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REGIME NOVO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS

Aposentadoria integral com vinte
e cinco anos, e as promoções
por merecimento e antigüidade

A SITUAÇÃO DO PESSOAL BUROCRATA NO NOVO ANTE-
PROJETO DO CORONEL CA BANAS

OS CAMPEÕES DO MUNDO ENTRAM. EM CARRO ALEGÓRICO. TRIUNFALMENTE. EM S. PAULO.
QUE OS RECEBEU COM O CORAÇÃO NAS MÃOS

SOLIDÁRIO COM A DIRETORIA
DO CLUBE MILITAR 0 CONSELHO

FISCAL
O Conselho Fiscal do Clube Mili-

tar, pelo seu presidenta, capitão
Paulo Eugênio Pinto Guedes, vem
de manifestar* a sua solidariedade à

iretoira da entidade, no tocante
,s acusações que lhe sâo feitas.

Na comunicação que dirigiu.à Di-
retoria do Clube Militar o Conse-
lho Fiscal considera "Infundadas o

aldosas" as acusações contidas na
carta de um dos associados e ende-
recada à administração do Clube.
Termina apresentando aplausos â
Diretoria, pela justeza dos conceí-
tos emitidos em sua ultima nota dl-
vulgada.

IReportagem de BENTO COMES)
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UMA APOTEOSE A CHEGADA DO PALMEIRAS A SÂO PAULO

IDADE RECEDEU OS SEUS
PEÕES EM GRITOS DE ALEGRIA

i

Regozijo na Assembléia Legislativa

li-B;

1JANUO prosseguimento ao seu
. trabalho de elaborar a legis-

tação que possibilitará a federali-
zacão da policia e a reforma dos
serviços policiais em todo o ter-
ritorio nacional, o coronel João
Cabanas, assistente militar do
chefe de Policia, vem de terminar

dicados a serviços especií'icame_Y-
te policiais, gozarão de aposenta-
doria integral nos seguintes ca-
sos: com mais de 25 anos dè ser-
viço; com qualquer tempo de ser-
viço por invalidez adquirida nes-
te ou por invalidez resultante de
acidente ocorrido no serviço; por

mais um ante-projeto de lei que moléstia profissional ou por doen
já foi entregue ao general Ciro ça grave, contagiosa ou incurável
de Rezende para aprovação e cn
caminhamento. Como se sabe a
incumbência foi dada ao coronel
Cabanas pelo presidente Getulio
Vargas antes mesmo dc ser ciei-
to. Pôde portanto aquele oficial
medir o problema a fundo, jun-
lando a sua longa experiência
adquirida na Força Pública do
Estado de São Paulo.

O ante-projeto de agora tem
por fim garantir aos serviços das
Policias Civis c Militares e cor-
porações similares a estas, bem
como a situação funcional dos
seus integrantes, Estatutos pro-
prios. E especifica dentre as ra-
zões dos privilégios que devem
gozar os policiais, o exercido de
funções que requerem dos seus
o.xecutantes vigor físico, valor
pessoal, abnegação e perspica-
cia, alem dos riscos a que estão
afetos cotidianamente.

APOSENTADORIA
A SSIM, de acordo com esse di-

ploma, que vai ser enviado
ao Congresso, os funcionários de-

0 Brasil
nâo pode
ficar neutro
na Terceira
Guerra Mundial

' ° QUE AFIRMAM OS
CARIOCAS

\'0VA ' .nquête" do IBOPE
( mostiou que o povo do Dis-
,Seial apola ° ingresso

Ws ^d,lda nualquer das nu-•*'membros da ONU.
Ci ^F0'^ dizend0 _"» o
c ,lao <!e..a ficar neutro
!%c_nh.mei!0hcia foram 46
WhS'contra 38-4% dos <l*"e
ié am que nao devíamos in-
)C,lM»«.'to. Não opi-
W_J ,3,re 5'3'" informa-™ natla saber

CnÉfAE DENTAL

itÕLÉATE

SAO PAULO. 24 (Meridional) —
Constituiu um acontecimento de ex-
traordinário vulto nos círculos des-
portivos locais o desembarque, hoje,
na Estação Roosevelt, da delegação
da S. E. Palmeiras.

Através duas partidas empolgantes
o clube paulista derrotou o conjun-
to italiano do Juventus, vencendo a"Copa Rio", feito que reabilitou In-
tegralmentè o football brasileiro,
cujo prestigio parecia abalado com o
imprevisto verificado na "Copa do
Mundo".
GRITARIA INFERNAL

A cidade inteira vibrou com a cho-
gada dos campeões do mundo. Vá-
rias delegações recepoionaram os
palmelrenses 

* em Mogi das Cruzes,
uma vez que o transito ficou interdi-
tado no Braz, tal a afluência de tor-
cedores. Centenas de automóveis e
caminhões, com dísticos alusivos ao
.cito ob.ido pelo grêmio do Parque
Antártica, ali estavam prontos para'
uma recepção condigna aos alvi-ver-
des. A plataforma da velha gare da
Central, a. despeito do cordão de _.--
lamento feito'pela Guarda Civil, es-
tava intransitável mas ainda assim
a reportagem conseguiu anotar a pre-
sença de figuras destacadas do foot-
bali paulista.Pouco antes das 19 horas, quando
chegou o "trem da vitória", os cor-
does de isolamento foram quebrados
pela torcida e cenas alucinantes o
repórter presenciou. Bombas,yslre-
nes, apitas e uma gritaria infernal
anunciavam a chegada da embaixa-
da. Foram erguidos vivas aos novos
campeões, a São Paulo, ao Brasil e
também aos torcedores cariocas pela
maneira carinhosa com que anima-
ram os palmeirenses durante as ár-
duas partidas disputadas, contra o
prestigioso jlube italiano. • -r-
REGOSIJO

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Alguns Jogadores foram arrancados

á força pela 
'multidão mas outros

conseguiram descer cm Mogi das
Cruzes, __iisegulndo fugir aos inevi-
távels empurrões e quedas, tão co-
muns em tais ocasiões. Um espeta-
culo impressionante Como jamais ha-
via sido verificado no desembarque
de uma delegação, superapo em
muito ao que houve quando do re-
gresso [da Portuguesa de Desportos.
Não fói possível ao reportei" ^ialar
(Continua na '4&P<_. — lelra D>
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especificada na lei A aposenta-
doria proporôional poderão recrie-
rei os policiais #o atingirem 5!"
anos de idade e com tempo in-
ferior a 25 anos; por incapacida-
de física ou quando contarem
mais de 10 anos e menos de 2ü
de serviço.

