitória do menos credenciado dos
seus adversários na tarde de' 5 de
agosto próximo. Vertical terá que
melhorar extraordinariamente para
participar do grande prêmio ,"Bra r
sil", que, digamos de passagem, con-
tara ainda com autênticos valores
novos « vslhos para empolgar os tur-
fistas nesta etapa brilhante que se
aproxima.

pa da corrida ciclista da França 1nh0^7li7bxfea^;háíaIgUnS meSeS)
"Montpellier-Avlgnon, em 224 qui- Por.9\V„7™ .ii™:
lômetros) foi ganha por Bobet, da
França: .

O Campeonato Francês de Atle-
tismo não permitiu o registo de bons

V oltaiai ai
PALAVRAS DO

airM para o Sul
TREINADOR PEDRO LOPES

—• Reportagem de BOLONHA

A

H.

Providencia acertada
loi a que tomou 011-
tem a C. de Corridas,
adiando para depois
da realização do O. I*.
¦•ürasil", a inaugu-
ração do Totalizauor.
Coni todas as suas
mesas dc controle
instaladas e tudo
pronto para entrar
e :n funcionamento,
rc, .ava o principal,
fiuc seria o adestra-
mento do pessoal no
manejo dos aparelhos, o quo de
certo causaria confusões num
dia de grande movimento e atro-
pelo, ainda mr.is que a Impor-
tancia exata no ato da compra
He potiles viria ainda mais difi-

Luiz
111 espetáculo

CADA VEZ MELHOR

Está o Stfcd Rosha Parla de pos-
se de um grande jockey "El Negro"
Diaz é na verdade um espetacu.o
Cada dia que passa mais se firma

- e apesaT de montar pouquíssimas
vezej está' em terceiro lugar nas es-
taU-.l'.:tv.r. logo atraz do Cândido
Mo--s:io. E' pena somente, que com
o ptvro mínimo (56 quilos), que pode

•montar, não possa dirigir mais pa-
relfiéirosi porque senão o» lide e
iaiií nassar mal. Sábado ganhou n
Dia:: uma bela corrida com a c-.j
Fayr Lady. Largou, como sempa
aliás, na frente, c na reta ágüèn-
tou a "cachorrada", só remando. E
como rema o homem 1 Foi não resta
duvida, a melhor importação de Jo-
nkey destes últimos anos. E. con-
forme f!V-: ?-'-'/••'••--- ¦•-' --'--

FILA cultar o bom anda-
mento dos trabalhos.
Por outro lado, o pú-
blico tambem iria
fentir os efeitos da-
rjuela falta dc ades-
iramcnlo. Neste pon-
to torna-se necessa-
rio que o exemplo dc
São Paulo seja imi-
tado na casa de
apostas da tribuna
social. Os freqüenta-
dores dessa tribuna
no hipodromo de Ci-

dade Jardim são disciplinados,
postando-se em fila diante dos
guichets, medida que lembra-
mos, deveria ser aqui adotada,
mas sem paraquedistag...

Msrques Porto

r—

Diaz

Depois elo "affaire" Ilossano, aca-
ba de surgir nova desavenca.com os
animais de propriedade do sr. Au-
gusto Maria de Sisson.

O treinador Pedro Lopes recebeu
no sábado um telegrama do patrão,
dizendo-lhe que, caso não obtivesse
cem mil cruzeiros de prêmios ate j
fim do mês, estaria despedido. Isso
desagradou muito so treinador gau-
cho. que lmedlatamentu resolveu
voltar aos pagos. Ontem foi pro-

icurado pelos filhos do sr. Sisson,
que lhe deram ordem de entregar
todos os animais pára o Atallba
Moreira. —•

Palestramos esta manha com o
Pedro Lopes e foram estas suas pa-
lavras: „ ,— Não posso fazer milagres. Pelo
telegrama recebido do patrão cra
obrigado a ganhar 100 mil cruzeiro^
até o fim do ano'. Voltarei para o
Sul amanha, e chega de Rio de Ja-
neiro, ou melhor, chegada do. sr
Sisson.

Como se vê, depois do Rossano,
sobrou o Redro Lopes. Até quando
durará o Ataltba Moreira?

O tempo responderá.

file dos jogadores carregando as
bandeiras. Mas, Obdulio acabou com
a festa. Disse que nâo carregaria
coisa nenhuma, e que iria para o
vestiário. O quadro perdeu, elé es-
fava cansado e. aquela festa perde-
va sua razão de ser. Portanto, nãn
houve ma's nenhuma comei oração.
Tudo linuidado. oo-que n Ameno
Hrou o goptlnho de um "goro". E
Obdulio Varela, ,1á quente com o
revés, resolveu alterar inteiramente
os planos dos dirigentes.

R
IVlZplAZ

cimento dos a'.í.iv.r.ls e mais cancha,
IA se tomar em pouco tempoo me-
Ihor tiidáo.em atividades, no Hlpo-
d"OK!Ó ria Gávea. Se já náo fõr.

Comecei muito mal a ntinha vida na sabatina.
E que o fato me sirva de lição. Tinha Macauba como
imperdivel. Assim, meti-a na minha acumulada nu-

'íriero 1. Quando entrou para o canter, vi que estava
feia, sçm vida. E o Dario acabou rie fazer o serviço. Largou mal,
forçou, veio ao mein do lote c na curva, estava de novo nos troços.
E assim veio em feia bagagem rasgando a minha primeira acumu-

lada. No segundo pareô a frouxíssima Starwáy fez agravar os

meus padecimentos. Vá ser frouxa no inferno. No pareô do Par

nico eu fiquei com medo e cai fora. Soube que a coisa era para

o Leste, ria àréia. Mas veio o castigo e o Rlgonl largou fora de

corrida. Nora ganhou bem. My Prince tambem e Sol Bonito idem.

O diabo foi o final. Éu tinha Elan e Sonho de QúróTGanhou Fair

Lady e a minha cara arrebentou. Mas, felizmente, consegui me

defender nas pontarias. Pouco, mas deu para aliviar o ardor da

cara amarrotada. E a vida do carreirista é assim. Umas no'cravo

e outras na ferradura. O diabo c fúrr^o «?fí só na ferradura.

c!a. porém uma oue tiyçjse inte-
"aspc. Queria :ro? íostar com o Na-
Cionali mas êlcs não pceltnram. Pro-
curamos dar rcvprche ao Penarol
mas êstè club também não ouls mais
Jogo conosco. Eles lá falaram em ou-
tra peleja com ò combinado dos clu-
mes pequenos, porém, nâo nos inte»
ressou. Er,i um Jogo sem Importau-
cia para eles, enquanto oue., no caso
de vitoria,; iriam vibrar, e. se fossem
derrotados, hSo teria a menor re,-
percussão.

QUER*AMOS. TTM ADVERSÁRIO
VALENTE E FORTE

Déllo Neris. éntâo, revelou um fa-
to lnteress:intef dizendo:

Queríamos. jor<ar com uma equl-
pe de categoria, üma equipe cujo re-
sultado tivesse repercussão para eles.
Como pretendiam reforçar o combl-
nado com vários elementos dn sele-
clonado, propus, então, que lanças-
sfam logo a seleção urueruaia, com a
camisa celwtp. Só aceitaríamos jo-
go com o Nacional 011 Peharoi. Se
nâo pudesse ser, então, querinitins
enfrentar a .verdadeira sel?çfio, com-
peã dá Copa do Mundo, com h ca-
misa tradicional, da Celestes.

Eles nâo aceitaram?Acharam graça e disseram que
não interessava. *'Isso não serve"
— disseram pára nós. Diante disso,
decidi, Junto com nossos dirigentes,
regressar imediatamente, 'acabando
com os jogos. O Nacional Já havia
rompido um contrato, portanto, o
torneio já estava desmoralizado.

resultados pois um vento violento e
a chuva intermitente prejudicaram
consideravelmente os concorrentes.
A prova mais esperada era de 400.
metros, na qual Edouard Bally, cam-
peão da Europa de 100 metros, en-
frentava Lunis, detentor do titulo, e
Martin du Gardd, que acabava de
realizar bons tempos nessa distan-
cia. Houve surpresa por que o jovem
militar Deuats ganhou a prova em
48 segundos, após encarniçada luta
com Bally, que chegou em segundo
lugar com a diferença de 3/10 de se-
gundo.

Alain Mlmoun, vencedor, ontem,
dos 5-000 metros em 14 minutos.

41 segundos e 6/10 triunfou hoje
nos 10.000 metros em 30 minutos, 1
segundo e 4/10. ,,,.,,.,„

Houve igualmente a dupla vitóila
d» Patrick Elmabrouk, que ganhou
nos 800 metros em 1 minuto, 51 se-
gundos e 1/10 e nos 1.500 metros/em
3 minutos, 54 segundos e 2/10, sem
forçar. ¦.

Rcné Lecat ganhou nos 3.000 me-
tros de "steeple" em 9 minutos e
11 segundos, um dos melhores resul-
tados europeus do ano.

Em conjunto os atletas franceses
parecem fatigados. o que nao deixa
bons preságios para o próximo
"match" entre a França e a Ingla-
terra, que se realizará no dia 6 de

Nas provas de natação em Paris,
a Holanda venceu a França por 74
pontos contra 62.. Os nadadores
francesas e a snadadoras holandesas
ganharam as suas corridas, em tem.
pos médios para os franceses e em
tempos excelentes para as holan-
deNoS'"relais" 

de quatro vezes 200
metros, ganhou o francês Jean E01-
teux, com a realização de 2 minutos,
9 segundos e 6/10, diante de Ales.
Janr, que gastou 2 minutos, 17 -r.se-
eundos e 7/10. , Â ,

Em "water polo" a Holanda der-
rotou a França por 6x2- -. ¦'„

Em Sairit Jean de Luz o "boxeur"
Jean Stock, campeão francês de pe-
so médio, derrotou o espanhol An-
tonlo Soldevllla por ''knock.-ouf*
técnico no sexto "round .

Em Labaule, no box, o francês
Bonnardel escapou de perder o ti-
tulo de campeáo da França de peso
nluma diante do jovem parisiense
Tonny Say, que triunfava por pon-
tos antes do ultimo "round". Im-
prudentemente Say se lançou ao ata-
Suo no ultimo «round». Bonnardel
readquiriu vantagem e maltratando
o adversário conseguiu l#rnar nulo
° 

No" tênis. Bernard Destremau con-
servoú o titulo de campeão-nacio-
nal vencendo Robert Abaesellam por
4xe! 6x1,'6x1, 4x6 e 7x5.

simon numa "Simca" ganhou o
prêmio automobilístico ae Sables-
Dclonne, cobrindo 205 q^ômetros e
800 metros em 1 hora, 58 «nutra,
41 segundos e 3/10, com a méd.a de
102 quilômetros e 450 metros

Manzon, tambem numa "Simca ,
chegou e msegundo lugar, com 1 ho-
ra, 59 minutos e 20 segundos. •

ALEMANHA - A segunda etapa
da corrida ciclista da Alemanha,
dfsputada entre Bielcfeld e Vessen

Na final simples de damas triun-
fou a argentina Mary Weiss, derro-
tando a alemã Vollmer por 6x3, 3x6

A dupla de cavalheiros foi ganha
pelos egdpcíos Drobney e Cernlk ,con-
tra Johanson e o íiliplno Ampon,
por 4x6, 2x6, 10K8, 6x1 e 6x2.

HOLANDA — No Campeonato Ho-
landes de Atletismo, Fanny Blanker.s
Kocn, vencedora de três títulos noa
últimos Jogos Olímpicos, novamente
se distinguiu alcançando hoje cinco
vitorias: salto, em altura, com l.me-
tro e 58 centímetros; corrida ae 100
metros em 11 segundos e 9/lOrr/ cor-
rida de 80 metros com obstáculos em
U segundos e 3/10; corrida de 200
metros em 25 segundos e 4/10 e salto
em extensão com 5 metros e 90 cen-
timeti-03.

Por outro lado, na categorfla mas-
cuina, Slljkhuls triunfou em 1.500
metros, com 3 minutos, 52 segundos
e 2/10 e em 5000 metios, com 15
minutos, 29 segundos e 4/10.

O Grande Premíõ"Àutomíbillsüço
da Holanda, num circuito de 377 qui-
lômetros e 370 metros, íoi ganho pelo
francês Louis Rosler, numa Tal-
bot". em 2 horas; 59 minutos m| se-
gundos e 4/10, com a média.des 126
quilômetros e 268 metros. Classiíj-
cou-se em segundo lugar, tambem
iwma "Talbot", o francês Phillppe
Etancellrn? diante do inglêsiSterllng
Moss, que pilotava uma "HWM e
dc° suíço? Rodolfo Fischer, que pilo-
tavauma "Ferrari". ^

O Italiano Farina, atual campeão
do mundo, foi obrigado a abandonai
l pfova na quadragesimanona.volta
ern conseqüência de falhar, meca-
nicas.

fERIQOSAS
QUE ivATAM VOLANTES

-O que é a chamada fórmula n. 3, até 500 cc, in-
teiramente desconhecida no BrasiJ — Muito di-
fundidos na Inglaterra, principalmente, França
e Alemanha

DIÁRIO DA NOITE ao tornar co- tados nos "Pulgas", carros levissi-
nhecido o calendário das principais mos.-e por isso bem perigosos.
provas para 1952, nele incluiu a de-1 E ainda há algumas semanas atra
liberação da CE em reservar varias

Ia c
suas aptidões,•x.rás, noutlc ;'ÍTisnrosfo nn
Iíurt'o.

mais fareri
do qne l"Im rehablft

liantlicap |
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Leilão de contrabandos

na Alfândega ;
Dia 26, ós 9 horas, na
Guarda-Moria

Dia 20. às 9 horas, terá §!&$&»-
Guarda Morla da Alfândega, o lei-
mo de grande quantidade de mer-
cadoria diversas, apreendidas como
contrabando.

qão 166 lotes, constantes de cl-
garros ingleses 

"c 
norte-amer canos,

••cognaes". vinhos, licores, tanque
de ferro para combustível, peças de
aconara relógios, pregos, lustres de
mÇ^r»abat-jours" a?»o.«
miras, sedas, colchas, camisas, mu
sas dê senhoras, perfumes, óculos,

provas da próxima temporada para
os carros até 500 cc, formula n. 3.

Llmltamo-nos, pura e slmplesmen-
te, a dizer o que se pretende fazer,
deixando, propositadamente, como
agora o estamos fazendo, para escla-
reesr os amantes do automobilismo
sobre o assunto, já que Jamais se
realizou uma só corrida nas con-
dições citadas no Brasil, não exlstln-
do mesmo, entre nós, qualquer carro
dos que foram batlsados como

"PULGAS"
E a explicação é fácil: trata-se c.t

maquinas de reduzido tamanho e
com suas dimensões, máxima e mi-
nima, enquadradas ¦ dentro do Codl-
go Internacional.

E ao contrario do que ocorre n.-ts
demais categorias, os "Pulgas" são
movidos por motores de motos e pe-
rigosissimos porque chegam a de-
sen volver media horária de 170 qui-
lômetros!

O pais onde mais difundidas estão
as carreiras até 500 cc é a Inglater-
ra, onde, comumente. sáo realisados
verdadeiros torneios de velocidade
habilidade, pois há necessidade, em
curvas fechadas, do volante proceder
como fazem os motociclistas, isto é,
colocar o corpo inteiramente para
fora do carro, a fim de ser mantida
a estabilidade da maquina.

Por enquanto não possuímos no
Brasil um só desses carros, mas como
se fala na possibilidade de' virem ser
adquiridos procurou a C E inclui-los
na programação, visando, com isso,
evitar que seja tarde para progra-
mar as provas dos "Pulgas".

FRANÇA E ALEMANHA
Também,nos dois paises os "Pul-

gas" agradaram e em ambos são co-
muns as provas que lhes são reser-
vadas.

Mas a maioria dos carros sao cons-
truldos na Inglaterra, que a eles se
vem dedicando seriamente.

Registre-se que, em geral, como
dissemos,' sáo os próprios motores de
motos que são adaptados e aprovei-

Juiz- Heitor de Olivetti1,Renda - CrS 3.331.09.
QUADROS:
ESPORTE: Jriíé; ValtiLauro. Nenem e Vandecvítrino.(Tuz!nho), Plrllo.Baü

TUPI: Waldete: Jorge (PiDoinirrin: Belose, Silvíoèãíreio: (Coco. Paulo. Ãõli"'
Gartíero,

m

a.s telegralicas noticiaram a morte
do volante francês Raimond Somcr,
justamente desaparecido ao pilotar
um "Pulga" que desenvolvia impres-
sionante velocidade.

Como havia geral curiosidade cm,
se conhecer a formula n. 3, DIÁRIO:
DA NOITE, num esforço de repor-,
tagem, tudo desvendou, oferecenoo
aos seus leitores, sem duvida, mate-1
lia das mais interessantes. j

Com e;se resultado o Espoíj
pinanibás estão na irto
Tupi alijado Co Torneio

1 Paríuma o Hãiito. EmaelenaDi
( COLGATIZE in il

Adiado outra vez o cam-
peonato de velocidade

Estava programada paru oíitem,
pela manhã, a prova de ciclismo rc-
ferente ao campeonato carioca ae
velocidade. A exemplo do domingo
anterior, a competição não foi real;-
zada por falta de policiamento.

mmm :*à£t iV 
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Transferidas as provas
de ontem

Foram transferidas "sine-die" as
provas de hipismo "Mario Gomes
Ribeiro" è "José Verda", que esta-
vam programadas para ontem, á
tarde na pista da Sociedade Hípica
Brasileira.

peles de lontra, camisolas de sed^a,
saias, gersey. "champagne _¦ peles
dèvicun^/aueite. colchas de veiu-
do.' meias de seda, pedras seml-prc-
ciosas lapidadas, saladelras copos,
marmelada, pecegada.-camarão em
lata. medalhas religiosas,'canivete*,
bsrloques. acordeons, violinos, guar-
dente, sabonetes, caneta-tintelros,
colares de matéria plástica, relógio
filmes fotográficos, cordões de ou-
ro, cordões de prata, figas, pulf1"
ras, refrigeradores, medicamentos,
lenços, crucifixos, cartões de prata,
trancellm de ouro. alftnetes-passa-
dores, berloques. brincos, rubis sin-
táticos; safiras sintéticas, macassi-
te, aguas-márinha, colarei, de pero-
Ins, colares de vidro, saxofone, pis-
tão, sombrinhas, broches, bonecas,

faróis para automóvel, te- 
panos de

mesa, 
"chalés, "mallots", calça ^de"nylon", pedras para isqueiro, tu-

mo picado, tintas esmalte, pedaços
de paraquedas e maquinas fotogra-
ficas. Jj% _

1. ,„,-« "ri-Rrk-," ouando estivessem em ação no mê.s de ju-
SP 'ÍSai diz°r oue Julhoqnão será o mês das Copas pedidas...lho. Podemos diz.r que Jumo^ perdedores encon-
tranFofum^r^te^Ufe!6^

(MlTúiíômetros) íoi ganha pelo
òiomün Herman Schlld em 6 horas e , rádios.  .
lòMlnÚtoSegàndo em 2Mugar j cido «pele de tubarSo^. panos
o italiano de Sentis, em 3» o belga —•¦

Keteleer e em 4o o alemãoBjnttaer.

u

I"í" %m

cT:

s

l

confrades'camplões^dos campeões mundiais', somente 17 dos crack!

^^^^^^ÊÊ^^^^ Hio". dos jogadores jn|-
if« nntiSMdade Esportiva Palmeiras, de São'Paulo, encontra-

& PFa\'o Grippa rgoWi-oK Salvador Cardello Filho fagueiro). Ju-
^nalXmaíPO (zagueiro), Arthur Affinl, (Túlio). Arrls Villa. Adhemar
IucaszIríDcma) Eduardo de Lima (ponta). Norival Cabral Ponce de
I on Osvaldo Luiz Moreira (Liminhá), Jair Rosa Pinto, Francisco Ro-
drCes Aquiles dos Reis, Alfredo Lúcio de Moura. Francisco José Sar-
no Gerson Pássadore. Inocencio Antônio Pereslmotto. José Carlos
Silveira Braga (Brandãozlnho), Oberdan Cattani. Osvaldo Palante,
Richard Petrocèlli e Waldemar Flume.y .

O treinador do Palmeiras é Cambori.
OS VICE-CAMPEOES L„ Jt . i>

Coube ao F O. Juventus. da Itália, o iegundo posto na disputa da
rnna Rio O grêmio da cidade de Turim inscreveu 17 jogadores que
são merecedores do titulo- — Giovannl Viola, Alberto Bertuçcelll. Ser-
elo Manente, Giftcomo Mari, Carlos E. Parola, Romido Blzoto, .Ermês
Muccinelli. Haage Pari Hansen, Glápiero Bonlperti,. John Hansen,
K9rl Praest, Eurico Bonifortl, Felippo Cavallt. Rlrio Ferrario. Alberto

Ipiccinlni, Ermanno Scarnuzzo e Pasquali Vlvolo. Treinador, Mr.
, Carver.

Fesía em beneficio
da Casa S. João
Batista da Lagoa

Patrocinado pela sra. Darcy Var-
gas, ministro Simões Filho,'João Ne-
ves da Fontoura, Negrão de Lima e
Itoracio Lafer, sra. Ricardo Jafet, e
outros elementos da nossa sociedade,
realiza-se nos salões do Cassino do
Copacabana Paiace Hotel, hoje, o
chi em beneficio da Casa São João
Batista da Lagoa, instituição dc as-
sistencla ás crianças pobres do bairro
de Botafogo.

Como nas reuniões anteriores serão,
exibidos modelos de vestidos recebi-
dos diretamente apresentados, em
desfile por manequins especializados.

Haverá, tambem, um sorteio de
prendas oferecidas por .firmas co-
merclals, o qual será baseado pela
numeração dos prouramas.

As mesas disponíveis pára este fes
tlval poderão ser solicitadas pelo te-
letone 25-1352, das 9 ás 12 horas.

O árbitro foi o célebre Geraldo
Toledo, que teve bôa atuação.
METALTJRZINA, 1 x AMERICA, 0

Preliando em Barão de Cocaia. o
Metalurzlna venceu o América Mi-
neiro pela contagem minima, de-
pois de ter sustentado uma luta dra-
mátlca, nos últimos minutos quando
os americanos partiram em busca de
um empate salvador.

O único tento foi assinalado por
Tlão.-Dirigiu o prélio o sr. William
Costa, que teve bôa atuação.

A COLOCAÇÃO
Com o! resultado da primeira ro-

dada, a situação dos clubes, por pon-
tos perdidos, é a seguinte:

Io lugar — Metalurzina e Vila No-
va, com 0 pontos perdidos:

2o lugar —-Atlético,. Meridional,
Siderúrgica e Cruzeiro, com 1 p.p.

3o lugar — Amérioa c Sete de Se-
tembro, com 2 p.p.
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BREVEMENTE NOVASH
Sem compromisso, ía!>
ta parn conhecer 01»¦
de «Electra Radio}«
Rua do Ouvidor n.M»
_ Ediücio da a«
(Elevarion - E»«iS
tem filiais -
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das ó interrogaram sobre o goal.
E Rodrigues contou: .

Estava bem colocado. Quando Limlnha shoptou
eu tinha o goal como certo. Quis pular de satisfação.
Nfio sei porque, fiquei completamente paral.lzado e íoi
esse o motivo da autoria do tento,

Verdadeiramente sensacional. ^De fato, quando a h?lí foi morrer" nas redes 00
arco de Viola, observei que havia consignado um goal
'•rjrdadeiramentê maalstral. .

rEor,rtum«j.colhclde«!Ía. .aRWKw>aCTr^dp,;^MTO-."".

,T-ouertía, o atacante Limlnha, por sinal o autor do goal
de empate na peleja de ontem.

Então Limlnha. como fizeste aquele goal?
O centro avante palmeirense esboçou'um sorriso e

declarou:Conquistei o goal, porque tive muita calma, muita
calma meu amigo. Se tivesse- ficado nervoso, por certo
ria shootarla fera. Esse foi o motivo porque consegui
s-.vjcosso naquela Jogada; que contribuiu para que o Pai-
melras conquistasse o grande titulo de campeão do To-
neio Internacional: v 1

ií . .JY. .'!>•£:, ¦¦>^-'-^v^itarviraJr^^^j^^^j„-...,',-..;¦.;,.B^

Hoje
no Televisão TV
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TUPI 1

Resenha Esportiva PHILCO
com 4ry Barroso
OFERTA DA CIA. CIPAN
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Desamarrem-no-ir-

ElefEkf

Piedade.'i/osque
eteisodncemaçaò
da generosidade,
perdoai-me/
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Seja como queres,Bembo. fbupar- /<?-**V-. \ eíavidcjoDmoQU- M.i'^ '4
¦/;::. * trora me pouparam' JfC. \ a vida... Levem-no M\,^i*1 

para o cárcere _#~s
quefiiprepa-M arar.
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Capitulo 10.°
"OLHO POR OLHO, DENTE POR DENTE..."
ltll-UMO DOS CAPÍTULOS ANTERIORES — Em Ve-
nc/,.., um grupo de patrícios tomou o poder pela força. Tara
salvar o pai, que se tornou Grão Inquisidor, Lconor Dandoln
foi obrigada a casar-se com Alticrl, c acredita que Rolando
Candlano, seu noivo, morreu no estrangeiro, depois dc ha-
vê-la esquecido... Rolando evatlitl-se do cárcere com o an-ligo saltcador Scalabrino. Levantando um exército de lio-mens fora da lei, vinga-sc de dois dos artífices da sua des-
graça: a cortesã Impelia-
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|ê ç/z/è, a' fòr&rd de ternuraedevo-.wiâÈ'\. fomento, acabariasiàzendo-
1e amar por Blanca que uni: <
dia murmurava: Vh '.porque
nao ésrneupai?E1u d ir ias
num gnio: Fithaquerida,

couleupai*
ÜSC*

.<%,.
>**.-¦ :' *__<

!?«

_-f§ÍI__

/tos amigos, voifo a Veneza para trabalbar,peia
nossa causa comum, tie minha ausência,continuem

a recrutar todos os que estiverem prontos a
combater sob a bandeira da liberdade.

f£% DE VOLTA fl V£NPZn, QOLANDO RETOMOU O ASPECTO OG
UjOaODE LORENZOEAPRESE(Jm-SE EMQ1ÇA DE IMPERIA,

PESESPERWA Com O DEWFtiRECIMEUlO PE BltíUCA.

A vitoria em breve sera'nossa/ *-j

®V A v»

mfaíai depres$a,dou-forf' 'Bstardelanasméos
I desse odioso Bembo 7T

V&,•.¦¦/-*¦/¦.. .

"vM -M

mYA ',#&,'

v ÍVí.
i.r-....--:-.

í..- .-.y. '¦.;:^^_líi^f^SWk'-.i!r'1 -v. r.hM>'ímfM

mÊmÊmmÈÊmMmWÈiÈmWm*wmÈi*w - ¦ —¦

jgãf /Vjõ iaos preocupeis, senhora (bloquei Bembo
ím w sftuacéò de nao lhe poder fazer rnsl, e de

náo prejudicar a ninguém dòravanfe-

'_______S__R. I £ /to^ -Ti/t?, eA7^b, /.ao
^p /77e tazerdes imedia-

| temente de volta
1 /7?/>t/7<_? fte ?

n

¦*!H?,i

Quem sois
V0'9?MdS
seria

iX)ssivel ?

;*mi

m

____«_¦_______.
w l— ^a'

i-__i_

'.r .ífi".

,.ÜÍIMWUI.W«l<iiJ|S«

Porque nunca mais a tomareis a ver.
Oepofç de hever calvo Sianca das

mãos de Bembo, era preoçç
calva ia de vos mesmav.- - - - -

%m

De mim gue sou mae
j.i. m....w..,..,..w-g_-s_--»-.' - .-_... Ct&lrZ 

'

¦SA

' Ja tive piedade demais para
F-mm% wnvosco, revelando vos que B/anca
Wmmkm nao esta em poder de Bembo-Agora, ttmMyâ;<sm grjçu£;mmbdsenpora.echorai ta-

r, gnmas de sangue pe/<a voss<3li: perdida filha 

•j .

1 Sim eu i/0S' reconheço '

IC

l*y

©.' ua m^e deve
perder os seus/ direi tos de mãe
quando ela como
e'o vosso caso, nao

, deixou nutxa de /<?
| var uma \jida mdig

na,enéohesifou,
\ por vêsestemrè(nrà
i rer ao crime
\ para sacia
I c?ç suas
| paixões

(.._ . ... »¦!,..... .1 I ._ ¦• —'

4*' - #.:'. -!i mm

wf^mm:.

mmfm
_j_f

m

Prendam êsse homem t.,
i; E' Rolando Ca nei16no f i

:.<*'

I
.5i-\

l

i>líS«S»í*#'

0. _:íí___
B-WM-i.u.t '>*..'-.».' i u j:új !-jiu l ¦ i iJWWW-Mtimiwm -Míí'

15^

W$$$££%flm

y^«

__1«I^.m_4»ÍPI^:i^

f«_«í*?

I Quarta-feira
'O TRAiOOR

.__^__-H___._.

;,--¦„;-,--,-'--,'i--i,; í'-.f."-;' 
"-;' ¦¦•"¦' -

l :•_*._'___**:U*fclárk^U'_--*-.-r'-i<7 iV **'-*!¦i______£ã. ia____á£_&_ife



**tmmt*fmJtfm* x-rr.,,.l,-.-„..;.1—.......
™rivT.'™^^í

Uio, 23-7-1951 DIARIO DA NOITE

NA ACIDEZ DO
ESTÔMAGO,

* ENO é de ação Imo-
diata 1 Azia ? Piisão d»
Ventre? Uas ENO ao
doitnr e ao levantar...

LAXANTE
ANTI-ACiDO

] ESTOMACAL

^"SAL DE
FHUCTA"

A VIDA DE HOIE PRECISA DO ENl

Vargas ytce au confek-w--
so alterações r.o Orça-
mento de 19525

O presidente dí. Republica enen-
mlnhou mensagem ao Congresso, so-
licitando que na proposta orçamen
toria para o exercido rie 11)52 sejam
feitas as seguintes alterações: ai
elevação para CrS 1,680,000.000,00
cia estimativa clu arrecadação do
próximo exercício financeiro da ru
brien "Imposto sobra a transferencia
cie fundos para o exterior" da rèccl
ta do Ministério da Fazenda; b) lu
clusão da dotação de CrS B30.000.iiu
na verba de serviços rie encargos dr,
Ministério da Marinha, destinádo.i
a atender ás despesa? com a renu-
vação dn Marinha de Guem», inclu-
sive a construção cio estaleiro na
baia de Jaeuocanga. nos termos th
Lei n, 1.383. de julho deste ano.

O chefe no Governo solicita, ainda
em sua mensagem, a atenção do Le-
gislativo para a necessidade da in-
clusão, na legislação da receita, da
Lei n. 1.383, acima citada, ou seja,
ao Fundo Naval.

.eiam "A CIGARRA'

Vendas alongo || ^Vi^V^^Sg i 3S$§Í^j
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à rüioijjüo ao uso oe ,
efinges de autoridades
em cartazes eleitorais
PENAS PARA

OS INFRATORES |
Aproximam-se as eleições mur.lcl-

pais em vários Estados. Os políticos
ia começaram a se movimentar, cri- j
ando ambiente para eleição dos seus
correligionários. Entretanto, oa coi-1
lellgioíiarlos do atual governo usando
a mesma estratagema do "Ele Disse".!
que ficou como quase um "slogan"
iioütico estáo novamente utilizando
cia personalidade do presidente da
Republica, cm cartazes cie pròpagan-
cia, como recomendação de cândida-
tos.

Partindo do pressuposto que o pre-
sidente da Republica não pôde re-
presentar um grupo, pois, elas su*>f
funções, ele encarna a própria Na.coà
o deputado gaúcho Tarso Dutra apre-
sentou ontem, á Câmara, um proje o
de lei reformando dispositivos da le;
eleitoral, em que fica proibido o uso
de gravura, referencia ou nome dos
titulares dos poderes ou órgãos n.z-
cutivos da Uniáo. Estados ou Terri-
torios, Distrito Federal c mumci-
pios.

O projeto comlna pean para os ir.-
tratores e para as casas que imprl-
mirem cartazes nessas condições.

derreta um po^^ymusa»

Aí está o

mtm

descobridor da penicilina, professor Fleming, em seu Ichoralorio. no 2o andar do Insii-

lulo Fleming, anexo ao St.Mar/s Hospital, era Londres

A PENICILINA AINDA É UM MILAGRE

eu e dominados os
, lieiíiing- lança-se a novas descobertas

uim a mir
GOMO É FEITA A DROGA MILAGROSA

(Especia Ipara o DIARIO DA NOITE) Reportagem de IRVINC DREW

LONDRES iPor via aéreai - O
professor Alexandre Fleming, que
deu ao mundo a penicilina continua
seus trabalhos de pesquisas, a pm-
cura de novas vacinas c novos medi-
camemos, especialmente contra n in-
fluenza. O.s resultados apresentados
pela penicilina surpreenderam todo o
mundo c atualmente cm quase todos
os paises se produz o remédio miia-
culdades teve de transpor o cientista
culoso, segundo as indicações de Fie-
mini- Sabe-se agr.ira quantas difi-
a f!m clc chegar ao resultado atual-
Em 1941 era necessário utilizar 800
garrafas, de 200 centímetros cúbicos
caria uma, pava a obtenção de 10
quilos cie penicilina- A produção de
100 milhões rie unidade-Oxford re-
queria dez mil garrafas, o que exigia
um trabalho imenso e centenas de
operadores. Se em 1943 a produção
rie penicilina nos Estados Unidos era
de 20 biliões de unidades, hole ela
ultrapassa em um ano, de 2 trilhões,

Naturalmente, essa facilidade de pro-
dução em massa influiu na redução
dos preços. O medicamento mira-
culoso pode desse modo estar ao
alcance cie todas as bolsas, operando
milagres entre todas as classes so-
ciais, que se nivelam perante os ma-
les cio corpo.

As doses rie unidades apreadas
aos doentes, são em gerai de 100 mil,
variando, naturalmente, com a na-
tureza da doença; mas podem atin-
gir em alguns casos até um mnliao
de unidade.
O SUCO GÁSTRICO

RUA BUENOS AIRES, 296 — FONE 43-2210

50 milhões por anticipa-
¦ção ao Ministes-io rta
Varinha

O presidente da República apro-
ju a exposição de motivos cm que

1 ministro cia Fazenda, atendendo a
una solicitação do Ministério da Ma-

linha, concorda que. por antecipação
da receita, seja feito um adianta-
mento de S0 milhões de cruzeiros
àquele Ministério. Essa importância,
que foi calculada como correspondeu-
re a menos de um duodéclmo da ta-
xa destinada ao Fundo Naval, será
¦iestinada ã execução de um progra-
ma rie trabalho compreendendo en-
ire outras obras, o prosseguimento da
construção rio dique de Val-iv:-Cã«,
no Pará, c das obras da Base Naval
de Aratu, na Bahia, bem como na
aquisição dc rebocadores para o Ar-
senal dc Marinha do Rio de Janei-
ro e socorro marítimo.
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CLIPPER..
o cigarro para
tido gosto!

DESTROI A PENICILINA
A penicilina é eliminada muito ra-

pidamente pelos rins, sem nenhum
prejuízo para estes órgãos. Por isso,
para que o medicamento produza
efeito, matando os germes nocivos ao
organismo, é necessário que a sua
aplicação se faça eoi períodos de
tempo curtos e iguais, dc modo a
conservar o máximo de tempo o me-
dicamento no organismo do paciente-
O bom resultado da aplicação da pe-
nicillna depende da regularidade das
aplicações do medicamento que sc
injeta por via endovenosa ou mus-
cular. A penicilina pode ser apnea-
da tambem diretamente em fermas
abertas.