Os funcionários não especifica-
damente policiais, como sejam,
auxiliares de administração, ser-
ventuarlos, artífices e burocratas,
poderão se aposentar integral-
mente com 30 anos de serviço;
por invalidez adquirida no mes-
mo; ou quando a invalidez dc-
correr de acidente ali ocorrido,
moléstia profissional, ou doença
grave, contagiosa ou incurável
especificada na lei.

A aposentadoria com venci-
mentos proporcionais será conce-
dida aos burocratas quando atin-
girem 62 anos de idade, por in-
capacidade fisica independente
do tempo de serviço ou quando

£¦____. HIBl IM __i__Jt__.¦fflMmil \Wkwk mm® __
* ÓRGÃO DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS )

O JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO DO BRASIfl

ANO XXIII - Quarta-feira, 25 de julho do 1951 . .:
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— /orç/eViceníe Soares da Silva, que coníou exíraníia hisforia
dos Santos, gravemente íerido

ACABOU EM FACADAS 0 "CONTO DA CASCATA"

DOSS HOMENS EM LUTA FSÜIOS
NA ESTASÃO FRA. '

Um deles, gravemente ferido, foi internado
H.P.S. — Teriam brigado na divisão do dinheii

Apresentando ferimento penètran-
to no abdome, e outro inciso nq pes-
coco, foi internado, na madrugada

contarem mais de 15 e menos de de hoje, no Hospital de Pronto So-
30 anos de serviço

-Essas aposentadorias serão
sempre, concedidas com um au-
mento de. 25% nos'vencimentos
que perceberem cs funcionários
ao serem aposentados.
PROMOÇÕES' E VENCIMENTOS
J)ISPÕE o ante-projeto que as

promoções dentro'de classe
ou carreira serão feitas mediante
concurso entre os elementos dos
escalões imediatamente inferio-
(Continua na 4a pag. — Letra A)

corro, Jorge das Santos, de 26 anos
marítimo, domiciliado na Vila Ro-
sali no Estado do Rio, e recolhido
por uma ambulância á porta da ds-
lngacia do 16ui Distrito.'

Naquela delegacia, apurando o fa-
to, soubemos que o marítimo, junta-
mente com o indivíduo Vicente Soa-
res da Silva, de 38 anos, estivador,
conhecido pela alcunha de "Pernan.
buco", morador íi rua Ibatuba, 31,
apartamento 201. na ilha do Gover-
nadõí, haviam sido detidos em frçn-
te á esta.íi. da Francisco Sá, en-
CConiinúa na 4a pag, — lelra F)

" BABÁ URICKÁ " ESTAVA E*
PLENO TRANSE

Só acordou na Delegacia c_
Cos. u mos

ASSINADO 0 ACORDO DE AUMENTO DE _ALÁRí0S DOS BANCÁRIOS

Pagamento a partir de

D. Vitoria Cavalcante ao lado de uma vizinha — O vigia José Francisco dos Santos, mostrando ao
repórter o iocal onde Mario foi encontrado, caído

O HOMEM ESTAVA CAÍDO NO BANHEIRO

Uin barulho tremendo apavo-
rou a dona da easa, aeiMiiiflo
a policia, que encontrou o des-
conhecido todo ensangüentado

ASSALTO OU MANOBRA PARA PROVOCAR A MUDANÇA
DA MORADORA DO PRÉDIO - INQUÉRITO- í

As autoridades policiais do 1.° dis- mento, de 27 anos, sem profi.são. c[ objeto (.oiitmidcnle. si
trito policial fói. apresentado- ontem residente á, rua Senador Vergueiro.! nu Hc-uu.il Miv.ierco
á, notye,< pelo detetive 461 .da Rf 4, ;:i,-C ayw^ *. .
o indivíduo Mario César do Nasci-1 cabeça, pos8ivelme»\te prod^ldos p.orj .(voníii.ua «a A paa.,

1' de junho deste ano
'EXCLUÍDOS OS QUE.CONTAM-MENOS
DE SEIS MESES DE CASA

50001.sido

Letra E).

Ao cabo de cinco horas ininterrup-
tas dc entendimentos è renuncias de
parte a parte, eis que passava das 22
tioras quando .terminou a reunião*
presidida pelo diretor da Divisão cie
Orientação e Assistência Social, dr.
Roque Fcrrer, com a assinatura dos
banqueiros e bancários do acordo que
estabelece o aumento de salário para
toda a classe bancária, estatuídas as
seguintes bases:- ,á ' ,

— Pica concedido aos funciona-
rios de Bancos do Distrito Federal
um aumento de proventos na propor-
ção de 20 por cento, percentagem que
Incidirá sobre os salários resultantes
Uo ultimo acordo.^

— Pica estabelecido que nenhum
aumento será superior a 800.cruzei-
ros para cada beneficiário.

— Vigência de um ano a partir
da data da assinatura do presente
acordo.

— Aumento minimo de 400 cri;-
furos para todos os empregados que
j_ tenham um ano de casa e para cs
que vierem a completar um ano de
fiervjço.; oA_.

— Aumento de"20'por cento paru
todos os empregados que Já tenham
G meses de casa. . .

— Os empregados admitidos pos-terlormentc a" assinatura do acordo
não terão aumento."•7»— Os empregado com menos de
seis meses de serviço estão excluídos
dc presente acordo.
ÍConlinúo na A"'pag. — Lelra O
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GAFE FILHO
NA SUÉCIA

ESTOCOI.MO, 25 ÍAFP) — O vi-
ce-presidente do Brasil, sr. João Ca-rç Filho, é esperado hoje, ás 14,30
hora. iia capital sueca.

Eintorai vindo em visita não of!-
ciai., srrá recebido, ao descer do
avião, par numerosas personalicLule:;oficiais, representantes do go.vernp e
do njinlsterio' dos Estrangeiros,

¦ .¦„¦_»¦¦'>--. _~__ "jS- - "' :' ' "¦-''¦*"£'"*'¦''
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Eoberlo Pinto JV.ene.es, aindef
com os trajes de "Babá Urichá"

... gj
Em Vicente dn Carvalho não

quem nfio conheça u Tenda Espl
ta Hão Jorge..situada no prédio nji
mero 1.5f)-7?da 'Vver.id.a Meritl, oríd
(Contínua ij,_4" pag. —.Letra
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Apresentando sob novo»
ângulos uma extensa linha
de «ervigba bancários e
constituindo-se numa. ver-
dadelra instituição para
BEM SERVIR AO PUBLICO -
dentro do poucos dias
entrará em atividades o
üanco Nacional do Comercia
do Rio de Janeiro S. A..
Elo lhe prestará grandes
serviços. AGUARDE!

ÉiÊ?% 
Banco Nacional do Comércio

Ijffg .... a^*,uf at, Ja*

lima instituição para BEM SERVIR ao publico

AUXILIO DE 30 MIL CRUZEIROS A'
VIUVA DE UN EX-DEPUTADO FLU-

MINENSE
Foi aprovado pela Assembléia Flu-

minense, ontem, o projeto de lel 208.
que concede o auxílio de 30 mil cru-
zeiros á d. Herminiu Dias, viuva do
ex-deoutado Jeronlmo Dias, conhe-
cido medico de Niterói, recenlemen-
te falecido em São Lourenço.

Campanha Nacional dc
Educandario» gratuitos

No próximo dia 29, domingo, a
Campanha Nacional «le Educando-
rios Gratuitos comemorará o seu oi-
tavo aniversário de fundaçfto. Vá-
rias solenidades foram programadas,
durtnte toda a semana corrente,
conttanijo de Mesa Redonda, na Rá-
dio Mayrlnk Veiga, Sess&o Solene,
na Federação das Industrias do Es-
tado do Rio, festival, no Colégio Le-
me, para os sócios da Campanha, e
Sessão Solene, no dia 29, às 20,30 ho-
ras, no auditório do Ministério da
Educação, quando usarão da pala-
vra o professor Murilo Braga, Dire-
lor do INEP, deputado Benjamim
Farah e senhor Felipe Tiago Gomes.•Após â reunião, a professora Edith
de Vasconcelos, da Esoola de Baile
ao Teatro Municipal, dirigirA a parto
artística, que está a seu cargo, com
elementos da Escola de Baile do Tea-
tro Municipal e pessoas de projeção
no meio artístico desta Capital.

Aroo-Artusi
Rua do Carmo, 17 • lor.*,. )&,6W

Mi

Nomeado diretor de
Pesquisas Biológicas o
prof. Carlos Chagas Filho

O diretor do Conselho Nacional dí
Pesquisas, contra-aliplrante Álvaro
Alberto, designou o professor Carioi
Chagas Filho para exercer as fun-
ções de diretor de Pesquisas Biolo-
Bicas da Divisão Técnica Cientifica
daquele órgão, sem prejuízos de suas
funções como diretor do Instituto
de Biofísica da Universidade do
Brasil.
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Salve (Ht) Seus livros do Incêndio
Sim. é uma verdadeira fogueira, excepcional queima,de livros
na rua São José 61, esquina da rua da Quitanda. Mais de 80
mil volumes remarcados, inclusive a completissima serie de di-
cionarios novos, de vários autores e diversos idiomas, Remar-
cada toda a riquissima seção de livros de medicina, odonto-
logia e engenharia. Nas seções populares (romances policiais,
historia, aventuras, viagens e poesia) - 3 volumes por CrS 10,00.
E nos últimos lançamentos não remarcados, exija um descon-
to de 20 % para cada compra igual ou superior a Cr$ 100,00!
Visite hoje a maior feira de livros já realizada no Rio-

A CASA i e LIVRO

2— DIÁRIO DA NOITE Rio, 257-1 !)51

RUA SÃO JOSÉ, 61 - Esquina da Rua da Quitanda
^J^s**********,******4*****^*****1*^ sans
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O Pioneiro das Instalações Funcionais

Fácois de montar • dtimon-
tar, como um brinquedo, ai ar*
mações BÉRGOM atendam de
forma moderna, higiênica, eU-

. ganho « definitiva, ao arranjo
\ interior de qualquer organiza-

ção. Grande variedade de
tipos 9 inúmeros actssórios.
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BOM AÇO DE VOLTA REDONDA
A SERVIÇO DE SEU PROGRESSO I

Equipa Escritórios, Fábricas, Lojas, Almoxerifados, Hospitais, etc.
€>

mm EQUIPAMENTOS PJIIU ESCRITÓRIOS S. A.
Exp, • vtndoi: Av Pr«i. Varaai, 4é3*A, t*
Tol. M.3M0. Fab. Rui Josi Bonifácio, 45S-
MoytrJol. 491070. RIO > Largo Palssandú,
5l-s8b-lojn, s. 1 • Tol. ?49Ãf S. PAULO •
Rua 'Espirito 

Santo, £00 - S' and. -i, 505 •
íoi. t-0421 . BELO HORIZONTE.
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0 Brasil vai proAfifnrtM miitmv 9 •

Funcionará em agosto a fábrica da ELECTRO-QUIMICA BRASI
LEIRA S/A., «m Ouro Preto, Minas Gerais — A produção inicial

representará vinte por ce nto do consumo nacional
existem npenn., so m,-,,...