O suco gástrico destro! a peniclll-
na, por isso ela não deve ser minis-
trada por via oral. Entretanto, nos
Estados Unidos já se está começando
a fabricar drágeas que contem pe-
nicillna e que podem passar pelo es-
tomago sem sofrer a ação do suco
pjastrico até os intestinos. Os estu-
-los sebre a produção de penicilina
cristalizada que pode ser conserva-
da sem necessidade da ação do frio,
tém ciado bons resultados. Assim,
tambem estâo sendo conduzidos a
bom termo os estudos para mistura
de penicilina com certos óleos para
aplicação em injeções, de modo a dl-
ficultar a eliminação pelos rins, con-
servando assim o medicamento mais
tempo no organumo- A penicilina é
solúvel na água, no álcool, e na ace-
tona; mas insoluvel no cloroformio,
na benzina e no éter.
A CUItA DA GANGRENA

Muitas vezes, a penileilina mostra-
se eficaz no tratamento de afecções
que resistiram ás sulfas- Ela é o
especifico contra os cocus positivos
de Grama (nome dado a esses cocus
descobertos pelo cientista dlnamar-
quês Grama), mas muito raramente
destroi os Grama negativos, mosttan-
do-se quase inócua nesses casos

Mas não se creia que a penicilina,
como exageradamente a principio se
assoalhou, seja uma panacéia: ela
se mostra ineficaz nos casos de tiío,
disenteria, tuberculose e câncer. Mas
ainda nào ha. certeza absoluta de
que ela cure definitivamente a sífilis
e a dif teria- Sabe-se, porém, com teda
a certeza, que a penicilina é o reme-
dio miraculoso contra as infecções
produzidas pelo estafilococus e pelo
streptococus. Cura os abeessos, o car-
bunculo, as afecções ósseas, a pneu-
monla, moléstias de coração, a in-
feção puerperal c todas as infecções
causadas pelo gonococus e as conse-
quentes moléstias das articulações, a
gangrena gasosa, feridas consequen-
tes de queimaduras e muitas outras
afecções.

A produção da penicilina obedece
a regulamentos especiais e a condi-
cões de assepsia severa. A distribui-
ção do medicamento em vidros*.é
feita com salas de atmosfera abso-
lutamente esterilizada, com auseh-
cia de qualquer gás; por isso, nessas
salas a umidade é controlada e a
pressão atmosférica é superior à do

Fecharam o jornal para
impedir a Assembléia
Geral

MACEIÓ', 20 (Meridional) — Pes-
soas que trabalham nas imediações
da "Gazeta de Alagoas" fizeram de-
clarações, por escrito, à nova dire-
toria daquele matutino, dizendo'que
assistiram aos ex-dirigentes da "Ga-
zetá" fecharem as portas do jornal,
no dia 5, pelas 14 horas, a fim de
impedirem a realização da assem-
bléia extraordinária da Cooperativa
Editora e Publicitária de Alagoas
Ltda., marcada para aquela dia e
hora, não tendo mais aberto as por-
tas- Declararam, ainda, que nenhu-
ma interferência policial houve, nem
havia, nas imediações do referido
jornal, investigadores de policia,
guardas civis ou soldados.

Sustado o despejo de
centenas de moradores

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Niterói comunicou ontem ao
fiovemador do Estado do Rio haver
sido aprovado um voto de congratu-
lações por ter o' comandante Amam!
Peixoto, após entendimentos cem o
IPASE, evitado o despejo dos mora-
dores da vila Ypiranga, no Fonseca
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CORRETOR
Para loteamento novn jã demarcado em chapadão dc semul
Rio com 21 trens diários a 1,531 metros da Estação. Conduçio

da Estaçáo ao» terrenos (5 minutos). Trata-se a RIA DO
U3-A — 5." andar — Sala 505, ató ás 5 horas

exterior, a fim de evitar a penetração
do ar septico- Funcionam durante es-
a fim de proteger os olhos e a pele
da ação daqueles raios- Nessas condi-
ções de hlgfléne industrial, a penicilt-
na é dada ao consumo publico em
estado dc absoluta pureza, não exis-
tincio, portanto, o menor perigo clc
intoxicação por parte do paciente.
Ainda aqui cabe uma observação
muito interessante. A penicilina, ei).
minaria pelos rins, na urina, poderá
ser aproveitaria novamente, mediante
processos quimicos-biologicos espe-

|ciais.'FLEMING
O DESCOBRIDOR

O descobridor da penicilina, sir
Alexandre Fleming, que foi em 1944
agraciado pelo rei da Inglaterra com
o titulo de "par do reino" por ser-
viços extraordinários prestados á
humanidade, cm 1945 recebeu o Pre-
min Nobel de Medicina- Nasceu na
Estocia. sendo um dos oito filhos de
modesta familia. os oito aos dozt
anos nunca perdeu um só dia de
aula, numa escola que se achava
situada a seis quilômetros de sua
residência. E' muito possivel que es-
sas longas caminhadas diárias te-
nham incutido no espirito daquele
menino a virtude da paciência e da
perseverança, ao mesmo tempo qur
lhe davam o amor da natureza. At*
os 20 anos, Alexandre Fleming náo
tinha em mira seguir a carreira de
cientista- Trabalhou em Londres co-
mo "ofice-boy". Certo dia, recebeu
uma pequena herança, e esse fa'o foi
decisivo para que o jovem e modesto
empregado de escritório mudasse o
r.imo rie sua vida, entregando-se ás
investigações cientificas. Ai nasceu
uma carreira gloriosa que tantas
honras trouxe á medicina, á fisiolo-
gia, farmacologia, á patologia e á hi-
giene. O seu primeiro êxito fni obti-
do tem 1906, ao receber a medalha
rie ouro de Clinica Medica na Uni-
versidade de Londres. HPA).
sa operação refletores de raios uitra-
violetas e os operadores devem con-
servar mascaras no rosto, e óculos,
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fc um impressionante sortimento de b-m-
quedos de todos os tipos e poro todot ei

gostos. Sempre novidades, sempie Mt
menor preço. Uma verdadeiro maio*
porá quem deseja compror brinquedo!.

IIMERICftNRS S.I
GR/ÍIIS - Iodos as enençoi ocemponjadll#
visitarem o B R I N Q U t D O l A N 0

rtcebifâo como lembrença um peüuem ;::'¦

MATOU U VIZINHO — Num ca-
sebre da estação Engenheiro Gou-
lart, subúrbio da Central em São
Paulo, Joaquim Francisco da Sil-
va, de 37 anos, casado, foi assas-
sinado a pauladas por seu vizinha
Clacidio José Ferreira- O crlmino-
so , que fugira, horas depois, era
localizado c preso num barracão da
Rodovia Presidente Dutra. — No
clichê o assassino. — (Foto Me-

ridional)

cigarros

Um produto squza cruz
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Deputadas em visita ás
obras da Light

Os deputados Edison Passos, Vas-
co Azevedo Filho, Jaime leixeira,
Willy Freolich e Benedito Vaz, mem-
bros da Comissão de Transportes da
Câmara dos Deputados, estiveram
em visita ás obras que a Lisht está
realizando nos municípios de. Pira!
e Barra do Piraí.

Acompanhados pelos engenneiros
F. Mathias e Mario Savelli, os visi-
tantes percorreram demoradamente
as escavações das futuras usinas sub-
terraneas, a usina de Fontes, a bar-
rapem e reservaotrio de Lajes,

Tambem fornm vistos os túneis ds
Santa Cecília, de Vigário e Lajes, ca-
nais e reservatórios. Depois, segui-
ram os membros da Câmara para as
obras da barragem de Santa Cecília,
passando antes pelos grandes diques
e canais, pela usina elevatória de Vi-
parlo, barragem de Santana e Casa
de bombas.

4 AGONIA
DA ASMA
ALIVIADA EM POUCOS MINUTOS

Em poucos minutos a nova receita
— Mendaco — cometa a circular no san-
gue, aliviando os acessos » os ataques da
asma ou bronqulte. Em pouco tenipo è
possível dormir bem, respirando lt
facilmente. Mendaco alivia-o, mesm
o mal seja antigo, porque dissolve
move o mucus que obstrue as vias
ratoilas, mlnsndo a sua energia a
nando sua saude, (azendo-o sentir-se
msturamente velho. Mendaco tem
tanto êxito que se oferece com a a arai
de dar ao paciente respiração llvr» e facil rapidamente e completo alivio do so-
frlmento da aíma em poucos dias. Peça
Mendaco, ho)e mesmo, em qualquer fnr-macia. A nossa garantia é a sua maior
proteção.Mendaco

Vjp Y^OlmWmmm. S-' :PP0LA

Acaba coro
a asma

W&mW.* CINTA ENCARAI

LUSTRES DE C
Nilo Ribeiro seleciona 26 das melhores fábricas européias para
Vendas a varejo e por preço de atacado. FACILITA - SE

rodo o

Avenida Princesa Isabel, 126-D - Junto na-

itu'
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PETRÓLEO REALIDADE BRASILEIRA

JF&XJàYfl/PT' 
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WFiW? WÊÊÊr
POR 3 SEMANAS - DE 23 DE JULHO A 12 DE AGOSTO

A subscrição das Ações da

REFINAM E EXPLORftÇfiO DE PETRÚLEO UNIfiO
.'•H a

s.a
/\

#.;'

cha-ée abêtta ao público, por 3 semanas, a olÔrtufiidade de participar da grande
Indústria petrolífera nacional, através da subscrição das ações da maior refinaria par- St
tlcular do Brasil: a REFINARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO UNIÃO S.A.

Segundo orientação do Conselho Nacional do Petróleo, deve o capital ser am-
piamente distribuído.

Havendo mais de 500 localidades na zona.de subscrição (Estado de São Paulo,
Rio de Janeiro, Norte do Paraná, Sul de Minas e Triângulo Mineiro), e elevando-se
acima de 30.000 pessoas inWessadas na aquisição dessas ações, foi assegurado um
certo número de quotas a essas localidades, a fim de se fazer uma divisão equitativa
da emissão.

Ainda que oom quantias menores das que as desejadas, espera-se, dessa forma,
poder-se atender ao maior número possível dos interessados. ""~~Hp»
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CONDIÇÕES DA SUBSCRIÇÃO
'TIPO DE AÇÃO:
j^K|,<l , <'f.. .v% A subscrição das n$ões ordinárias e preferenciais será feita na seguinte proporção i pafa cada ação or«

dinária, duas ações preferenciais. As ações preferenciais têm preferência sobre os dividendos e acompa-
nbam os dividendos das ações comuns, quando estes forem superiores; as ações comuns, dão direito a
?oto. Desta maneira, terá cada acionista, por menor que seja a sua participação, o direito de represen-
tação em assembléia. " "''J

SÓ BRASILEIROS NATOS:
Tratando-se de um empreendimento de interesse nacional, de acordo cõm ii legislação Vigente; deterí '
minou o Conselho Nacional do Petróleo que a subscrição das ações seja reservada exclusivamente a bra-
sUelros natos.

<*-"¦

LIMITE DE SUBSCRIÇÃO POR PESSOA
Minimo de CrS 3.000,00 - Máximo do Cr$ 150.000,01). O limite máximo estipulado, visa" peímitlr a par-
tielpação do maior número possível de interessados, o limite mínimo objetiva colocar a subscrição ao
alcance de todos.

% FACILIDADES NO PAGAMENTO:
A

,*¦« que todos - capitalistas, proprietários, industriais; éSfcefclaSt$; pftfisfct^ls, funcionários, empr«£
gados no comércio, operários, etc, possam participar do empreendimento, o pagamento das subscrições
será amplamente facilitado, como segue«- 20 % do valor das ações pagos no ato da subscrição e o saldo
de 80% em 8 pagamentos mensais e seguidos, de 10% cada um. Exemplo t ¦ numa subscrição de 150 mil
cruzeiros i S0 mil cruzeiros a vista e o resto em 8 pagamentos mensais de 15 mil cruzeiros.

COM QUEM SUBSCREVER:
Roxo Loureiro S. A. - Banqueiros de Investimentos, são concessionários exclusivos para a distribuição das \
ações. As subscrições podem ser feitas por intermédio dos Seus representantes autorizados. De acordo com a
legislação, e a fim de se cercar de todas as garantias os direitos dos subscritores, todos os pagamentos deve-
rão ser feitos direta e exclusivamente aos estabelecimentos bancários autorizados, ou aos seus agentes e
correspondentes. A relação completa desses bancos acha-se publicada em outra página deste Jornal.

REFINARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÚLEO UNIÃO S.A
Concessionária da Refinaria de Petróleo de Capuava - Município

iv de Santo.André (Estado de SâoNPaulo) conforme Título de Autori- *
,/ zaçflo n.° 807, expedido pelo Conselho Nacional do Petróleo. . .

%
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Capital: Cr$300000.000,00 Já realizado: Cr$60.000.000,"
Zona de prioridade paro a distribuição dos refinados 'do 

petróleo:~ ,"-
tttado do Sflo Paulo, Norte do Paraná, Sul de Minas, Estados de Mato Grosso o Oo/ds.

Concessionários exclusivos para a distribuição das oções: ____«.

ROXO LOUREIRO S. A.iSfrl

f*

BANQUEIROS DE INVESTIMENTOS mmaaes

Kua Libero Badciró, 182-7.' -B*. 9.° e 10.° andares-Fone: 36-3820-Endereço Teiegrâ Fico: "ROLOU"-Sâo Paulo'^ÁAaÈmlLVÉÈÈ* 
«o:lUlfp ÉiÉMSAÜ!Jg* 2" :.»I P:.w 8-4343 I
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DENTRO DA VIDA

Filmo brasileiro con, Beatriz Consueio, P^^B^^^JJ«j
Daisy Lucldi, Renée Bell, Laura Botelho c Pagé.*? ^ria'%,5 sta*°
poi Jonalrl. Nos cinemas Flaza, Parisiense, Astórla, Olinda, Rita, star,
C°l0nitírÍa°dè 

SSrSMtaâff AdSaçfio S cenarlzaçâo do realizador
do ime FÕ^raffa de Rototo, Mirlly. Mudea de Walter Schultz Po.-

. NUPCIAS REAIS •
(Royal wcddlng)

mimp dn Metro em Téonicolor. com Fred Astaire, Jane Poweli, Ke.-
nan Wynn Saraíl Chiucliill, Peter Lawford, e outros. Dirigido por Stan-
ley Donen. Em segunda semana nos três cines Me rn.

ABRINDO O CAMINHO A FOGO
i3reaUtltrnuKh)

Filme da Warner, com David Brlan, John Agari Krank L?vejoy, Bll
ôamiibeU Faul Plcerii, Gred de Clure, Rlchard Monahnn. Eadie Mon s.
ffiralDl^W&f»»" Dalbert, William Self Danny Amo d,
Dane Sue Noan e Howárd Negley. Dirigido por Lewis Seiler Nos ei-
S &i) Ipanema, América, Monte Castelo, Maracanãi e* Flor «no

p-evis&o - Outro filme sobre a segunda guerra mundial. Ests e .o-
ire a bntama da Normandia. Considerado dos melhores pela critica
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americana,
AUDÁCIA DOS FORTES "

(Singing guns)
Filme da Republic, em Trucolor, com Vaughn Monroe, Klla Kaines,

VVjrdBond, Walter Brennan, Jeff Corey, Barry Kelley, Harry Shannon,
rom Paddeíi e Ralph Dunn. Dirigido por R. O. Spríngsteen. Nos cinc-
mns ltex, Madureira, íris, Mem de Sá e Pirajá.

' Previsão - "Western" que marca a estréia do famoso cantor e ban-
dicaíer" Vaughn Monroe no cinema. O ponto alto da película e a popu-
lar canfiào "Müls train", que tanto sucesso alcançou entre nós, atrave*
das gravações, há pouco tempo. '^^,n

TORMENTOS DO DESEJO
(I/Epave)

Filme da Sport, com Françòüe Arnouil, André Le dali, Aimé Cia-
rlond, Raymond Cordy, e outros. Dirigido por Willy Dozier. Em re-
apresentação no Império — Segunda semana.

O SENTENCIADO
(Convictecl) ,

Filme da Columbia, com Glenn Ford, Broderick Crawford, Millard
Mitchell, Dorothy Malone, Carl Benton Reid, Frank Fayl«n, Will Geer,
Mnrtha Stewart; Henry 0'Neill, Douglas Kennedy, Roland Winters, Ed
Bi"»lev Frar.k Cady, John Doucette, Ilka Gmning, John A. Butler, Pe--
terVÍrgo, Whit BIssell. Dirigido por Henry Levin. Nos cinemas Vitoria,
Roxy, Avenida, São Pedro (Penha) e Odeon (Niterói).

Previsão — Melodrama de pris&o. Baseado numa peça de Martm
Flavin. História de crime e vingança.

A VENUS MODERNA
(The petty girll

Filme da Columbia, cm T&micólor, com Robert Cummgs, Joan Caul-
field Elsa Lanchester, Melville Cooper, Audrey Long, Mary Wickes, Frank
Orth. John Ridgely, Raymond Largay, Ian Wolíe. Frank Jenks, Tim
Ryàri. Jlabel Palge, Kathleen Howard, Sarah Edwards, Everett Glass;
Douglas Wood, Eriward Ciark e Philip Van Zànclt. Dirigido por Henry
Levin. Nos cinemas S&o Luis. Carioca, Rian. Odeon, Ideal e Icaraí.

PreVisão — Comédia romântica no estilo do famoso «Modelos", que
deu fama a Rita Hayworth. Bôa diversão no gênero.
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HOWARD KEEL. O GRANDE CANTOR. COM A SUA rspnsi
HELEN. NO BEVERLLY H1LLS-HOTEL
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MULHERES SEM NOME
(Done scn/.a nome)

Filme da Navona, com Simone Simon, Váleritilia Cortese. vivi Gibi,
Françoise Rosay, Irasema Dílian, Gino Cervi, Mario Ferrari, e outro-
Dirigido por Gezn Radvanyi. Em re-npressntação nos cinemas Pat.hc
fião José, Coliseu, Fluminense, Paratodos e Vitória (Niterói).