• WS»
TENORIO CAVALCANTI

Tenoiio Cavalcanti em Maceió
Mais tratores e menos automóveis de pas-
seio e combate aos açambarcadores e in-
termediarios --- Brasil, balcão de negócios

MACEIÓ', — (Meridional) — In-
discutivelmente o deputado Natali-
cio Tenorio Cavalcanti é dessas íi-
guras singulares que somente gosta
de uma vida ajritada. E quando isso
nfio acontece, fica como peixe fora
dágua. Quando soubemos que o ho-
mem de Caxias sei encontrava hos-
pedado no Hotel Bila Vista, incon-
«nente para lá rumamos, no dese-
jo de colher elementos para uma
jeportagem. \

Não foi grande o trabalho de en-

saparecimento importa na terra dos
desertos. Em síntese, o grito das go-
vemos não deveria str rumo ao oes-
te. Defendamos a gleba brasileira.
tanto quanto possamos defender o'
homem do interior, adotando o co-
operativismo social, JA que a época,
a nosía época, aesinala o sentido so-
ciai da pessoa humana".

QurI a influencia dos políticos no
tocante a esses fenômenos, pergunta-
mos ro nosso reportado:-

— Enorme. Com raras excessôes

S. PAULO. 16 (Meridional) - A
histórica cidade de Ouro Preto fl-
cará llgadn de maneira marcante a
um dos maiores empreendimentos
industriais brasileiros. AU deverá en-
trar em funcionamento, jâ nos fins
de . agosto próximo, a primeira ta
brica de alumínio do Brasil, que está
sendo Instalada pela Eletro-Qulmlca
Brasileira S/A. Com essa grandiosa
realização, o nosso pais dará piais
um decisivo passo no caminho da
lndustrializa-íão, principalmente no
que se refere á produção de ligas
leves, ecc-nomizando por outro lano.
cerca de cem milhões de cruzeiros
de divisas anualmente. Para ter-se
uma Idéia de quanto representa eco-
nomicamente para nós, essa nova ln-
dustria. basta citarmos os números
oficiais da importaçSo brasileira des-
se metal não-íerroso, no período de
1947 a 1949:
Am» Toneladas Cr? 1.000.0(1
1947 C411 

83.344
J943 7.591 CO.380
1949 9.802 93.216.

Por esses dados se verifica que p
consumo do a,luminio no Brasil cres-
ee de ano para ano. acompanhando,
aliás, a tendência do nosso desen-
volvimento Industrial.

RIQUEZA NACIONAL
• O Brasil possui em sou sub-solo

uma quantidade infinita de mine-
rios. Ferro, manganês, chumbo, as
tão disputadas areias monaziticas.
bauxlta, etc. Até agora, com raras
Exceções e por fatores diversos, en-
tre as quais a falta de grandes ca-
pitais e a carência de técnica mo-
derna, temos nos limitado á extra-
çâo das fabulosas riquezas que jazem
em nosso solo, exportando-as como
matéria prima. A bauxita nâo fugiu a
regra. Esse material..que entra em
maior quantidade para a fabricação
dc alumínio tem ocupado posição de
relevo em nossas exportações, prin-
cipalmente nos períodos de convul-
soes internacionais quando aumenta
a sua utilização. Exportamos a Pau-
xita e a recebemos de volta devida-
mente manufaturada em lingotes c
chapas laminadas, para aplicações
industriais e a sua transformação
cm objetos, principalmente cm uten-
sílios domésticos.
UM GRANDE EMPREENDIMENTO

De acordo com as informações
prestadas aos "Diários Associados"
pelo sr. Richard W. Herzer. enge-

por tonelada. Esse consumo 6 supe- cálculos
rado apenas pelas fábricas de bom-
bas atômicas. Para se ter uma idéln
mali 'aproximada dessa minnUdadn

em teclo o mundo, excetuando »Y7Russia, de .numero ignora»
característica curam í nno u"aa ln.

frentar o discutido parlamentar, que o personalismo deslavado da maioria nheiro canadense e técnico da Ele

.Jík

desde o tempo em que é deputado,
já apresentou 60 projetos de lei tra-
tando dos mais relevantes proble-
mas nacionais -— aproximadamente
300 requerimentos de informações
de natureza íiscalizadora.

Um empregado do hotel levou-nos
ao quarto 20 e à porta, levemente
oom os dedos bateu. Tenorio Cavai-
canti apareceu de pijama listrado,

com um sorriso amigo apertou a
m&o do repórter. .

De-inicio, disse: "quer uma entre-
vista de que espécie: atômica ou
"água de flor dc laranja"?

Formulamos a primeira pergunta
sobre a política de Alagoas e ele,
o conhecido "pistoleiro" ds Caxias
nos respondeu:

Apesar de alagoano, deixo de
prestar essa informação, uma vez
que da política dc meu estado pouca
coisa sei. ,
DESAJUHTAMKNTO ECONÔMICO

1)0 PAÍS
Outra pergunta foi feita. Qual a

sua opinião a respeito da atuei con-
juntura econômica financeira do
pais. Bem, a essa cu respondo. E
prosseguindo. afirmou que o Brasil
neste momento está conio um d°en-
te que se agita mun leito de dor,
cuias aflições n agonias levam o pro-
prlo médico que o examina a prog-
nostico desanlmador.

E porquê esse Estado?
1.°: o após-guerra deixou o pais

desajustado. 2.*: o modo de produ-
çáo dá vida material brasileira nfto
seguiu paralelamente o desenvolvi-
mento social dos últimos tempos. 3.*
o empobrecimento de nossas terras
exauridas que estão sem que nenhum
governo tivesse se preocupado com a
sua proteção, levou-a a um "déficit",
que se torna responsável pelo desa-
Justamente econômico do pais. Em
quase todos os paises do mundo, os
governos Wm. se. preocupado com a
fertilização de suas terras, notada-
mente o Chile. Alemanha e Estados
Unidos, que transformaram terras
pobres em terras férteis e produtivas
por meio de adubagem química. En-
quanto que no Brasil, o nosso "Jeca
Tatu''' continua no mais criminoso
dos abandonos, a calcinar as ultimas
r e s e r v a,s de - humos natural
com a.s chamadas coivaras calcinado-
raa. que contribuíram, a par das éro-
soes periódicas, para transformar o
pais do futuro, num velho pais hu-
milhado pela fome. pela vèrmindsfc
pelas éndemlas de t'jda ordem e so
bretudo peio Índice assustador de
brasileir;.'. incapazes para o ser.vlçq
militar".

MAIS TRATORES E MENOS
AUTOMÓVEIS ÜE PASSEIO

O deputado Natalicio Tenorio. que
tambem c advogado criminalista no
Estado do Rio, continuou:

"Outro lator: E' um pais como
o nosso, agricola por excelência, se-
gundo as estatísticas, possui tres mil
e oitocentos tratores para 8 milhões
de quilômetros quadrados c 250 mil
automóveis particulares.

Basta dizer-iho que o Brasil o
ano passado importou 35 mil car-
ros de passeio, inclusive i> mil "Oa-
dilac" e dois mil c poucos trn tore»
para a lavoura, enquanto que a Ar-
gentina, no mesmo periodo impor*
tou cinco mil automóveis e cami-
nhões c quarenta e dois mil tratores
Dal o exemplo doloroso de vermos o
Brasil nessa conjuntura, com o seu
orgulhoso chapéu de couto, curvar-
se humilhado ao3 pés de -Pefõii para
comprar carnes, para amenizar a
fome dé seus filhos, visto . que os
noasos rebanhos entraram em fran-
cp e absoluto declínio''.

Novamente houve um intervalo e
perguntamos ao deputado íederal
conterrâneo, quais as sugestões para
debelar esse mal?
¦ Com o dedo indicador direito apon
tando para o papel, mandou que
anotássemos

A) rr a solução do problema de
transporte è sumamente vergonhoso
pára um pais da extensão territorial
como o nosso, cuja insolubilidadé
tem contribuído para que o pais mar
che retrogradamenté; B) — radicai -
lização do homem a terra, com as
mesmas regalias e vantagens do ho-
mem do litoral; C) — saneamento
e assistência sanitária são os dois
pontos fundamentais para o soergui-
mènto do material humano; D) —
educar o homem do interior, não pe-
los métodos do Ministério da Edu-
cação, de educação padronizada,
mas sim dando-lhes conhecimentos
em harnmnia com o meio èm que vi-
ve, de modo a aproveita-lo racional-
mepte; E) — dpíesa da tçrrá por
meio de cooperativas con?ervadoris-
tas, a exemplo dos Estados Unidos
com aparelhamento o .fecundação;
F) — combate as erosões; sim. por-
que nenhuma agricultura no mundo
perdurou stnão por meio de readu-
baçâo dos seus campos, porque o hu-
mus natural não é eterno e o seu de-

deles, que coloca o capricho de suas
vaidades pessoais acima dos supre-
mos interesses do pais.

E como combater?
— Combater os intermediários, os

açambarcadores, cs monopolizadores,
os que abusam do poder econômico,
os .traficantes das influencias, ou se-
ja: combate ao regimem do pistolão,
ao filhotUmo, aos que tomam posl-
çáo em troca de posições para que os
valores reais temem parte na vida
publica e não aconteça como tem
acontecido, em que não ha adversa-
rios com qualidades e nem correli-
gionarios com defeito. Com esta men
talidade. ¦> Brasil nfto se liberta:* ue
seus problemas, cada vez mais com-
plicados. E o povo continuará a pa-
tinar no terreno escorregadiço das
incertezas, dns perguntas sem res-
postas e a navegar no arquipélago da
confusão, de uma llhà para outra sem
encontrar soluções para os seus pro-
blemas cada vez mais complicados.
BRASIL, BAIXAO DE NEGÓCIOS

A entrevista termina e o parla-
mentar patrício diz:

-- Enquanto isto ocorre, os gover
nos uomeam para cargos de confian
ça os qua mais sabem agradar o po
vo por,meio de palavras, e os que
menos servem ao povo por meios de
atos. Im síntese, o nosso periodo rc
publicanô nos últimos tempos, que
tenf sido de íleções e de formulas,
teift:.se transformado num regimem
de rmentiras, de retaliações pessoais
de culttvação de ódios e de rancores,
que-leva aos poucos o pais aò despo-
tisriió. á. desmoralização e à ruina.
Porque tudo isso vem acontecendo?
tudo porque se vende as adesões pela
protençêo qut- praticam ft, sombra
dos governos, contra o próprio inte
resso coletivo. Resumindo: está se
transformando o regimem democrati-
co do Brasil era balcão de negócios
pessoais, em que cs homens mudam
de atitude como a lua muda de po-
sição. Isto é, está se interpretando
neste pais os fatos coletivos pela aná-
lise dos interesses pessoais. Estes,
portanto, são alguns dos pontos pes-
soais, que leva-no áo estado de ane-
mia aguda em que nos encontramos.

___¦______________________________________________.

exlaem maior in-capita", em réíã-
Que nela traba-1

dustria é das que
vestimehto " per
ção aos operários
íham.

IjAMINAÇÀO EM LTIXGA
A láminaçãd do alumínio proM;do em Outro Preto, acra feita naUzlhü, de Utiiii;'.i. subúrbio àa Catl-tal tle. Káo Paulo, em prédio <me t.:.sendo especialmente construídota

de kwh., basta dizer que é a cqui-
valente a consumida por uma casa
de família de alto padrão de vida.
durante sete anos seguidos! Para
atender.a essa elevada necessidade
de força elétrica, a Elelro-Qulmlca
Brasileira dispõe de três usinas pró-
prias. E' fácil inferir, portanto, a
importância do preço da eletricldá-
dc, no custo industrial do alumínio.

QUALIDADE K PREÇO
O engu Herzer admitiu a nossa re-

portagem que a qualidade cio alu-
minio a ser produzido em Ouro
Preto será pelo menos igual a do
canadense, uma vez que serão adõ-
tados os mpsmos processos cie fabfi-
cação, com o mesmo material téc-j sua transformação industrial
nico e à mesma orientação humana.
Quanto ao preço, acredita que será
mais ou menos aproximado, depen-
dendo do fator energia elétrica.
Adiantou o nosso entrevistado mais
algumas informações interessantes:
a fábrica de Ouro Preto serft a uni-
ca do Hemisfério Sul; pelos seus'fatureiro nacional.