•O DIABO NO COLÉGIO
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HELENA aCHO QUE O RELO- ISTO MWNAOESm''BEM/  I .^ EMBAIXO' DE OUSA? rjfiffiL\ '

(II dinvolo va in coltegio)
Filme cia Minerva, com Lilia Silvi, Leonardo Cortese, Grota Gonda,

G'-.glielmo Baniabó, Glacinto Molteni, Vittorina Benvenuti, Anria Cppo-
daglio, Olinto Cristina, Giannina Gobbi c Lea Igliòrlni. Dirigido por
Jean Boyer. Nos cinemas Art Palácio e Rlvoll.

Previsão — Outra comédia de Lilia Silvi, que tanto sucésio alcan.-;.
ecu cm "Scampolo", "Quando a mulher é volente", e recentemente em
"O divórco vem depois". Esto ultimo filme, por sinal deu mais dinheiro á
Art, em Copacabana; do que "Giuljano". O cartaz de Lüia ali é
imenso.

OLHANDO A MORTE DE FRENTE
(Rocky mountainl

Filme ria V/arner, com Errol Flymi, Patrice V/ymore, Scott Forbes,
Guinn Willians, Dick Jones, e outros. Dirigido por William Keighley.
E.-n "avant premiére", no São Luis ç América.

MEIA-NOITE
(A media noche)

PKmé da Filmes, com Avtüro do Córtíova, Eiva A?uirre, Marfà Ló-
paz; Lola Camarilló, Carlos Lópcz Moctezuma, Antônio R. Fraustro, rjam-
;:,?vto Ròdriguez e José Elias Morrno. Dirigido por Tito Davison. Nos

• namas Presidente.e Parstodos.
Previsão — Drama de "bas fond" mexicano. Valorizado pela foto-

,1 fia de Figueroa.

ki 11^Àlfc Ü$r (Urano dunttícm, r^r.-?,^*^ Colpi-ddò) 
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USOU fl MESIVM 0ÊNTAPIfcfM P0ST1;
ÇA WJMTíèbMOS.

Darmilórins e peças avulsas Mtái
em madeira dc lei p,.ia criança; ileqtul-
quer idade. Grande variedade mhWk,
cures e tamanhos. Entrega imidiili

A vista e a piaio.

1711
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\NTE-ONTEM as autoridades po-A Ziciois fecharam o "Casabtanca"

por causa de uma multa de apenas
250 cruzeiros. As pessoas que esta-
vam no local, jantando, aliás, fo-
ram convidadas a sair e as portas
rio estabelecimento fechadas. Não
queremos aqui discutir a razão ou

! não dc. procedimento desías auto-
ridade*. Mas com o que não con-
rordamos é com essas medidas que,
longe de representar uma punição
para a "Boite" são, mais do que
isso, uma afronta aos seus frequen-
tafiores. , ¦¦

Um taxi quando esta servindo a
um. passageiro nAo pode ser inter-
ceptado pelos guardas âe transito.
Assim, não se compreende que uma
"boite" seja fechada quando hà pes-
soas jantando. O que a Policia fet,
no caso, foi estragar a noite dessas
pessoas.

Que aumentassem! a muita, que
determinassem o fechamento antes
do funcionamento, vá lá. Nunca,
porém, fazer sair assim, sem mais
nem menos, pessoas que nada ti-
nham a ver com o caso. E logo por
causa dc 250 cruzeiros...

St * ts

, Renoía Fronsl e César Ladeira es-
tão apresentando no Acapulco o se-
tinto da serie de "Cafés Concertos"
Um pouco abaixo de 6o-, não dei-
xa de ser entretanto, um espetácuit
lo oiegre e diweríido.

Até o fim do mês estará no Rio
Dany D'Anderson Substituirá na
Vougue a simpática Lady Patachou.

>;t * *$

Monte Cario vai dar ao seus fre-,
quentaiores algo de, sensacional. A
estréia do novo "show" está mar-
cado para o dia 1°. de agosto e, se-
gundo o coruja apurou, Carlos
Machado já está contratando mais
pequenas sensacionais.

Enquanto isso "Paris c'est com-
me ça" vai de vento em popa, le-
tando muita gente a rua Marquií
âe São Vicente.

1,1 * St 
(

Norma Tamar anuncia para bre-
ve á inauguração do seu novo apar-
tamento em Copacabana. Ouvimos
dizer que a banheira re miss Ta-
mar é toda em mármore Carrara.

» * o
Acquarium è um bar de Copaca-

bana onde dá'muito "peixe fresco",.? -

Bebe-se cada vez inaís neste Rio
de janeiro. Bebe-se tudo. Desde a
cafihaça, no morro do Querosene,
até o bom wiscky em Copacabana.^Parece que há um movimento ge-
ral no sentido de apagar com um
dilúvio de álcool ás maguas desta
cidade t&o cheia de problemas.

PRECEITO DO DIA
INCONVENIENTES DO EXCESSO

DE ROUPAS
A ellminaç&o de resíduos através

da pele, com o suor, é tâo importan-
te quanto'a que se faz pelos intestl-
nos e rins. O excesso de roupas po-
de prejudicar essa função, causando
danos ao organismo.

Use roupas leves, folgadas e poro-
sas, para n&o prejudicar a elimina-
c5o, através da pele, de substancias

Cf SUS MM - Eifitii C'$
5.° GRUPO Á VENDA

Venaem.se, entrega imediata, financiadas pela Caixa Econômica, cm prestações mensais de CrS Ittjii!
"bungalow", isoladas, em cimento armado, teto de Iage, taqueadas, com 2 quartos, sala, «anta,»»»
varanda social. Preço a partir de Cr$ 88.000,00. Para funcionários públicos, entrada Cr$ i mm, F
de Cr$ 887,80. "ORGANIZAÇÃO VASCONCELIOS". Compra e venda de imóveis c casas comercia^
nistracSo de bens. Hipotecas por conta de clientes. — Av. Rio Branco, números 106/108, V- ina".»»

Fones: 32-8461 e 32-8861.
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e na cozinha
copa

Liqüidificador "Walita"

da 3 velocidades com
copo dt Wrfro resistente
ao frio a ao calor

» Todos oa aparelho» elltrieoi
"Walita" levam o selo de
aprovação do Departamento

, Nacional de Iluminação e Gás.
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E um preciosa auxiliar da

dona d* casa no preparo
rápido do saborosos • nutritivos

coquetéis de frutas • legumes,

com aproveitamento Integral

das vitaminas naturais. Serve

tambóm para ralar cães, quebrar

gtlo, fazer sopas cremosas,

tudo com grande plrfoição
• economia de tempo.

IIQUIDIFICADOK

,ÍÍÃS BOAS CASAS 0E APÁÍELHOS ELÉTRICOS

PRODUTO DAIS?
UETRO.INDÚSTRIA Ck. PoH«I/ 43W'

¦- /:

A MAIS ANTIGA E ESPECIALIZADA FABRICA 06 APARELHOS ELÉTRICOS 0E USO *

FILIAL DA ELETRO-INDÚSTRIA WALITA S. A,

RUA DR. ÁLVARO ALVIM, 21 • 16.» «ndar • «ala t605
BIO DE JANEIPO

lOMÊStlC»
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BRICIO DE ABREU

CIRCO SARRASAN1
*"*^A^^AA^^^^N^^^^^^^^^^%^^

T
rasani i

IVF .OS. sexta-feira ultima, a rstréia do Circo Sarrasani, o
t.rrHrn qur sp apresenta esta semana, no Kio, O nome Sar-

na arte circense, pnra a Kuropa, o que Barnum repre-
senta para as Américas —
uma "bela tradição. Ainda que.
nâo tenha chegado aos fnus-
tos de Ilagenbeck, que chegou
a possuir um Jardim Znológi-
co próprio, que sc tornou o da
cidade dc Hamburgo, Sarra-
sanl, pode-se dizer, foi o
maior circo europeu, deixan-
do um largo cabedal de ino-
vacões dentro de sua arte. O
publico carioca viu-o nos bons
tempos. Com a morte de Sar-
rasani a sua obra parecia
desfeita, quando, agora, a
sra, Trude Stosch Sarr;.sani
(que supomos da familia) re-
vive o nome e apresenta-se
no Kio, na Praça Orne, com
um circo moderno, todo arca-
l:ouço de alumínio. E esta c
a unlca novidade que nos traz,
o que representa uma evolu-
vão notável na arquitetura
circense ambulante. A com-
panhia, ainda que sem nc-
nhum numero novo, apre-
senta realmente o que de me-
lhor há no gênero, a come-
çar pela sra. Trude Sarrasa-
ni. elegante, agradável em
bom numero dc cquitação
com Gabor Ncmedl. A cole-
çâo de animais é magnífica.
Cavalos imponontes, elegan-
tes e racés. Crocodilos. Leões.

Panteras. Até o clássico numero de cães, otima_.ej.tc apresentado
pór Arlcy c Angela, dc forma cômica e convincente. Falamos em
novidade: talvez tenhamos que classificar como tal. um dos mais
belos números já vistos, pela sua delicadeza, sensibilidade o so-
breiudo demonstração dc tremendo esforço e paciência para rea-
liiá-loi o das pombas que os dois Wladas apresentam. E' magni-
(in, e comovente ver 60 pombos fazendo exercícios. Cm belo nu-
mero. Horbla Usem apresenta, também, um belo numero de
"Misp< ns.", hipnotizando crocodilos, cães, coelhos cobras c até
niesmo uma mulher, muito mais dificil, hoje em dia, dc hipnotizar
do que qualquer fera. Os "Quinzot£!i "Goldmann", "Los Kegoczi".
"Martins Rrnthcrs", ".ImiRa-Osman", apresentaram-se bem,
como excelentes acrobatas. Frank Marck é o domador de um nu-
mero de leões, muito bom, mas não nos convenceu na luta com o
léopanlo. Los Polions" são elegantes dançarinos. Gerda e Fred
IVlolrlii mantêm a bela tradição vienensc de domadores elegan-
les dr heins n magníficos cavalos. A parte cômica porecc-nos fraca,
quase não atuando, salva exclusivamente por um magnífico pa-
lhaçn, "carequiiihá", que não figura no programa. O numero do
"taxl-Inuco", se tivesse outra estrutura, mais rápida, mais cheia de
"gaes". seria excelente. Como está é chato, tão chato quanto a
orquestra, das piores que temos visto e que por um triz não com-
promete o espetáculo. Mas, ponhamos este» defeitos à guiza de
afobação de estréia porque a verdade é que o espetáculo é exce-
lente, variado, alegre c deve ser visto. Belmonte apresentou os
números.

AiUSTÔTELES PENA; CM
DOS MAGNÍFICOS ATORES
CÔMICOS DE JAYME COS-
TV QUE, EM "TENORIO",

FAZ 1UR A PLATÉIA
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Jaqueta em tecido branco, imitação de pele, em rayon. Notem a
encantador detalhe dos bolsos duplos. Criação de Dorothy Sum-

mer. para 1951. (APLA)
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Logo mais, às 21,20 hs., pela Televisão Tupi,

o maior cômico brasileiro da atualidade estará

em seu telerecsptor, numa gentileza exclusiva

da casa da famosa garantia real, a

CASA
d_A Uir.CH.lfl RERL

RSON
PIM SUAS COMPRÍJ
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Ouvidor, 137 — Uruguaiana, 107-109

ASTRAL DE AMANHÃ j
Por HAGA SWAMI |

3.n-feira, 24 de julho de 1051 j
E' recomendável muita logi- »

ca pela manhã, para conseguir I
auto-controlc, compreensão I
prudência. A tarde 6 boa para g
alimentação, assuntos caseiros
e viagens.

OS NASCIDOS DIA 24 —
Virtuosos, eloqüentes, conse-
guem fama em altos postos.

rln. a cerimonia rellulosa do enlace ma-
trlmonlal da senhorlto Snrah do Mo-
rais Burros, filha do sr. Manoel tle Mo-
rais Barros Netto, com o sr. José Car-
Ias Gnlllez Pinto, filho do falecido ge-
neml Francisco Josò Pinto.

SENHOEITA RIZZA MARIA VIEIRA-
SR. OTÁVIO LOURENÇO JORGE —
Renllzar-se-a no próximo dia 31, a..
17,30, na lereja do N. S. do Carmo,
na rua 1." de Mnr;o, o enlace mntrl-
monlal da scnhorlta Rlzzn Morta Vlel-
ro. filha do sr. Avelln'- Soares Vieira,
com o sr. Otávio Lourenço Jorne. filho
do professor Álvaro Lourenço Jorge.

RECEPÇÕES
Em rcRO/.lJo pela passagem do nn!-

versado natallclo da menina Leny, fl-
lha cio sr. Luiz Afonso o de d. Alda
Arrolo Afonso, funcionários do Mlnlsté-
rio da Agricultura, os seus penltores de-
r.im ontem, domingo, recepçíío, em nua
residência, na rua Pacheco Lelio nu -
mero 1.003, _s pessoas de relações de
amizades.

FESTAS
FESTA DE BENEFICÊNCIA — P.tro-

chiado pelo sra. Darcy Varzns, pelos
ministros Simões Filho,
Fontoura, N.çrfio de Lima, Horaclo
Lafer e sra. Ricardo Jafet, realizar-se-ft
nos salões do Cassino do Cop.icfll.nrm
Pi.ace Hotel, hoje, um châ em benefi-
cio da Casa Sao Jollo Batista da La-
góa, Instituição dc assistência ns crlan-

ças pohres do bairro de Botafogo.
Como nas reuniões anteriores, serio

exibidos modelos de vestidos de Paris,
os quais serão apresentados, em des-
file, por manequins especializados.

Haverá, também, um sorteio de pren-
das oferecidas por firmes comerciais o
qual será baseado pela numeração dos
programas.

As mesas disponíveis para este fest'-
vai, poderfio ser solicitadas pelo tel .o-
25-1352.
HOMENAGENS

MINISTRO JOÃO EMÍLIO RIBEIRO
— Amigos e colegas do ministro João

João Neves an Emillo Ribeiro, que seguirá no próximo
dia 2fl, para assumir •_ funções da
enviado extraordinário e ministro Pie-
nlpotenctarlo do Brnsll no Panamá, vão
oferecer-lhe amanhã, nos salões do Joc-
key Club, um Jantar de despedida.

Falará em nome dos manifestantes,

__-

l.ADIO TUPI
13 horas — Musica romântica —'18.15

• Brasil n Dentro — 13,30 — Disco Joc-

_________2____g

MEDICINA
*"%__.

UMA L-OF.TAíliA JA'
RESOLVERIA

Divulgam 3s aqui algumas observa-
ções ein torno da assistência social
r. médica ao trabalhador, em apreço
a cornissãü incumbida de estudar e
reformar a legislação existente. Não
.-..bem.'; se estes comentários chega-
ram até lã, mas a verdade ó que
precisam ser rememorados. Dentre
as necessidade:, d_s diversos instiüi-
tos e caixas de aposentadorias estã
naturalmente um novo'organismo de
adaptação tle seus pensionistas. Mos¦ Iramos o r.bsurdo e o contrassenso

' tjiie representa fazer voltar de uma
iincença demorada, um doente em
estado do cura, para o trabalho an-
lerior. Há certos tipos de doenças
.lie mutilam suas vitimas o exigem,-. conseguirem recuperação a pontode voltar ao trabalho, uma readap-
tação, sem a qual c botar a perdertudo que fora feito anteriormente.

Reeebemos aqui a visita de uma
)0ve_ que estivera afastada de suas
antiga., funções — estufadora — poraipins anos, durante os quais _e
curara dn uma tuberculose grave.Essa cura fora á custa de demolidora
opertçào toracoplástica, ficando sem
sete costelas rie um lado. Ora, se te-
mos doze de cada lado, e se os pul-ffloes ainda ficam acima da décima,
contadas de cima para baixo, é bem
ne ver com que exiguidade de visce-
ta respiratória ficou essa pobre mo-
Ça, Tem, portanto, uma reserva res-
Mratorta diminuída-, e a qualquer es-'orço se cança; tem ao lado disso,como não poderia deixar de ser, uma
Mentalidade dn doente permanente,sempre medrosa das coisas. Acostu-mou-se, depois de deixar o hospital,
a ficar em C3<-,a cuidando de afaze-res d»fi.es_ías, costurando para a fa-'"•lia, «afim, realizando trabalhos
We r*» dispendem esforços. Recxa-minas» por seu instituto, suspende-ranyiío a pensão, mandando queretornasse lncontinente no trabalhoanterlcr!