Trata-se de um local de mais (adiacesso n maioria dos consumidores,
possibilitando lambem, melhor Y-tribuição do, produto a todo o pa;"Não será, pois, uma industria !.'•chacla. Pslo contrário, colocará asua produção aos Interessados nj

... Comesta vlsao geral do que será a El.-
tro-Química S/A., facl) será aos lel-tores avaliarem o extraordinário
significado econômico da implanta-
ção da indus! ria do alumínio ruBrasil, abrindo novas e brilhante
perspectivas para o parque matai-

Comtt

AGIOI.OCilO: — Santtaio, Após-
tolo.

1511 ~ Desembarque de Dlcgo de Ve-
._i._q.ie__ em Cuba .

1536 — Fundação cie Cáll, na Colômbia,
por Sebastião de Belaloizar.

1575 — Fundaçfto de Santiago de Leon

«de 
Careoas, por Dlego de LoMda.

3 — Escaramuças dos pernambuca-
nos com unia colune, holandesa
salda dc Afobados, em reconheci-
mçnto.

1741 — Morte de Tornes de Kempls, um
dos flupostos autoreB de "Imita-
(;jlo de Cristo".

1753 — Nascimento de Santiago de Ll-
nler», vice-rei do Rio da Prata.

1824 — Outorgo do nome de Porto Ale-
gre, i vila do Porto doa Casula,

,, no Rio üualbo, pelo governador
Manuel Jorge Gomes de Sepul-
veda, qua em oficio dessa data,
«o vlcc-Marquéa do Lamdlp,
pede a transferencia da sede do

Koverno do Rio Grande de Vla-
c&o pára a nova cidade.
Chegada « Sio Leopoldo, no Rio

Orande do Sul, da primeira leva
de colonos alemftes.
Captura do brigue "Constituição

ou morte" o eacuna "Maria cie
Gloria", barcos dos revoluciona-
rios pernambucanos, pela corve-
ta legal "Maria da Gloria".

1828 — Nascimento de Antônio Henri-
qué Leal, publicista e historia-
dor maranhense. *

1836 — Morte do conselheiro Jos6 Llno
Coutinho, tribuno parlamentarbaiano.

1839 — Proclamação tia Republica Ca-
tarinense, na vila ' cio Laguna,
pelos revolucionários rlograií-
deuses.

1842 — Partida do general Caxias, de"
Silveiras, em Sío Paulo, onde
acabara de voncer a revoluçSrt
liberal, para Minas, a fim de
combater al a rebcllfio,

1868 — Entrada do marechal Caxias em
Humaitá, evacuada pela guarnl-
çfto paraguaia do coronel Marti-
neÉ.

1876 — Morte de Gentil Homem de Al-
meldo -Braga, roeta e Jornallatamaranhense.

1909 — Primeira travessia do Canal da
.Mancha em avilo, pelo aviador

.' francCs Luis Blerlot.
1914 — Mobiltzaç&o geral ua Áustria.
1918 — .Morte de Carlos Guido y Spano,

poota argçntlnò;
1934 - Assassinio do chanceler Enge!-

bert Dollfuss — O "Petlt Napo-
bun" da Áustria.

1335 — Morte do dr. Podro dc Toledo,¦'qúe presidiu Sfto Paulo durante
. .r :a,,Rovoluçfto Constltucionallsta

de 32,

tro-Quimica Brasileira S/A., a fa-
brica de Ouro Preto terá imensas
proporções. Trata-se de uma pode
rosa organização, formada de capi-
tais mistos brasileiros e canadense?.
Tem sua origem na empresa ante-
riormente formada por Américo Re
né Glannetti, al por 1934, sendo o
seu capital atual de vinte milhões
de cruzeiros, subscrito por acionistas
de todo o pais, principalmente de
Minas Gerais, onde se localizam a
sede, a fabrica e as jazidas. Nove
por cento das ações ordinárias estão
em mãos de bfasileiros. Informou-
nos o sr. R. W. Herzer que, entre-
tanto, o. investimento total da fa-
brica atinge cérea de cem milhões
de cruzeiros. A maioria das ações
foi adquirida pela Alumínio do üíh-
sil S/A., subsidiaria da Alumlmum
Limited, do Canadá, organização <iue
centraliza varias empresas ao gene-
ro- inclusive a Aluminium Co. of
Canadá, especializada em proauçao.
Para a fabricaç&o do alumínio, a
Eletro-Quimica Brasileira Importou
cerca de 2.500 toneladas de materiais
diversos, no valor de dez milhões
de cruzeiros. Outros dez milhões de
cruzeiros foram gastos, até ag.>."u
para o re-tquipamènto da fabnea
de Ouro Preto e em serviços comple-
mentares. Ha dez meses que vem
sendo feitos preparativos a fim de
que a produção seja Iniciada em
agosto. •

A FABBICA DE OURO PRETO
A fabricação de alumínio própria-

mente dita começará '-jà no próxi-mo mês. Mas a grande organização
industrial ja está produzindo ácido
sulfurico e inúmeras espécies de
ferro-ligas sendo que essas ultimas
na proporção de 50% do consumo
nacional. Avalia-se assim es suas
enormes possibilidades de produçáo
Para a fabricação do aluminio. uti-
lizar-se-á a bauxita existente na re-
gião, cujas jazidas fornecerão mate-
rial para um minimo de 10 anos de
produção, segundo cálculos do enge-
nheiro Herzer. A bauxita será pu-
rlficada por processos químicos, en-
tre os quais o chamado processo ai-
calino Bayer. A fábrica de Ouro
Preto será it única em fbdo o mun-
do, iiiítalacla junto ás próprias js-
zidas dé sua principal matéria-prir
mà. Sua produção anual alcançará
duas mil toneladas métricas de alu-
mlnío, representando uma quinta
parte do consumo nacional.