. IjwiHeslavelmehte está em equi-nono ie cura, como se costuma dl'•'• twnleamento. Mas, o caminhoto deveria seguir era uma adapta-
_?_.Uando menos- no Próprio tra-»ii_. Entretanto isso não se veri-"ca. Ela teve qu. voltar, no duro.entrtntíir os trens, bondes e lota-
&.. Pilotados, concorrendo com
min i0j ''am,3as em empurrões e*'™P«os, nos mesmos horários que"" «mais! Se atraza dez minutos, lá•« >ao aumento e domingo remunc-

}.//' \ iUlar o prato em que se
.!.e. afastar, tratar, curar, e de-»« ne boa, fazer adoecer outra vez!
.^ra. se não há possibilidades ne
5 . ref0rn'a profunda nessa orlen-JWP, criando-se um serviço de rea-"p„t_'""0, seria' .íusto e mesmo ur-
___.i_ma Portaria do ministro Uo
SI?0 e!tlBÍn*lo que os patrões quesnnam empregados desse tipo osweitem com horário especial, en-
KL-ora dos aPertos e saindowm antes da "corrida" » não

^permitindo sonegar, a qualquer
H ' °. numei*tos de lei e os do-
bS e ferlados remunerados. Ofll-mui o urgente e humaníssima a me-.¦oa sn.o..,.,. e estamos certM ^

se negaria a ateu-

kfy — 18,55 — Boe noite para você...
19,05 — Radio Esnortes Tupi — 19,30 —
A voz do Brasil — 20,00 — A vida que o
mundo leva — 20,15 — Estrada sobre o
abismo — 20,30 — Trio de Ouro — 21,00

.Ios Bastidores do Mundo, com Al
Neto — 21,05 — Rua da Alegria — 21,35

Cartazes G-3 — 22,05 — Enquanto ro-
da o disco — 22,35 — Grande Jornal
Tupi — 23,30 — Nlght Club — 0.25 —
da terça-leira — 0,30 — Encerramento —
O Cacique Informa ás 9 — 12 — 15 •
19 horas. |

RADIO TAMOIO
13 horas — OraçSo da Avo-Maria —

13,10 — Sociais — 18,13 — Prefixo No-
tre Dame — 18,15 — Novela religiosa —
18.30 — Hora da Snudtldo — 13,45 —
MU e uma noites — 19,00 - Aventuras
do Coultão Atlas — 19,15 — Jaguar, o
terror cios detetives — 19.30 — A voz do
Brasil — 20,00 — Ritmos musicais —
20.25 — Oferta musical — 20,30 — Onde
a felicidade nSo chega, novela de Aldo
Madureira — 21,0 0— Pausa nara medi-
taçüo — 21,15 — Velhos tempos — 21,45

Cantores famosos da Broadway —
22,00 — Salão Cirenal — 22,30 — Cassino
da Chacrlnha — 1.00 — En^rramento.

RADIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
17 horas — Abertura — 17,05 — O dia

de hoje ha muitos anos... — 17,10 —
Musica variada — 17,30 — Reino da Ale-
Rrla _ (programa Infantil) — 18,00 —
Radio Jornal — (terceira ediçãoi —
18,05 — Clne-musica — 18,30 — Terra
brasileira - 19,00 — Musica _ara o jau-
tar — 19,30 — A voz do Brasil — 20,00

Autores e interpretes — 20.30 — Dois
dedos do prosa , de Lia Cavalcanti —
20,35 — Seleções musicais — 21.00 —
Londres Informa — 21,15 — Interludlo

21,30 — Quem sao cies? — 22,00 —
Atualidades brasileiras — 22,10 — A
r.rto do canto através dos tempos —
23,00 — Musica, apenas musica — 23,30

Encerramento.
RADIO GLOBO

18 horas — Ave-Marla — 18,05 — Dlsc.
Jockey, com Silvio Túlio Cardoso —
18,30 — Gravações Thesaurus — 18,45

Novela: "Encruzilhada", radlofonlza-
çíio do Carlltos Lopes — 19,00 — Noti-
clarlo — 19,05 — Esoortes no Ar, eu-
mcntarlos do Luis Mendes — 19,30 — A
voz do Brasil — 20,00 — Sociais lnfantsl

20,05 — Dlarlo da Metrópole, cronl-
ca de. Alvarus de Oliveira — 20,10 — In-
termczzo musical — 20,15 — Tribuna t.o-
lltica — 20,30 — "A historia se repete",
original de Raimundo Lopes — 21,00 —
A cançSo do dia, com Lomartlne Babo

21.05 — Club da Camaradagem, com
Sllvlno Neto — 21,35 — 'Evos e comen-
tarlos — 21.40 — Com a boca no Mundo

22,0 5— Noticiário — 22,10 — Conver-
sa em família — 23,30 — As mais belas
pagina* — 24,00 — Grande noticiário —
0.30 — Últimos acordes — 1,00 — En-
cerramento.

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos, hoje: — sr. Alarico Nu-

nes Pacheco — sra. Lconor de Barro...
esposa rio sr. Ademar de Barros, ex-
governador do Estado de Silo Paulo —
sr. Jo=é da Rocha Ribas, ex-deputado
Federal — general Franklln Emillo Ro-
driç.Uf.s — sr. Lauro Moreira de OU-
velra — Jornalista Mário Marques Lis -
boa — sr. Alberto Mldosl — sra. Lídia
Pacheco Passos — sra. Maria José Fon-
seca T. do Couto — sra. Alice Cunha
da Silva — _r. Manoel Leite de Castro
— sr. Hamilton Loureiro Novals — sr.
Horácio de Almeida Barboza.

NASCIMENTOS
ALMIR, filho do sr. Ronaldo Pelxo-

to e sra. Beatriz Ramos Peixoto.
LUIZ EMÍLIO, filho do sr. Otávle

Valença e sra. Marlana. Ribeiro Va-
lença. .... „

SÒLANGE, filho do sr. Antônio Car-
rioio de Aguiar e sra. Dora Pires
Aeular.

NOIVADOS
SENHORITA OLGA BENEDETTI, fl

lha do sr. Antônio Benedetl c sra. Mn
ria Tereza Borgonha Bencdettl,
HEP.CILIO ALVES DE SOUZA.

SENHORITA JANDIRA MEDEIROS, fl-
lha do sr. Olavo Medeiros e sra. Edite
de Castro Medeiros, e SR. LAURO GUE-
DES DE OLIVEIRA, filho do sr. Rlcar-
do de Oliveira e sra. Ofélia Guedes de
Oliveira.

CASAMENTOS
SENHORITA S/.RAH DE MORAIS

BARROS-SR. JOSÉ' CARLOS GALL1EZ
PINTO — Reallzar-se-a a 31 do corren-
te, as 17 horas, na Igreja da Candeia-

Doada ao Museu
Arte uma tela de
Giovatmi

S. PAULO, 21 (Meridional) — Es-
teve, hoje, em visita ao Museu de Ar-
te o sr. Manoel Ferreira Guimarães,
vice-presidente do Banco de Minas
Gerais, que íez a entrega de uma va-
liosa tela de Giovanni Antônio Pe-
legrinl.
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saudando o ministro Jo5o Emillo Rlbel-
ro, o sr. OtAvio de Souza Dantas.

DESEMBARGADOR FRANCISCO PE-
REIRA BULHÕES CARVALHO — Mem-
bros da magistratura e Ministério Pu-
bllco, advogados e demais amigos e ad-
mira dores do desembargador Francisco
Pereira Bulhões Carvalho, oferecer-lhe-
fio, no dia 38 do corrente, As 12,30 hs.,
um almoço no Automóvel Cluh, em re-
gozljo pela sua ascensão ao Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.

MINISTRO VALDEMAR FERREIRA
MARQUES — Por motivo do sua re-
t-ondtiçfic ao Tribunal -.uptrlor do Tra-
balho, será homehaiínado pelos seus anil-
gos com um banqueta o ministro Va'de-
mar Ferreira Marques, leader comei clft-
r.c e presidente do Conselho Regional
do SENAC.

A data escolhida para a homenagem
foi n de 28 do corrente, dia do seu ani-
versário natallclo.

DISCO
Compr

PERFEITOS
CLÁSSICOS E POPULAR

COMUNS E LONG-PLAY
PAGO 0 SEU JUSTO VALC

ATENDO A DOMICILIO
Rua S. José. 67 • 42-257

õãi
da.JM-MIl PROGRESSO

PRECEITO OO DIA
ASSOAI- O NARIZ

As poeiras do ar respirado e as se-
creções, multas vezes contendo mi-
cróbios, acumulam-se nas íossa na-
sais e devem ser removidas de quan-
do em quando. Isto se faz com o len-
ço e a&soaudo o nariz. E' anti-higie-
nico esgaravatar as narinas com os
dedos ou assoar-se com violência.

Procure assoar o nariz suave-
mente, conservando o lenço ape-
nas em contato com 0 rosto.
— SNES.

ÜLUSA DE MALHA
de algodão. Mangas 3/4. Nas cores:

preto, azul, cinza, coral, verde, ama-
relo. Cola olímpica. Tamanhos: 40 a 48

35,50

A Camisaria Progresso come-
morando o seu 53.° aniversário
e você festeje a oportunidade de
adquirir artigos que foram es-
pecialmente destinados para
esta venda sensacional! A Cris-
taleira e a Guanabara-Louças
oferecem as mesmas vantagens!

oiilunlo em pura
2 peças — casaquinho e blusa — Nas
cores: coral, preto, azul-marinho, ver-
melho, maravilha. Abotoando com 5

botões.

366,00

Maria Lamb/sque/.* apresenta:

^rí_
«3^ ¦ j) Um|»-ttl_)

««.sugerida,
"lf<- 

algum(ie-la.
ÁLVARO VIEIRA

feição no Aes.o Clube do.Bfasil

.d_rilu»g.ar' "° Proximo dia 25, na
Alvar« ».e-ro clube d° Bras"' * ™a
tanS. ,_, v.m' 31' 110 andar, Impor-
P ._.HwUnia0, durante a *lual sera0
menfn _as as eIel<:ões para preenchi-
_Ueln°_L ca.E°" administrativos cia-" *Sr-mlaçáo 

aéro-desportiva.'

SOPA PARA
GONVALESCENT'

O rapaz está refazendo as forças perdidas durante uma doeni;.
prolongada, mas, nfio tem apetite e acha detestável a comida que Ih
oferecem. Maria Lambisqueira íoi consultada. Pedem-me receita d
uma boa sopa para o convalescente Aqui vai uma gostosa sopa de leit
que doentes e sãos podem tomar e os s&os também padem apreciar í
preferível íazer uma boa massa em casa, usando 200 gramas de íarinh
de trigo, dois ovos e uma colherlnha de água e sal. Amassa-se muit'
bem a farinha com ovos até que a massa fique bem lisa e não muili
mole. Estende-se então uma folha fina de massa, deixa-se secas un
pouco e corta-se com carretllha em quadrados pequenos, de um centl
metro. Essa massa, depois de completamente seca, pode ser guardad:
por algum tempo. Põe-se a ferver numa cassarola, um copo de leite
Quando o leite estiver fervendo, mistura-se lentamente a uma gíma ã,
mole. Estende-se então uma folha fina de massa, deixa-se secar um
copo de leite e uma gema de ovo. Cozinha-se a quantidade de massn
necessária, a parte, em água e sal. Escorre-se bem a massa depois dc
cozida e junta-se ao leite já com a gema. Conserva-se em fogo brando
mas nâo se deixa mais ferver. Esta sopa pode ser servida com um pou
quinho de manteiga e um pouco de queijo ralado. O sal é a vontade.
E' uma bôa sopa de leite multo gostosa e muito nutritiva, lndicadlsslmi.
para convalescentes.

Ouçam ____imente ás 12,15 horas as receitas tW Maria Lambis-
queira patrocinadas pela Gordura de Coco Carioca, na Rádio Tupi.

Aguardem brevemente a Enciclopédia Culinária de Maria Lambis-
queira a,ser lançada pela Empresa Gráfica "O Cruzeiro".

Lia
com reforço. Nas co-
ros: preto, branco,

azul e rosa.
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Calca
uni ««Lastex»
Tamanhos 40 a 50
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cuspi (tu n^p^w
Abotoando com 9 bo-
toes de vidro. Em co-
res variadas e mo-

dernas,

149,s»

NfiQ DEIXE PARfl AMANHA O QUE PODEFAZER HOJE. COMPRE JA!
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3 Congresso Brasileiro
| Ginecologia e
Istetricia
pCIALISTA CONTINENTAIS

ENTHE OS DELEGADOS
AO IMPORTANTE CERTAME

lENTHKO DE B. HORIZONTE
turno ft capital mineira, para o
epòngresso Brasileiro de Gineco-
ia c Obstetrícia, deixou o Rio, em
,' dos Bandeirantes da Panalr do
isll, o prof. Arturo Albertz. prn-
or cin Obstetrícia da Faculdade dc

OÍCina cie Santiago do Chile, que
uiu acompanhado de sua esposa)
a mesma aeronave viajou, tam-

o sr. Carlos Ramirez, represen-
te di Sociedade Chilena dc Obs-

nela e Ginecologia,
[m outro Bandeirante da mesma
presa viajou com o mesmo desti-

o dr. Juan Jorge Buez, chefe da
'íica dn prof, Júlio Bazan, da Fa-
dade dc Medicina de Buenos Ai-

IjCom a mesma finalidade, seguiu
|fra a eapilal mineira em outra ae-

Rave dá Panair o dr. Orlando Bor-
¦fio, destacado obstetra paraense e

DIÁRIO DA NOITE
20 - Rio, 23-7-1951

Parecer do ministro
Eduardo Espinola sobre
a equiparação dos
proventos de aposenta*
doria aos estipendios dos
servidores em atividade

Informa-se que o ministro Eduardo
Espinola respondendo a uma con-
sulta dos aposentados dos Correios e
Telégrafos, que peiteam a equipara-
cão de seus proventos dos estlpendio.i
cios servidores da mesma categoiiD,
em atividade, manifestou-se favor?.-
velménte, através dc circunstanciado
parecer escrito, indicando a verda-
deira inteligência do artigo IOU da
Constituição Federal.

presidente da Sociedade de Gineco-
logia e Obstetrícia do Pará.

Em outro Bandeirante transitou
pelo Rio, rumo àquele Congresso,
acompanhado de vários membros da
representação baiana, o prof. Alicio
Peltier de Queiroz.
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': uma produção de
pOEIRAe REMATA FRONZI
fe ^Refrigeração perfeita

^ORA 
DE COPACABANA. 12í!

I&sérvas: Tel 27^282*'
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Prorrogado o prazo para
que os navios estrangei-
ros continuem a "
transportar sal

O presidente da República apro-
vou a exposição de motivos em que
o titular da pasta da Viação opina
favoravelmente á consessfio do pra-
zo rie !)U dias no Instituto Nacional
do Sal, em próvrógãçttò, para que.os
niVvioa estrangeiros continuem a
transportar àquele produio.

O ministro cl» Vinçilo sugere, na*
referido exposição cie motivos, a
construção cie armazéns de snl nos|
portos cio Rio de Janeiro, Santos c
Porto Alegre, dotados de moderno
equipamento para descarga de sal aj
granel ou ensacado bem como o
aniirelhamcnto dos portos salineiro.,,
permitindo melhores condições de|
acesso aos navios. Essas provlden-
cias, para solução definitiva do pro-
blema, estfto em fase de execução,
justlficando-se, assim, o atendimen-
to tía medida pleiteada pelo Instituto
Nacional do Sal.

bktrontMntalFilMimtyritentà

Wfr I fV, -O .A)-^ .1

P I H I R

nirairi
OLinDRn
R I T l

TOWTTÍjTl
lucienLDWKOlflMI

RENOVADO 0 CONTRATO DtMADDALENA NO "N1GHT
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DENTADURA - SISTEMA
ANGLOAMERICANO

A sua dentadura não segura, ou
pretende usar uma, mas teme o in-
sucesso? Procure este quc resolve-
rà o seu caso a contento, apenas em
24 horas, com absoluta garantia, Or.
B. Setúbal. Especialista cm dentadu-
ii sem abóbada, com curso nos
Estados Unidos Consultório: Rua
México, 148, sala 605 - Tel. 32-9741.
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A MENINA E O URSO — Irene Mosley, menina de oito anos, visitan-
do o Jardim Zoológico (le Londres, aproximou-se dc um urso preto,
que nân lhe fez mal algum c limitou-se a comer os biscoitos «uc clr.

llio dava. Achei muita graça! — disse a garota. íApla)

OSR. EA SRTA. VÃO SE CASAR?
ENTÃO CONSULTEM ESTA LISTA

Relação dos casais habilitados — Seção infor-
matfva que se publica semanalmente

Consulta CrS 30,00
OLHOS «OU VIDOS „ -

, NARIZ •GARGANfTA

DR.FORTUNATO-IÁSBHS.
22-36S5-H0RA MARCADA CrS 80.00

RUA DA CARIOCA,6-4' ANO.
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Acaba de ser prorrog, ..aclo nela»igunda vez, o contraio de à.\mo mais aplaudido mZlíantasista da Europa,
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Publicamos abaixo a relação dos
casais habilitados ]iara o casamen-
to, cuja documentação exigiria tran-
sita nos diversos circuhscrições do
Registro Civil.