PRODUÇÃO DO ALUMÍNIO
A obtenção do aluminio e assáz

completa. São necessárias oito to-
neladas de materiais diversos para
ft apuração de uma de aluminio.
Além da bauxita que entra com 50%
sfto necessários a barriliia, oleo com-
bustlvel, coque de pstroleo (sub
produto da refinação do petróleo >,
çrlolita (material existente èxclusi-
vãmente na Oroelandla. que o ex-
porta para o mundo inteiro) o. pico.Será utilizado o pice de Volta Re-

opoacMd1 • - =$! i m I u nrnrn
ERRAR E' HUMANO

Depois de um lauto jantar, o Pro-1 mas o desconhecido, logo depoi; defessor Fordney e vários de seus ad- • não fez o menor gesto cie ressVia
miradores ostevam sentados lio va- pronunciar aquelas palavras, YY-tibulo do clube. rou a arma.— Muito bem, — disse Fordney, — | A bala pegou a garganta cie Cir,.se insistem em que lhes conte um,clora. cíue caiu morto, sobre o voto

te. Mrs. Worth saiu cio carro, grl-tando por socorro, ao mesmo {empe
que o assassino entravo num carre
parado perto. o;ido seguiu-em comi
panhla dos dois homens que c espí
ràyam,

A policia acredita tratar-se cie a;i4
assassinato deliberado."

Winters leu atentamente c ceu-
mou:

— Mas... c muilo fácil. Pr t-r
sor!

caso no qual exista apenas um pe
quenino erro. cà está ele.

Entregou um recorte de jornal a
Charles Winters. conhecido negoci-
ante de Danbury.
"ASSASSINADO DENTRO

DO PRÓPRIO CARRO, AO
LADO DA AMIGA — MORTO
COM AS MÃOS AO ALTO !"
Um homem bateu nn janela cio

carro onde estavam Joseph Cnnaora.
construtor, de Brídgepart, Conn. e
a telefonista Mrs. Rose Worth, re-
sidente á rua 62.

Haviam os dois parado entre a rua
187 e Riverside Drive. Cand-ora le-
vantou o vidro e o homem, que Mrs.
Worth não conhecia, colocou a arma
na janela, pronunciando as uãlavvás
clássicas: i

— "A bolsa ou a vida."
Oandora, afirmou Mrs. Worth

t

Em João Pessoa a
sra. Alencastro Guimarães

JOAO PESSOA, 24 (Meridional) —
Viajando em avião da FAB, chegou
a esta capital a senhora Maria Alen-
castro Guimarães, que viajou acom-
panhada à*s seu esposo, minislro
Adolfo Alencastro Guimarães, e que
veio representando a senhora Dar-
cy Vargas, a fim de assentai medi-
dns e providencias junto a L. B. A.
paraibana, presidida pela senhora
Alice de Almeida.

Realizou-te no Palácio do Gover-
no uma reuniáo que contou cim o
compnrecimento do governador Josc-
Américo, dirigentes da L. li. A. da
Paraiba e outras aütoridúdes, ciiscvi-
tindo-se diversos assuntos ligados
aos inleresács das vitima:- cias secas.

QUAL O EURO EXISTENTE
NA NARRATIVA 1'EITA
PELO JORNAL? VOCK
SABE?

(Solução lia i.;i ¦»¦' pasto

.1
Só U?na Mulher

Compreende
Outra Mulher-

ORF-lÉME
TINGE MELM'OR
l HÃO MANCHA 0 CAEELO

LISONJEIRA REFERENCIA DO PROF,
FRANZ SOBRE 0" HOSPITAL AN-

TOMO PEDRO". DE NITERÓI
Visitando ontem & tarde, o Hospi-

donda. cuja" qualidade 
"é 

Sètíéntft^áVíMuíilclpai Antônio Pedro, de Ni-1
obtido através de aparelliamentos
elétricos modernissimus, Com a
próxima instalação de refinarias de
petróleo e fábricas de barrllha e
so-da cáustica, em nosso pais, a Ele-
tro-Quimica Brasileira passará a
usar praticamente só matérias pri-mas nacionais, com exceção da crio-
lita, A íabricaç&o do aluminio é a
aue requer maiores quautidades de
energia elétrica, ou seja. 22.000 kwh.

v mmm

•OM
DBiENVOlVimNTO

t:»WC*NTl
\OAS CRIANÇAS
tm <o«w escol*»»

1945 — Interrupçío da Conferência do.Pote ciem.
1946 — Primeira cuperlencla com abomba ntômloa norte-auierlcntm

no tttol das ilhas Biklnl,

terói. n clr. Gcrbnrd Eraii.z, professor
de Fatologia Geral é Anatomia Pa-
tológícil da Universidade de Ham- ,
burgo, deixou consignado no livro |
de impressões o seguinte; "VI um
hospital que merece minha sincera e
profunda admiração, Tenho a im-
pressão que foi profundamente bon
premeditado, e onde só a ínteli-gen-
cia como tambem o amor fizeram o
seu melhor em proveito dos homens
doentes. Náo apenas o lado prá
tico da profissão médica foi consl-
derado, como tambem a lnstalaÇãt.
modelar do aparelhamento que ser
virá á formação de futuras corações
médicas. A cidade de Niterói pode
sentir-se feliz e orgulhar-se desle
Hospital".

DEHTRO DE UM OU DOIS ANOS, A j
USINA ATÔMICA ttGEKTíNA ES»

TARA' FUNCIONANDO
BUENOS AIRES, 24 iA. P. P.) —I'Em um ou dois ar.03 construiremos i

t:ossa primeira usina utilizando ener- l
gia alomica", anunciou Peron, em
oração feita nos dirigentes dos op>-
rarios metalúrgicos, que lhe vieram I
pedir que aceitasse ser reeleito. O
p-esldente anunciou igualmente que,;cm todo o país, estavam sendo reali-
zndes trabalhas parn captar a ener-1
gia das quedas dágua, necessária no |desenvolvimento da industria argen ¦¦
tina.

Insistiu por outro indo sobre a ne-
cessldade de criar uma "coinunldacií
organizada, uma vez que a desorga-
nizaçáo é a causa dos males de quesofre o mundo".