Adiomar de Siqueira e Maria das
Dores Silva — Nelson Novelino e
Alaide Batista da Costa — Orlando
Ver-Valeh da Cruz c Gloria Gar-
cia Fernandes — Pedro Oscar da
Fonseca e íolanda Alves Pinto —
Pedro Martins e Marlene de Souza
— José Alves de Souza e Quiterla
Pereira de Souza — José Jurecé dc
Medeiros Chaves e Maria Bérnar-
do Pontes — Durval Pereira da Con-

PAGAMENTOS
NO TESOURO

O Tesouro Nacional efetuara hoje,
Io dia. o pagamento das seguintes
folhas:

Presidência da República e órgãos
subordinados — Presidência da
República, até — Conselho de Segu-
rança Nacional — Com. E. de Kai-
xa de Fronteiras; Congresso Nacio-
nal — Câmara dos Deputados e Se-
nado Federal; Tribunal de Contas
— Ministros, até — Funcionários:
Poder Judiciário — Supremo Tribu-
nal Federal, até — Pessoal em dispo-
nibilidade; Ministério da Fazenda,
até — Funcionários em disponibill-
dade; Ministério da Educação e Kaú-
de — G. do Ministro, até Serviço
Federal dc Eio-Estatistica.
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IAFIM D£T ATENDER A
COMPROMISSOS DE
(PROGRAMAÇÃO EM
DIFERENTES POUTOS

ÍDO BRASIL, "SANSAO
E DALILA" NAO PO-
DERA SER EXIBIDO EM;
NENHUM OUTRO CINE-
,MA DO DISTRITO FE-
DERAL, NO DECORRER

 DE5Ü. ANO.
CO*>te<«NTOS NACIOHAU

ccieão e Maria de Lourdes Leal --
Levy Corrêa da Costa e Kdith Apa-
recida de Magalhães Cavalcante —
Jorge Simões Fernandes e Cornui
Alvares — Antonlo Pereira Rosa e
Zilcia Pidelis — Carlos Teixeira c
Odete Francisco Moreira — Jayme
Mendes de Souza c Carlete Maria
da Conceição — Álvaro Giaconiml c
Neli Reis — Cid de Paula e Ro.'.e-
mary Pimentel Falcão — Martinia-
no Viana lleneé e Maria Helena —
Josef Meer Suaider e Frida Nagtiel

Jarh Ducks e Anna Kafik —
Alair Silva c Amenia Varela Ulas

José Batista dos Santos c Silve-
ria Maria Rosa — Guido Lengarini
e Luzia liamos — Hélio de Cavai-
cante Vilar c Marilia Rosa Dias
Canito — Mario Augusto de Souza
e Lede Secim — José Antônio Lan-
deira Yrajo c Isabel Alvarez Men-
des — Gotolipe Fonseca Moura e
Aidée Moysés Dannc — Jo;é Quei-
roz e Amantina de Souza — Alva-
ro Prates Lautos — Ruy Bessone
Pinto Corrêa c Cremilda Fernan-
des — Antônio Afonso Teixeira de
Carvalho e Juracy Cândida Ferrei-
ra Paulo Henrique Segges e Iara
Garcia da Costa — Pedro de Sou-
za Melo e Ana Faustina Sarmento

Darcy Rollim Cruzinski e Maura
Soares do Nascimento — Eurico Golci
Caisalade e Carmem Maria Men-
donca — Jorge Sarmento Kajão e
Ruth Conceição Carrlço -- Walter
Francisco Falei e Maria José Fer-

r reira da Silva — José Frederico Mc-
dr.aao Rodrigues dc Albuquerque e
Maria Amélia de Sá Barbosa —
Carlos Teixeira Santiago c Maria
José da Sllva — Francisco Galdino
Freire e Rosa Maria da Conceição
Clemente — João dos Reis e Luzia
Meira Pacheco — Elmo Olivio fi
Marilia Gusmão Pereira da Silva

Joaquim Pereira e Hilda Ribeiro
da Costa — Jurandyr cios Santos •
Jandira Faria Pinto - Antônio Ri-
beiro Guimarães Neto e Odete Lopes

Friendeirach de Oliveira Lobo e
Hayde Ribeiro da Silva — Jorge
Nogueira c Severlna Aristides de
Assfs — Levy Gama e Judith de
Souza Ferreira — Miguel de Oli-
veira Pessoa e Carmem Folch Mar-
quês — Walter de Santana Leya da
Cunha — Argemiro Zimmerman e
Zilah de Rezende Teixeira — Ma-
noel Dias dos Santos c Maria Pe-
reira da Silva — José de Lima Po-
vil) e Greta Gonçalves — Silvino
Américo e Dagmar Justíniano San-
tana — Bernardo Pereira Alves e
Wilma Monteiro — Edim Rodrigues
e Maria da Paixão Ribeiro — Wal-
demar Marcondes Porto Ivetc Pon-
tes — e José Durval Viana e Ene-
dlna Cardoso da Silva. ,

Destacadas personalida-
des do Clero regressam
a Recife

Da capital prenambucana, para on-
de se haviam dirigido a fim de, aii,
tomar parte no Congresso Nacion.il
do Escapulário e na V Semana Na-
cional de Ação Católica, retornam-
ao Rio um dos Bandeirantes quadri-
motores da Frota Transoceanica da
Panair do Brasil, Dom João da Ma-
tha Amaral, Bispo de Niterói e Dom
João de Barros Uchôa, vigário gera!
daquela Arquidiocese.

. Em outro Bandeirante da mesma
empresa regressou (to Recife dom
frei Eliseu van der Weiger, prelado
dc Paracatu, celebrante da missa so-
iene pontificai no altar monumento
da Praça Treze de Maio, consagrada
á Ação Católica.

Extinto o Tribunal de
Contas do Amazonas

MANAUS, 22 (Meridional) — O
governador do Estado sancionou a
lei extinguindo o Tribunal de Con-
Ias e distribuindo seu material a ou-
iras repartições.

NERVOSOS
Desanimo - Angustia - Inso-
nia — Duvidas c medo injustl-
ficados - Timidez - lrrltablli-
dado — Manias - Problemática

afetiva o sexual
CLINICA PS1OOSSOMATICA

cio Dr Kdsard S dos Anjos
RUA MÉXICO, 21-2.": De 8 às 12
horas, sábados até és 17 horas

IMP. ATE1 18 ANOS

| LENA imicO'

I 
"NIGKT and DAY", o",|Ue""p:oS

!espetacular sucesso que o no-m
(artista vem alcançando ra »Sj
jdos astros". "
. Além dc MADDALENA, uni-o mseu gênero, o "NIGHT and day>está apresentando, todas as noitainclusive ás segundas-feiras ai.ví
RENGA E RANCHNHO, "os mí'"nários do riso", LES ERC. os h'niosos acrobatas, seroia madda
LENA, PRÍNCIPE DRAKON e Mi*RELA MARINONI. MI

No clichê acima o notável Madda*.
que Ja conquistou a pletéiálena —

do Rio.
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Almoce por 25 cru-

zeiros no moderno res-
taurante da A* B* I.
Aberto a partir das 11

horas.

^TEATROS
PRAÇA laÒIHANO - rcICnne: Í2-914H

JAYME COSTA — Amanhã, ás 20 e 22 hs.

TENORIO
3 ATOS OE ,1. RUY

(HISTORIA GOZADA DK UMA ÉPOCA BIUUIAI
UMA COMEDIA QUE E UM TIHO I UM I'IRO OB
GARGALHADAS - BALCÃO 10 CRUZEIROS
Vesperais às quintas-feiras, sábados, domingos e feriados as 16 ns.

Dia 25, eleições no
il I Aéro Clube do Brasil

B ^fj:. '*" :*A:

O presidente do Aero Club do Br*.esta avisando a todos: os aswla)s que no próximo ciia 25 rerSowoJssadas as eleições para 0 preeJni;-iiento dc vários cargos dos 0*Zadministrativos daquela agremiaçãoaero-desportlva- "

MÁXIMOS JUROS

Serviço exlra-rüpldo

BANCO
OLIVEIRA ROXO 7.

No ponto mais central
da cidade

R. MIGUEL COUTO, 7
anpsi

> sob' aimesma
díreçío

Coceira dos Pés
Combatida no 1.° Dia

Seu» pe» covam, doem e ardem
tanto a ponto de quasi enlouque-
cê-lo' Sua pele racha descasca ou
•an.ra' A verdadeira causa destas
ilecvfies cutftneas e um germe que
te espalhou no mundo Inteiro e é
conhecido sob diversas denomina-
ções. tais como Pé de Atleta, Co-
celra de Singapura, "Dhoby" co-
celra v não pode livrar-se destes
sofrimentos senio depois de eliml-
nar o germe causador. Uma nova
descoberta, chamada Nixoderm,
tai parar a cocelra em 1 mtnut os,
combate os germen? em 24 horas e
toma a pele lisa. macia e limpa
em 3 dias. Nixodtrm dà Uo bons
resultados que oferece a garantia
de eliminai a cocelra » limpai a
pele nSo só doi pés, como na
maioria dos casos de alecções cutá-
neas. espinhas, acne, írielras e
tmplngens .io rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu-
tico. hoie mesmo A nossa ga-

MUCQflCmi ^a maior
fira u IIkcMs Gtitlnui proteção.

REGINA
TEATRO DULCINA -ODILON - Rua Alcindo

Guanabara, 17 - Telefone: 32-5811
CONCHITA e ODILON na maior peça de

Pedro Bloch

I R E tf E
Dc terça- a sexta-teira espetáculos completos às .21
horas, sábados c domingos sessões âs 20 e ás 22 no-

ras e vesperais, ás 1G horas. Quintas-feiras, vesperais (preços redu-
zidos), ás 16 horas.

SERRADOR
SENADOR DANTAS, 13 - Tel.! 42-6442

AMANHA — Ás 20 e 22 horas

EVA E SEUS ARTISTAS
Com a deliciosa comédia de Juracy Camargo

BAG A€ ©

: I A PtVlfTA :/*^J5 WÀ
MAIÍOOÍT05A V rWjT-M
00>ULTIMOí Vi'-1^s-?B
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TEATRO COFACARAtfy^
Av Nossa Senhora de Copacabana, 291 — Tel.: 27-0020

O MAIOR ÊXITO DO MOMENTO
AMANHA — Ás 20 e 22 horas

MANEQUIM
Comedia de HENRIQUE PONCETTI

Vesperal aos sábados e domingos, ás 16 horas
POLTRONA: CrS 40,00 ( selo incluso )

GRAN CIRCO NQftR AMERICANO
Na Ponta do Calabouço

AMANHA-

0 MAIOR CIRCO IAS AMÉRICAS
Cm mundo dc atrações e novidades para o Rio de Janeiro

GRÁTIS — Exibição de feras.

A M A N H A :
Continuação do
grande sucesso!

Em ensaios: ,;BA-

LANÇA MAS NÃO
CAI", tle J. Maiae

Max Nunes
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Novo edificio para os
Correios e Telégrafos em
Santa Maria Madalena

Com a presença do governador do
Estado do Rio, do diretor regional
dos Correios e Telégrafos daquele
Estado e outras autoridades, foi
inaugurado, ontem, na cidade tis
Santa Maria Madalena, o novo odi-
flcio dos Correios e Telégrafos, do-
tado de amplas e modernas instala-
ções, necessárias ás exigências do
referido serviço naquele municipio
fluminense.
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raças

Cm mundo dc
atrações c novidades

cm um espetáculo cheio
de emoções c alegria. — Feras dc todas as

¦ Pela primeira vez no Rio TRÊS GIRAFAS
- CAMELOS - CINCO ELEFANTES SÁBIOS - ZE-
BRÁS — CAVALOS — PÔNEIS DA ÍNDIA — GO-
RILAS e TIGRES — LEÕES — AVESTRUZES

AFRICANOS — MACACOS de diversas raças!

EXIBIÇÃO DE FERAS GRÁTIS AO PÚBLICO
HOJE - SEGUNDA-FEIRA, TEM ESPETÁCULO

AS 21 HORAS PONTA 00 eUAôQUtQ
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FOTOGRAVURA
Fazem-se clichês pretos e a cores (tricromias
e policromías), galvanos, electrótipos, etc. para'

jornais e revistas.

SEÇÃO DE GRAVURA DE «O CRUZEIRO»

Rua do Livramento, 203 — 3." andar. *

Telefone: 43-4977 — Rio de Janeiro' —Brasil.
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PRIMEIRO Dl
DÁ MAIOR

FEIRA DE LIVRO?
JÁ REALIZADAS NO RIO

Para dar vasão ao seu estoque dè mais
de 80 mil volumes sobre todos os assun- ;
tos. A CASA DO LIVRO abre hoje suas
portas com remarcações nunca feitas na
praça, inclusive na série de dicionários
novos, de vários autores e diversos

idiomas
Riquíssima seção de livros de medicina, >
odontologia, engenharia. Seção popular
(romance, policiais, historia e aventura,

poesia) — 3 volumes por Cr$ 10,00
E nos últimos lançamentos não remarca-
dos, exija um desconto de 20 % para

cada compra igual ou superior a
Cr$100,0d

ASA DO LIVR6
RUA S. JOSÉ, 61 - Esq; da rua da Quitanda

U1AKIU HA NOITE /do, 23-7-1951 
""- íl

Leia Bi A CrGARRA
. ri . . :¦ '-.. i
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1\ GUERRA a
ALTA de PREÇOS!

O LEÃO l>'AMÉRICA, resistindo
A corrida allistn, of«re«;o objeto»
do qaálidude o provos baixos!

\.\»E ESTOQUE IÍOS PII1N
CIPAIS ARTIGOS

Virgínia Mao e Vera Ellen, que aparecem na loto, têm tremeixlo "sex-appeal" multo apreciado
em Hollywood. Mas ai delas ae abusarem dos dotes da natureza. Seria o Hm de uma carreira bri-

x Ihante. Essas estrelas são honesta» a arrediai 1

PODE UMA MOÇA HONESTA VENCER EM HOLLYWOOD?

II lil elillliI bruços e loi despedida
As aventuras amorosas estragam a vida dos artistas de cinema

Reportagem de JOHN TERRY
HOLLYWOOD '(Por via aérea) -

Com as "estrelas" de cinema e as
celebridades de Hollywood, aparente,
mente sempre metidas em dificulda-
des, a gente muitas vezes fica pen-
sando: "Podem as moças honestas
vencer em Hollywood?"

A resposta de Hollywood é um"sim" bem íorte,
A despeito da resposta o "sex _tp-

peal" ainda é Importante nos estu-
dlos de Hollywood. Entretanto, é ver-
dade que cada vez mais difícil se
torna para uma moça, "ser má" em
Hollywood sem que retroceda na sua
carreira até o. ponto de partida; Ou
pior, acabando num emprego de bal-
xa categoria que ela nunca teria
aceito na sua cidade natal- No en-
tanto, muitas aspirantes ao estrela-
to que fracassam por sacrificar a
decência no altar da ambição, tam-
bem perdem a coragem de "voltar
para casa" e admitir a derrota.
Como resultado, muitas terminam
num trágico ostracismo.

Moças sem moral e sem escrúpulos
encontram-se em toda a parte. Mas
em Hollywood os seus atos se tor-
nam públicos e como resultado a má
fama recai sobre as "estrelas" boas,
ativas e sinceras.

Houve tempo em que as "estrelas"
de Hollywood nfto se prejudicavam
com exibições escandalosas, mas os
dirigentes dos estúdios estabeleceram
leis pnra suas artistas e um aconte-
cimento escandaloso multas vezes sig.
nifica um passe para o esquecimento.

Hollywood sabe que ha moças ca-
pazes de todos os extremos, inclusi-
ve vender-se por um papel num fil-
me ou por dinheiro. Alguns dos-mag-
natas, compreendendo isto, nem- se-
quer falam com uma aspirante a
atrij, em seu escritório, sem que a
porta esteja aberta e a secretaria fir.
memente instalada em sua escrlva-
ninha, bem á vista.

Um dos "grandes" recorda a oca-
stão em que üma moça fpi, ao sen
escritório pedindo'emprego. Ele con-
cedeu-lhe uma entrevista normal, d«
rotina, quando de repente «la rasga
a blusa e põe-se a gritar. Imediata-
mente o "marido" abre a porta e ir-
rompe na sala, exigindo uma bela'
soma pelo "ultraje". O magnata de-
cidiu pa&ar, porque compreendeu a
repercussfto que teria o fato, levando
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i qualquer hora do dia e da
noite, durante 24 horas sem
interrupção, a Rádio Relógio
Federal lhe dará, minuto a
minuto, com precisão cronomé-
tríca, a hora exata.
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a desmoralização a Hollywood, não
importa qual fosse a verdde.

Numero reduzido de moças de pou-
ca virtude alcança a gloria, mas não
é duradoura. ; <
ÜMA ESTRELA EMBRIAGADA

Eis a historia de uma das modelos
da capa de revista mais celebres;
Foi encontrada por um estúdio im-
portante, mas aniquilou sua carreira
e»ji uma noite. Embriagou-se num
clube popular famoso em companhia
de um conhecido D. Juan de Holly-
wood... Pôs-se de pé cm cima de
uma mesa c anunciou ao mundo
que seus patrões eram uns "sangue-
sugas" e todas as outras atrizes idlo-
tas sem talento.

E caiu de bruços. Os Jornais tra-
zlam no dia seguinte uma versão ar-
ranjada e sua carreira estava ana-
bada.

Outra "estrela" glamorosa come-
çou a andar com uma turma de gen-
te de beíxa categoria social, A poli-
cia apanhou-a em meio a uma ses-
são de maconha' e levou-a píi-8 a
cadela- Sua carreira morreu com as"manchetes" do dia seguinte.

Não ha muito tempo, um famoso
comediante sentiu-se atraído pola
beleza de uma jovem "estrelinha"
Disse-lhe que não poderia casar-se
com ela, mas que gostaria de insta-
lá-la com conforto e sustentá-la
Ela aceitou. Depois ele deu-lhe um
papel na fita que estava fazendo
Ela surpreendeu a todos com sua bri-
Ihante atuação. Mas era tão agraan-
vel aceitar a generosidade dele, quc
quando ele lhe ofereceu outro papel,
ela resolveu "descansar mais uni
pouco".

O comediante logo cansou-se dela.
Outro homem "substitulu-o". Era
apenas o segundo numa longa série
de homens importantes ansiosos por
sustentá-la em troca de "amor.ytf
risos". Está completamente esque-
cida e ninguém sabe por onde anda.' Multas outras tòrharam-se " sa -
pos", em lugar de "estrelas", exa-
tamente porque pensavam que sa-
criticar a moral era condição para
vencer no cinema.

Porém, veja-se a.s moças de repu-
tnçâo limpa que tiveram sucesso em
Hollywood e continuam a ser "es-
trêlas".

Jane Russeil, por exemplo. Por es-
tranho que pareça, a despeito de to-
da a publicidade de seu "sex-appeal"
elae totalmente arredia e virtuosa,
na sua vida privada. Ensina classes
de catecismo, é membro ativo da
igreja e esposa de um atleta.

Há também a bela Virgínia Maio.
Em sua rota para o estrelato, rara-
mente íreqiuntàva clubes noturnos-.

Mais 25 prédios para
escolas na zona rural
do Estado do Rio

O governador do Estado do Rio
sancionou lei aprovando o Termo do
Acordo Especial, celebrado em 30 de
outubro de 1950. entre o Ministério
da Educaçfto e Saude e. o Estado
para a construção de 25 prédios des-
tlnados á escolas situadas na zona
rural.

Congratula-se o presidente
da República com o sena-
dor Marcondes Filho

O presidente oeíulio Vargas diri-
giu ao senador Marcondes Filho o
seguinte telegrama em virtude de
sua eleição para a presidência da
Comissão Executiva da Comissão de
Reestruturação do P.T.B. bandei-
rante j

Acuso recebido o telegrama em
que me comunica haver sido efeito
presidente da Comiss&o Executiva
da Comissão de. Reestruturação do
P.T.B. de São Paulo. Em resposta
desejo manifestarJo meu .contenta-
mento pela sua elevação a esse hon-
roso posto onde certamente a suá
esclarecida inteligência e comprova-
da capacidade política irão empres-
tar ao nosso partido em São Paulo
üma orientação mais condizente aos
seus interesses, justas aspirações e
altas finalidades. Estou certo de
que os objetivos de unificação par-
tidária e. mutua e leal compreensão
a que se refere no seu telegrama en-
contrar&o á mais expressiva corres-
pondéncla e a mais grata acolhida
em todos aqueles què desejam since-
ramente o fortalecimento do nosso
partido. Saudações Cordiais. Getu-
lio Vargas.

Ê a última estação no "dial"
do seu receptor. ..._v..;:

;*>Xviv»v»%>
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Prometeram um melhor
desenvolvimento dos
serviços públicos
fluminenses

No Palácio do Ingá, o governador
do Estado do Rio, recebeu uma nu-
merosa comissão de funcionários pu-
bllcos beneficiados pelo recente ato
do governo fluminense que restabe-
leceu, a partir de 31 de março ulti-
mo, funções na carreira de extra-
numerário mensallsta.

Na oportunidade, usou dá palavra
o deputado Oscar Fonseca, que acorri
pahhava a comissão, dizendo da gra-
tidão dos servidores contemplados
com a iniciativa do chefe do executl
vo fluminense e da disposição em
que se encontram de bem correspon-
der, ém seus setores de trabalho, ft
atenção, aos seus interesses, demons
trada pelo poder publico. .

Respondendo, disse o governador
Ernahi do Amaral Peixoto, ter, ape-
nas, praticado um ato de Justiça e
registou sua confiança em que os
funcionaVlos públicos fluminenses
nfto pouparão esforços no sentido dé
um melhor desenvolvimento dos ser-
viços publica estaduais.

Na realidade, quase náo tinha convi-
tes. Casou-se há tres anos com o
ator Michael 0'Shea.

Janet Lelglxé outro exemplo. Sua
ascençfto ao estrelato tem sido mar-
cada por um cabal defrontar de nio-
blemas de todos os dias. Mora com
os pais e aprecia uma festa de vez
em quando; vai a clubes noturnos,
mas «abe comportar-se com. dlgni-
dade e encanto.

OUTROS TROCAM A FAMA POR
UM LAR

Outras duas "estrelas" que leva-
ram vida .excepcionalmente moral,
mas que preferiram desistir de suas
carreiras Já notoriamente conhecidas,
pelo lar são: Rrlscilla Lane e Joan
Leslle. Para elas, a felicidade no lar
teve mais importância que a fama.

Mais uma carreira teve o seu fim
quando Colleen Townsend resolveu
encontrar maior felicidade no casa-
ménto, trabalhando para a Igreja t
fazendo filmes religiosos.

Pergunte-se a Jeaniie Crain se ai-
guma vez as moças honestas conse-
gulram triunfar. A resposta será um
olhar de grande espanto, enquanto
dirá: "Mas há alguma outra mn-
neira?" Nem a sua vida particular,
nem a sua carreira foram jamais
atingidas pela menor suspeita de cs-
cândalo. Casada há quatro anos tem
três filhos.

Está provado que as moças podem
viver dentro das normas dn moral e
assim mesmo vencer em Hollywood.
Na realidade, este é o único meio de
chegar ao cume e nl nermanecer.
Infelizmente, há moças que nunca
comprenderão e Hollywfcod continua-
rá a »er má fama por causa delas.
(IPA),

íl

SERVIÇO CRlSTÀLElRA • CITTAL SONORO. UPIDA0O
62 pecas Je CrS I jBSSg por CrJ 750,00

62, CRISTAL GRAVADO de CiJ l_JS$Q0 por 0$ 1.150,00

mWÊÈ

APARELHO CRANITO INGtES p. CHA. CAFt e BOLO
dc<orado

17 pe«i ....;'. de OíJJSeJjO por CrJ 890.09

^"^TtfOt"* 'i- &L=mfl£Íàf&^*§

AP. JANTAR LOUCA DEC SUPER OUALIDADE
22 petai de Crt ífeflp poi CrJ 179,00
12 p. lindo padrão de Ot <tpft) P°' W 395.00

APARELHO FINA PORCELANA pari CAFÉ
decorado

9 pecai de CrJ IJííSlpo. CrJ. 138,00

APARELHO GRAHIT0 INGlIS para IAHTAR
decorado

« pecas de CrJ l.2SBtíQ por CrJ 1.050,09

APARELHO FINA PORCELANA p. CHA e SOU
decorado

17 pecas da Crt 55>SÍ_. poi Oi «55.00

Escavação do Canal
Ponta Negra, em Maricá

O sr. João Café Filho, presidente
do Senado, promulgou decreto legis-'lativo mandando o Tribunal de Còn-
tas registrar o termo- de ajuste ceie- j1brado em 7 de novembro de 1949 en- \
tre o Departamento Nacional dfr
Obras e Saneamento, do Ministério
da Viação e Obras Publicas, e a Ro-
ciedade de Obras de Engenharia Li-
mitada para escavação do canal Pon»
ta Negra, próximo de Maricá, no li-
toral do Estado do Rio de Janeiro.

.('• :,.;v BATERIA ne ALUMÍNIO CHALEIRA .
Extra. 28 pecai .<".. CrJ 397,00

" , 31 " CrJ 610,00
¦ , 34 '  OJ 781.00

IÔG0 DEPOSITO ALUMÍNIO lARÀGUA Compre loucos, erisfoií, porcelanas, ufili»
para MAWIMENTOS finamente polido da(jes e adornos no LEÃO 0'AMÈRICA,

5 pKas «k.OJ|$$ por CrJ 175,00 „ mojor^e|/,or cosa do ramo.

mikfi Z •<U*MO dVllflietMl
89 URUGUAIANA 91

É A MAIOR E MELHOR CASA DO RAM'?
Vtmla* pnra o interior tipentu .tnt) pnaamptito prfvin adicionado tle 10% mbre o vnlor
da compra, trete a pagar no destino. Káu atendemos por HEEMBOLSO POSTAI.

Venda* pela Compensador», em preataçOe», aòmcntc para o Distrito Federal—9
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instituído pelas lnAA»tria» Reunidas Sojd-

Cama Drago, qualquer pessoa poderá usufruir,

aiara, a satisfação de ter, em seu lar ou no

eitr.rit.6rio, uma Poltrona .Cánia Drago I Me*

4iante uma pequena entrada e o pngamento
de 77 cruzeiro* mmnsais apenas, V, pode
adquirir a poltrona .ia ma modelo 514 - uma

ifilida e linda poltrona, que facilmente se

transforma mm amplo e confortável leito I

NnriMo 514 • sofi-Càmi muita, para
casal, nò mesmo eatllo. acabamerit» «
tapéçAdo da Poltrona-Cam» acima llunttada.'Módica 

.entrada • Cr» ISO.OO por fnts
the HurBft a onnse dftite útil mòval. i.

Modelo «114 • Grupo compnnto rte uni
•nlà e duas poluronas-cama Pequeno paisa- '
mento Inicial e Crt 28J;00 por mês Iheydarân
um grupo fixo t.. J camas de graç-a.l

á-€ania Orago
UW PÍOÍUOJ DAS INDUSTRIAS BEUNIDAS SütA CAMA DRAGO ITDA. \Pò^>^

Fátirica e Escritório Av Suburbana. 711 - Tel J8-1896 • 4^-2001.
l^)1aa- Rua 7 de Setembro. «9 i Tel 33-3430 • Rua 1 de Setembro, IM '- Tel »3-»"M ,
Bu» dn Cateto. 141 A - Tel 25-531» • Av Princesa tsahel, 1J-A - Tel 37-1333 • Praça Saem Pefla, 65 - Te) «8-IS1J

¦táSétÜlám.'. JjJm. m.___^-< 
'^.it-JJ^^-^^ t UJ»
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COU NO B
hESTIABIO

TENTICO MO
PALMEIRAS

irm o

•'.'Devemos â torcida carioca esse grande feito", declara o pre-
sidente Frugiéle --- Vibração incontida entre os palmeirenses
- - Felicitados pelos rèprésêri tantes de todos os clubes da cida-
de _ A.palavra do prefeito Carlos Vital

t^VÍ

m

CarnavaL começou por assim
ir, ouando o juiz trilou o apito

•lido nor terminada a sensacional
feia. 

"Naquele momento, a Inva-
i"do campo foi completa. O ter.-
jo Cambom. dirigentes rio Pai-
Bras .jornalistas, fotógrafos, ci-
faatpgrafistas, locutores, dfrisen-

de clubes e torcedores num só
npo correram para, abraçar os
adores do club bandeirante, heróis
uma, tarde gloriosa e inctiita pa-
o football brasileiro, pois- vimos
conquistar um tltulo mundial.

oonfusSo era tremenda. Ninsupm
entendia. Notava-se uma alegria
énsa nas fisionomias dos palme!-
ises. dos désjkirUstas eni gérál'.
ís arquibancadas, nas geral::, nas
Seiras cativas, em todos og pontos
| estádio, todos permaneciam em

ji numa homenagem sincera e jus-•' àqueles que rio campo de luta,
ibtrám demonstrar a pujança e
[valor do "as:-o:iation" nacional.
p ultimo a chegar ao centro do
amado foi o - presidente Mario
lueuiéle. O dirigente do caimeao

jjjfiuiista, que se fazia acompanhar -'o
lúdico Luiz Beleli e de outros dl-

[i/jres dos club. Mario Fruguiéle
lo chegava para os abraços: Todos
Teriam felicitá-lo. Sua fisionomia
jmonstrava uma alegria incontida.
sivelmente emocionado, disse-nos;
Agradecemos de todo o coração a

(rclda carioca. A ela devemos oi-
ala por cento déísà grande vito-

TODO O MUNDO ESPORTIVO
NO CAMPO

Pouco-a pouco vinham chegando
representantes dos clubes da cidade
Conseguimos anotar a presença do
presidente Fábio Carneiro de Men-
donçài do Fluminense. Otavio Mii-
nezes Povoa, do Vnsco da Gama:
Gilberto Cardoso, 'do Flamengo, .1
presidente do Boiaforro; Vargas
Netto. presidente do Conselho Na.-
cional rie Desportos: Carlos Nasci-
mento. representante do Bangu'
Ciro Aranha, Silvio Netto Machado.
Francisco de Abreu. Eurico Lisboa,
Valter Vasconcelos, José de Alnieidn
Aleníejano 1* por fim. o represen-
tante dn presidente da Republica
sr. Roberto Alves, o prefeito da ol-
dade, Engenheiro João Carlos VI-
tal e o presidente dn Câmara do
Vereadores, sr. Joáo Machado. To-
da n diretoria da Confederação
Brasileira de Desportos, encontra-
va-se igualmente presente ao cen-
tro do gramado, lendo áfrente o seu
presidente, sr. Mario Polo.

JAIR K JÜVENÁIJ CARREGARAM
AS TAÇAS

Depois ria solenidade cia entrega
da.s três taças a que o Palmeiras fez
jus, riliá.s, com brilhantismo lnvul-
gar, o.s jogadores Jair e Juvenal fo-
ram incumbidos dc levar os troféus.
E o fizeram acompanhados dc rieze-
nas dc torcedores cue dtnv'v!r*v ••wÊL

-.yí !,Í^ SfK^fllBr _\ ' ¦' '4^mmmT^ irtíP^-'**' '^H^i^^BiBHHBWMfff^S^^fiMw^BMH

OIMVA fAMDFÃrt PITTSBURGIÍ. PENSILVANIA — Jerseynu IV innrtAV JtK Walcolt, o veterano pugilista de 37
anrtde idade, luta furiosrjr.icnic contra o qx-campeão mundial Ezzard'Charles, 110 decorrer do li." round da peleja cm quc Walcott conseguiu
levantar o titulo de campeão mundial. O uno campeão conseguiu o
jrloiioso titulo depois de ser derrotado cm quatro ocasiões anteriores.A vitoria de Walcott nessa luta surgiu aos 55 segundos do 7.° round,
.com uma esquerda violenta que se abateu sobre o nueixo dc Charles

V(FotoINT).

todo o custo abraçar os jogadores
náo sô Jair e Juvenal como a todoi.
até os próprios dirigentes. Depois
oe muito esforço é quc'os cracks
palmcirenses conseguiram chegar
até o vestiário. E o fizeram, auxl-
liados por inúmeros policiais que
conseguiram, com calma c serériida- '
dc. afastar os milhares de torcedo-
res que desejavam ingressar no rc-
cinto reservado aos palmeirenses.

VIVAS AO PALMEIRAS E AO
• BRASU,

Quando o repórter chegou ao ves- -
¦tiario do Palmeiras encontrou cer-
ta dificuldade para Ingressar no
mesmo. Aquele recinto estava su-
perlotadisslmo e não se poderá des-
crever o entusiasmo de todos queali se encontravam. De momento,
a momento, eram erguidos vivas ao
Palmeiras e ao Brasil. Na parede,foram colocadas duas bandeiras.
Uma a do Palmeiras, çulra' ii do
Brasil. Os jogadores eram abraçados
e beijados enquanto, os dirigentes e
torcedores transformavam aquele
local, num verdadeiro e autentico
carnaval. Marchas, sambas, eram
cantados por todos, e o batuque co-
meçoii intensamente a impressão de
que não havia mais fim.

A PALAVRA DO TÉCNICO*
CAMBOM

Entre os Inúmeros desportistas qucali se encontravam, conseguimos
anotar, o técnico Flavio Costa e o
treinador Vicente Peola. Ambos.
abraçavam Ventura Cambom, o lio-
mem que levou o Palmeiras & gran-de vitoria. Interrogado pela repor-
lagem. o treinador palmeirense de-
elarou:

Estou satisfeitíssimo e não pos-so esconder o meu entusiasmo, A,»vitoria do Palmeiras nesse certame
representa mais um grande feito
dos brasileiros que vêm dempnstrar
para o mundo inteiro que somos;indiscutivelmente, os melhores domundo.

E o Juventus? Que achou doJuventus» perguntamos.Um grande adversário. Uma
grande equipe, valorosa e dificil.
muito dificil de ser abatida.

Depois, Cambom declarou:—A vitoria no placard deveria sernossa. Jogamos mais. atacamos ln-slitentemehte e não conseguimos
chance nos arremates finais. Devoacrescentar, igualmente, que o nos-so ataque não realizou uma atua-
çao satisfatória por assim dizer,haja vista a atuação de Ponce dcLeon, no primeiro tempo.Ponce de Leon, de fato, jogoumal. Você não acha? indagamos.E verdade. Esse jogador este-vc numa tarde infeliz e a sua subs-tiruição se fazia necessária. A pro-videncia foi tomada no periodo
complementar e os resultados forambem melhores.
rCiJ^t tem r,7Ân' a '"clusão deCanhotinho 110 .lugar de Ponc.« deLeon, trouxe melhor vivacidadè ao!conjunto, tanto é verdadt que foi;justamente na etapa complemen-
tar que o Palmeiras conseguiu osdois goals,

O dialogo continuava entre o re-
porter e o técnico assistido por Fia-vio Costa e Vicente Feoh».

Naquele momento. Flavio virou-se para nós e declarou:— De qualquer maneira, o tritm-fo ficou-entre nós. O Palmeiras me-receu toda a nossa homenagem. Osseus jogadores, principalmente. ío-ram verdadeiros gigantes dentro dacancha. ,.*—
E Feola completou:•—A todos, os nossos parabéns.VocS Cambom, o presidente Fru-

gléle, o Barone. todos 03 jogadores,* Palmeiras, a torcida, as nossas
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0 ESPORTE VENCEU 0
CLÁSSICO DEJ.DE FIA

CAIU O TUPI POR 2x1
Jl'IZ DE FORA, 22 (Meridional)

— Preliando pela penúltima rodada
do Torneio Municipal, o esporte
venceu o Tupi pela contagem de 2x1,
após uma luta das mais lnteressan-
tes, sem contudo de grande íeltlo
técnico. A movimentação posta em

prática pelas duas equipes, agrauou
ao publico presente.

Golearam para o Esporte — Be-
none e Rubens. Para o Tupi —
Garbero.
(Conlinua na 14a pag. — Lelra Q)

AC liERAIC DA COPA RIO — A'1 esi°° os valotosos jogadora; do Palmeiras, quow" «*í»VW V/m %Wf f» m«W souberam, com tanto valor e com íanía bravura,
dar ao Brasi! um titulo mundial de muita significação, com a brilhante conquista da Copa Rio. Para
chegar a esse resultado, o Palmeiras derrotou o Nice por 3x0, o Estrela Vermelha por 3x2, perdeu
para o Juventfis por 4x0, venceu o Vasco por 1x0, com ele empatando o segundo jogo, por 0x0, su-
perou o Juvenfus por 1x0, sendo decisivo, porlan to, o empate de 2x2, ontem, com os italianos, Na
gravura, a partir da esquerda: Fábio, Vila, /uven al, Túlio. Salvador. Rodrigues, Ponce de leon, li-

ma, Jair e Liminha. Na fase finai, enfrott Canhotinho, subslifuindo Ponce do Leon,

NÃO
QUE

FOI ONTEM E SIM QUARTA
O JUVENTUS PERDEU A COP

i«ak'ii' .•aeímtseimenb esportivo
ii-fimàciõ.-ia! do momento é seín du-
,'ida. a vitória, brasileira na Copa
Vi!/ Q Palmeiras, representando oBra.-iiJ nçsse torneio internacional,

wubfi es portar a altura do prestí-i'ft tual do football brasileiro o le-
i'ar a cabo a difícil missão que lhe
Edi'confiada. Maior, ainda, a glória:1o. Palmeiras, se confessamos, quc-issa mistão foi, na mente de todos,
ro.nfiada ao Vasco. Souberam os são-.nulinas fazer- esquecer a ânsia oue
.5 publica s-jvitiu quando o Vasco teve¦us^ sair da-Copa. Aprenderam',' na-

{'iiue.a citr.ondosa. 4 a 0, se preparar'.-ontra .o;,Juventus e souberam-.de-
volver atr. Brasil, o "renome"- inter-
ucional .e- que lhe compete no mun-»- âo' futeboliftíro.

•fl .A'ém- da vitoria esportiva,- conse-* niiu o Brasil" marcar nutra vitoria
:io amJjito internacional: a própriaícahzaçsu da Copa Rio. Sem saber,
ioniq não Se; podia saber, o resulta-
ln. financeiro dum torneio dessa i»a-
:urtízãi - í'01'gànlzou-se a competição,
:pm.. .a;, presença de, seis equipes es-

DOMINGO
fORTIVO

m$ subúrbiosi

;5!ó.çaBÍ3pa Mguintes os resultados
loa jogos 

"amistosos realizados uhtem
. íi* Setor: amadorista.

Delánolvj z Grajaú E. c.,0.
Préüíiiiriar: Delano. 3xü', "

A-rià-ííery-;-) x ítamar 0. ..• -fâBltauií ar 1.-3x3 > '-'¦
. Progresso 3 x Conceição S.-Efpllminar: Conceição, 2x1,
Hosírlo 4 x Celeste 3,""rPréliiíilíjar: 4x4.

;,• EngeAíjo de Dentro 3 t: Drama-
1ico'lv'':l;,-: 'if :' .¦'Pálestrliiò 4 x Pavunens« 3.';P)relli*iinar:' PavunensA 4x2, -

: ^áliiíií 2 x Nova América 2, --.'
íreliáünar: Nova America 2x1.
.Benfica 2 x Cacique I'.
Palácio 3 x Esperança 1. ¦

•'üáfièr 6 x Standard Elétrica 5.
í' 'ina?pendentes dã -Vila da.Penha 2
xíCòlegio 0.'' ¦'' '*>;

Preliminar: 'Indepen4entes-da VIU'da^Eêrilm^xl.
Üíimaj-aíi %x Flamenguinho ;0. 

'-

^'^-•Eridíabrados 2 x -M&rlfiái
Cirèía-i ,¦¦.'"-PEèifa^iiar:;- Endiabr-ados'.„5x3,'

¦CaéÇeid- 3' -jí' Avenida 1.. •'¦
ítíóriátians'4 x-Prlwavera'2. .

..- ^-iL^Siiáv..,- ,v-,.:v-fMf y-,. ¦:¦ \:.:,

Irangeiras. Poi o maior torneio fu-
tebolistico jamais realizado num
pais, íôra, naturalmente, dos Cam-
peonatos Mundiais e Olímpicos.

Seis clubes vindos tle milhares de
quilômetros de distancia, para dispu-
tar o pomposo título de "Campeão
Mundial de Campeões".

Uma grande realização, sem duvi-da uma das maiores contribuições
jamais feitas para o football inter-
nacional. Estão de parabéns, por-tanto, além dos rapazes do. Palmei-
ras, os Idalizadores c organizadores
dessa magnífica festa esportiva, e,eom elas, mais uma vez o prestigiointernacional do Brasil:- esportivo.
Nesse passo, ficará sendo o Brasilo centro do football mundial. Seustorneios, juntamente com seu mara-vilhoso estádio, serãoa "Meca" dosfootballcrs através dos cinco conti-nentes; E, se houve, agora, algumarelutância de uma ou outra equipecampeã comvidada a participar no'certame, estou certo, que isso não scdará mais ir no Brasil partiepiarnum torneio ihterhàfonál haveráde ser o sonho de todos os clubes noinundo inteiro.

Parabéns PALMEIRAS, parabénsBRASIL. ;
JORNADA E31'OKÍTVÀ

NA EUROPA
PARIS, 22 (De Alam Guern, daFranco Presse) — A corrida ciclistada França constitui evidentemente

o acontecimento esportivo'europeu
de relevo: E' tão grande o entusias-nw do publico por essa grande pro-va internacional qüe, nor ocasião dafalha dc Coppi na -etapa da ultimasexta-feira, os "coppistas" entraram
em conflito com os "batalistas", emnumerosas cidades italianas",

A verdade c que Bartali, a;despel-
(Contínua na 14a pag. — teira Vi

felicitações. Estamos radiantes coma vitoria.
FELICITAÇÕES DOS ITALIANOS

Quando era mais intensa a ale-
cria dos palmeirenses, chegavam aovestiário os dirigentes da delegaçãodo Juventus. Forani felicitar os ven-cedores. Ao ingressarem naquele re-cinto foram recebidos com uma sal-va de palmas. •

Minutos depois, retiraram-se' ;
Tambem estiveram no vestiárioos jogadores italianos Viola e Mary.O primeiro pediu desculpas a Ca-nhotinho da "agressão" que pratl-cara na segunda etapa do match.Barbosa, arqueiro do Vasco, este-ve igualmente felicitando os

colegas do Palmeiras.

Para o técnico do clube italiano, foi fatal o jogo noturno — Parola elogia o espirito de luta dos brasileiros
— Mais serenosrdesta vez, os cracks europeus — Regressarão amanha a Turim — O slogan da despedida:

, - . "Missão cumprida"
Aconteceu o inesperado com res-

peito aos italianos, dentro do ves-
tiario. Quando todos esperavam que
algo de anormal acontecesse, depois
da perda da "Copa Rio", nada foi
observado pelo repórter, não pas

O rosto de Viola estava sangrando
e ao perguntarmos o que era, res-
pondeu:— Foram vocês com a mao.
amigo, recebeu um tapa na mesma,
caindo ao chão. Ao mesmo tempo,

sando dè simples previsão as cenas Viola voltava as costas para o te-nente Hélio. Nesse ponto, Bizzoto e
Muccineli intercederam e Viola, do-
pois de ouvir o esclarecimento do
Hélio, recebeu a foto, que era de
uma linda morena, "girl" de teatro.

de indisciplina da parte dos visi
tantes ao termino da contenda. Ain-
da na cancha, ouvimos os italianos
a respeito dq espetáculo íinal da"Copa Rio".

Muccineli, o "mignon" ponteiro
direito, falando um pouco de portu-
guès, conversou convo repórter:

Football é esporte e no esporte
ou se ganha, ou se perde. Assim, o
Palmeiras Jogou para vçncer e con-
seguiu vencer. Nós perdemos, mas
temos certeza de ter feito boa figu-
ra, Eu não estou triste com a der-
rota.

O "bambino" não demonstrava
tristeza e Parola. que reapareceu no
choque decisivo, acrescentou:Foi bom o jogo, mas faltou sor-
te .110 momento decisivo, o .isso íaz
parte do football.

Viola era o único que destoava
dos seus 1 companheiros; o tenente

seus Hello, da ADEM, ao tentar entre-
gar-lhé uma foto deixada por um

INICIADO ONTEM
1

o campeonato Mineiro
, OITO CLUBES EM AÇÃO

BELO HORIZONTE, 22 (Meridio-
nal) — A primeira rodada do Cam-
peonato Mineiro de Futebol, dispu-
tada, hoje, nesta Capital, em Nova
Lima, Barão de Cocaia e em Conse-
lheiro Lafayete, da qual participa-
ram oito clubes filiados á Federação
Mlneirn de Futebol. ¦

Em Belo Horizonte — Cruzeiro, 2
x Siderúrgica, 2.

O Jogo principal da rodada ío!
disputado aqui entre Cruzeiro e Sl-
derurgica que apresentou um trans-
curso Interessante e cheio de vibra •
ção. As duas equipes,.demonstrando
bom padrão técnico, não consegui
ram um triunfo, pois quando n pre-
Ho terminou, o placard assiftãlava a
contagem de 2 tentos para cada lado,
espelhando, tielmente o qüe íoi o de-
senrolar da porfia. <

Marcaram os tentos para o Cru-

DERROTADO EM
anfos o

2 x | NO AMISTOSO .DE .SÁBADO
roa

SANTOS. 22 (Meridional) —. No jogo realizado sábado á noite
em Vila Belmiro, entre as equipes do Botafogo do Rio de Janeiro e do
Santos ?. C. local, o clube guanabárlno foi vencido por 2 goals a zero.' Os.^oals foram marcados-.por Odalr, tendo sido affpartida arbitrada
pelo si'. Caetano Bovino, cuja- atuação foi regular, atingindo a renda a¦importância de CrS 81.565,00. ; . ,, yyy.

, Os quadros jogaram com a seguinte constituição: .'." '• ¦¦'¦-
SANTOS — Leonldio, Helvio e Expedicto; Nçnê, Formig^ e

PJnhegas, Antoninho (Nlcacio), Silas, Odalr eTlte;/\,
..,.. BOTAFOGO -^ Osvaldo,,Gerson eAraty; Rüblpho, Geninho e Jil
vinal; Joel, Neca, Pirilo (depois Dino), Vinícius (deppis"Zezihhp e de-¦pois Baducá) c Jaime (depois Braguinha). .

Í6|rok— Dirceu-e Chiquinho, enquan-
to que Zé Maria e Celso para' o Si-
derurgica. ¦¦ !

A.s duas equipes:
CRUZEIRO: — Geraldo; Duque c

Benòne: Avelino, tazarrote e Paulo
f!iorencio: Chiquinho, Dirceu, Au-
reo, Guerino e Sabú.

SIDERÚRGICA: — Rober'.o: Ll-
litoe Raul; Jacob, Paulo e Hélio;
Mingueirinha, Celso, Michel, Zaca-
rias e Barros.

JUIZ: — Raymundo Sampaio, re-
jóiiírl ' v.'• RENDA: -;CrS 7.393,00.

ANORMALIDADES — Aos trinta
ninutos da fase final. Lilito.e. Sa-

ou forani expulsos do match, por
jogo violento. "

VILA NOVA, 4 x SETE DE
. SETEMBRO, 0 %

Preliando em Nova Lima, contra
o vila Nova, o Sete de Setembro não
conseguiu um "resultado favorável,
pois"foi derrotado?pelo conjunto lo-
cal pòr quatro tentos a zero.

Os goals dos vencedores foram
mftrcados por Escurinho (contra),
Baduca, 2 e Rodolfo.

JUIZ: — Alcebiades Dias — re-
guiar.

RENDA: — CrS 1.095,00.
ATLÉTICO MINEIRO, 1 x

MERIDIONAL* 1
O Meridional de Conselheiro La-

fayete, preliando em seu campo,
contra o Atlético conseguiu um re-
sultado magnífico, pojs empatou.de
um tento.

Assim, íoi auspiciosa a estréia do
Meridional, de Conselheiro Lafayete,
no Campeonato Mineiro de 1951.

,0 tento do Meridional foi assina-
Ivan; indo por Romeu, enquanto que¦ Al-

ylhho consignou o goal para o Atlé-
tico---

A RODADA
PAULISTA

Venceram Corintians e
Ipiranga, empatando
Portuguesa

, ÍConíinua noLU* paa. — Leíra V)
ããáa^.i;.V-^.-;^?>^iWViÍBgSif,atffefr^tt^fti^H-Jftvfe-^hg^i-^-->-,-'.'->¦- v-v.^.iJ:v^,v.;>:.Vi^',:.-:,.^:.,,:....,-;,..-.,,..),\:.-

S. PAULO. 22 (Meridional)
Atuando em Campinas, contra
equipe local do Guarany, desforrou-
se o Corintians do revez sofrido fren-
te-ao Botafogo ao triunfar por 4 a
2. Carboni, Baltazar, Cláudio e Lui-
zinho, marcaram para os vencedo-
res, enquanto Romeu „e Santo Cristo
marcaram para os vencidos. As equl-
pes atuaram assim constituídas;,

CORINTIANS: — Cabeção (Gil-
mar), Homero e Rosalem (Alfredo;
Idario, Touguinha'o Roberto: Clau-
dio, Luizinho (Nardo), Baltazar, Car-
boni (Jacuson) e Nelsinho.'

GUARANY': — Arlindo, Herbert e
Turcão; Geraldo, Santo Antonio
(Goder) e Gambá; Santo Cristo, Bo-
ta, Romeu, Harry (Piolim) e Roque
(China).

JUIZ,: — Roque Psreira Diniz, —
bom. Renda — Cr$ 68.885,00.

IPIRANGA 2 X PORTUGUESA
. SANTISTA 1 .

Em partida das' mais fracas e pre-senciada por publico diminuto, o
Ipiranga surpreendeu o conjunto da
Portuguesa Santista, colhendo a vi-
toria no ultimo minuto/pela conta-
gem de 2 a 1. Tico e Valter, marca-
ram para os vencedores,-.cabendo a
Zinho a conquista do unicb tento
dos Vencidos. .

Juiz: Jqsé de Moura Leite. Ren-
da: Cr$ 5.480,00.
PORTUGUESA DE DESPORTOS 0

X UBERABA 0
Atuando na cidade mineira de

Uberlândia,, a Portuguesa de Des-
portos, empatou com; a equipe locai
sem abertura de contagem, depois de
uma partida intensamente disputada.
A equipe paulista estava1 assim cons-
tituida: ¦

Muca; Haroldo e Nino; Santos,
Braiidãozinho e Ceei; Jullo, Rubens
(Niqulnho), Renato, Pinga (Odacio)
e Leopoldo,'

Juiz: Antonio Muzitano. Renda:
Cr$. 75.000,00.

V0UEY-BALL
Foram os seguintes os resultados

dos jogos de volley, referentes aos
campeonatos feminino e Juvenil:Feminino —. América 2, x Gr»-
Jau' 0.

.' Juvenil.— Botafogo 2 x Jequiá 1.
Tijuca 2 x América 1.

W

A TAÇA DO VICE
Ainda no meio do gramado os ita-

lianos receberam das mãos de Ma:
rio Pollo a taça e as medalhas pelovice-campeonato. Nesta oportunida-
de o "capitão" Parola agradeceu,
felicitando a entidade brasileira peloêxito alcançado.
FALTOU SORTE AO JUVENTUS

Carver, o treinador inglês do Ju-
ventus. atendeu-nos com um sorriso
nos lábios. Desta feita falou mais.Então, Mr. Carver, gostou do
jogo?Sim. foi ótimo e a torcida fl-
cou satisfeita.

t- Como recebeu a arbitragem de
Tordjamaii ?

Foi um pouco favorável aos
palmeirenses, mas no fiifal foi bem
melhor do que a de quarta-feira
passada. :

O Juventus poderia ter rendi-
do mais ?Isso é uma coisa dificil de res-
ponder, mas nos faltou sorte, por-que do contrario teríamos vencido

a por 2 x 1. Em verdade perdemos aCopa na quarta-feira, na luz dosrefletores. Por isso, temia a prorro-gação.-j — Quantos jogadores contundi-
a dos, Mr. ?Entramos em campo com sete

jogadores sem condições físicas psi-feitas e hoje não vou verificar os
que não estão contundidos. A pelejafoi ardorosamente disputada e issotrouxe cansaço áos meus logadores."O ARBOR FOI O NOSSO

INSUCESSO"
Parola estava sentado no gramae conversava com Mari e Bizzoto.Dizia o "capitão" da-equipe do Ju-ventus para os seus companheiros;— Poderíamos ter vencido poi2 x 1, nao fosse o ardor que os bra-slleiros empregaram depois,-do nos-so goal, e não foi possivel detê-losmais. Como lutam com ardor esses

jogadores brasileiros IFALTA DE SORTE E ÜE
FÔLEGO

Dentro do vestiário voltamos a tetcontâcto com os cracks do Juvenr

tus. Tinham recebido a taça e a.s
medalhas pelo vice-campeonato. Bo-
niperti respondeu à nossa pergunta:Faltou sorte aos meus compa-
nheiros e a mim principalmente em
alguns chutes. Depois do empate,
devido á serie de jogos, não tivemos
mais fôlego pivra perseguir o ter-
ceiro tento. .Gôstef da torcida cario-
ca e. acima de tudo, do modo como
torce com panos nas' mãos.

Bonipertl queria se referir aob
lenços brancos que significam a per-
da de alguma coisa anter do térmi-
no de uma peleja- Bonipertl pen-sá.va que aquilo ; era incentivo aos
jogadores."Vocês cumpriram a

MISSÃO"
Depois do presidente do Palmei-

ras, Mario Frugiele, que íoi íelici-
tar os.perdedores no vestiário, deu
entrada no mesmo o sr. Otorino Ba-
rassi, que disse para todos, no cen-
tro da sala:Vpcés cumpriram a missão,

chegando ao final cia Copa f dei-
xando boa impressão na torcida. '

Depois foi de mn a .um apertan-
do a mão dos jogadores, qus it-
monstravam um w.isaço excessivo,
devido ao esforço feiio nos 30 nii'
mitos. . -,

Os italianos seguião amanha, de
rerotno á cidade de Turim, pelo vôt
288, da Panair, levando o título dl
vice-campeões da "Copa Eio" e rea-
bilitando* tecnicamente o fooiW
do "cálcio"..

f Perfume o Hílito.V
\ Limpo e Embelíie \

VEM
PORTU

Quadro completo para o amistoso de
quarta-feira com o Flamengo

S. PAULO, 22 (Meridional) — Para enfrentar o Fls-
mengo, quarta-feira próxima no Maracanã, a Portuguesa
de Desporto^ regressará amanhã dc Uberlândia, e possi-
velmente à noite, rumará para a capital da República, m-
tegrada por todos os seus efetivos. Nininho c Simão, "F
não têm participado dós últimos prelios do scu clube, de-
verão reaparecer no encontro entre cs invictos da Europa'
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Cavalheiro! Vista-se bem1

V I STA /^

A ROUPA GUE VESTS BEM
' 

10Ü % ELEGANTE

EM TODOS OS TAMANHOS
ÉXCtUSIVIDADE DA

ESQ. S. 10!'

L^í£tíHáÁ\.

BASTA SER UM RAPA? OIUIITO PARA TIR CRÉDITO NA EXPOSIÇÃO

ã-