/mau temp\
/não SAIA NUKQAV '
3 sem umo lota dc B
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CRÍME MISTERIOSO EM PETROPOLIS

junto á vala da estrada o cadáver de
lima mulher com a cabeça esfacelada
,, (ioí; assassinos tem uma cicatriz no rosto

jfjiiüi
A |)«

Mrd

(Do uorrcspon-
li,ia locnl eslá reiillr

puro esclarecei
ocorridodlligonuins'

„„, crime misterioso,'''' do ontem cm iui-
lll;,(lriiwíi;i

;;>•». N«mn niln ó margem da es-

gOCIO AlEMÃO

A PETAIN
FRANCPORT 

"'

indo fl I"1
Frankfm

21 i A.F.P Co-

men ando n morte do marechal Pe-
,. , ,„.,.;ler Allgcmeine Zei

nn o ¦ ¦¦'
W«'qs° o ponto .ic vista oficial,
»15Llj notoriamente; 

"A França
'*, iui pmiule soldado. Nflo n.os
«f^T conselhos nos franceses,
f,1) '/.'l,r„ 

.,u criticá-los. Para a
Cnh».' ""' (iofi millQl'es ohefeS
•w P. „•, mundo desapareceu com

Petnliii um soldado te-
",;,,ron1„ inimiüo, exinplar como
nllilara ,finarecliai
torárín desejável como nmigo c
«Vdifiw rir ple.incle".

NeurologiaÍÜstituto de
DADE Dü SALVADOR, 24 (Me-

Umn delegação mecllcn
Bahia esta clc

ci
riioiial)'. 

universidade cin
i«tn Para a Capital da Republi-
", 

i fim clc comparecei' á inaugura-

% sábado próximo, do Instituto do

Esai caravana será presidida pelo
.Piiõr da Universidade cio Salvador
SteOt Edgar Santos, dela fazendo

; professores Augusto Masca-
parlo o:
jmhas,-RoEanah cie Oliveira, Ecluni'
L Araújo," Edistlo Ponde, Cesnr Arau
¦', Rodrigo Argolo, Adriano Ponde e
n-irlos clc Morai!-.

Recursos financeiros aos
cafcicuKorcs fluminenses

n diefn cin KxpeutJvo fluminense
nirilrlpou Fazenda Nova Grécia.

Irhtln União o Industria), foi encon-
Irado por um popular o cadáver ile
uma mulher, cie còr preta è aparen-
tando 30 anos. co ma cabeça csfnce-
lada. As autoridades policiais da lo-
colldado solicitaram o auxilio das dc
Petrópolis o as investigações pro.ssc-
guem, para a identificação da moita
e a descoberta do assassino, o qualteria usado, para prática do crime,
üm páu ou uma barra de ferro.

SUSPEITOS
Segundo apurou a nossa reporia'

sem, a Polícia já está na pista de
dois suspeitos. Trata-se de indlvi-
duos extranho.s que foram vistos do-
minuo em Ituipava e Corrêas, bebe-
rieando nos botequins, Sáo ambos
pretos e um deles tem uma cicatriz
no rosto.

Coutem, surgiram eles nocamenlo
naqueles pontos" acompanhados cia
vílinat. Após o crime, não mais fo-
ram vistos.

ACIDENTADOS OS POUCIAIS
Em meio ás Investigações para a

descoberta do paradeiro dos miste-
riosos pretos, o carro dn Policia de
Petrópolis chocou-se com o auto-
movei particular 3-78-44. tendo fi-
cado feridos os investigadores Mário
Davier c Rubens Ramos,

SEGUE PARA A PÁTRIA 0 CORPO
DO ALMIRANTE SHERMAN

NÁPOLES, 24 (A.F.P.) — O.s cies-
pojos do almirante Porrest Shermitn
deixaram Nápoles. lioJc rie manhã,com destino a Washington, a bordo
de um quadrimotor norte-americano,
enviado especialmente dos EstadosUnidos para esse fim, Estavam pre-sentes, no momento da partida os
senhores Ernest Sherman, irmão cio
almirante, James Dunn, embaixador
dos Estados Unidos cm Roma, e ai-mirante Robert Carncy, chefe elo se-
tor sul-curopeu do Pacto do Atlánli-

jeiiiinorlanic "mesa redonda" emlco, os quais haviam assistido, n bor-
oue tomaram parte quatro mil ca- do cio porla-aviõrs "Mount Olym -

tio Estado cio Rio, Nessa | pus" um oficio fúnebre cm intenção
do chefe do estado-maior geral da
marinha norte-americana.

Concurso para "guardas-vida" do Ser-
viço de Salvamento da Prefeitura

NOVAS TURMAS PARÁ'SOCORRER'"OS
BANHISTAS DAS PRAIAS CARIOCAS

lniciar-se-á amar.hã, a .
14 horas, no posto Ismael GlUUlílO

av, N, S. de Copacabana, 161, o

Rumo ao Brasil dois
grandes artistas
internacionais

PARIS, 23 — ido correspondente)
— Seguiram hoje por. via aéiu.i para
o Rio de Janeiro onde ,se exibirão
num dos "niglits clubs" da cidade
maravilhosa o.s conhecidos dansarl-
nos acrobatleos Paul and Rosò.v, ia-
mosos c conhecidos em todo q mun-
do. Paul and Rossy èslnvnm na
Vill-3 Lumlérc ha. algum tempo, atii-
ando com sucesso.

partir das concurso para guardas-vida do Ser-
viço dc Salvamento da Prefeitura
do Distrito Federal, sendo subme-
tidos a exame os inscritos da ordem
numérica de 1 a 20.

São eles: Roberto Malfez, Geral-
do Pacheco, Nilo Souza, Rivail Ru-
bens, José Simão, Sebastião Santos,
Plorencio Queiroz, Antônio Brandão,
Jaime Lins, Newton Rocha, Hclio
Osório, Wanderley Almeida, Manoel
Henrique, Irineu Soares, Waldemar
Barbosa, Carlos de Carvalho, Onair
Alcântara, Amaury Machado, Dnrly
Silva e Antônio Araújo-

Na próxima sexta-feira serão sub-
metidos a provas oí inscritos de
21 ii 40.

Termina sexla-ieira próxima o
o convênio trabalhista entre São

Paulo e o governo federal
SAO PAULO, 24 (Meridional) -

A noticia de que o Departamento Es-
taclual do Trabalho deixaria dc excr-
cer, a partir de amanhã, h fiscaliza
ção das leis trabalhistas em todo o
Estado não tem o menor fundnmeiv
to — declarou, ontem, á reportagem
o sr. Cunha Lima, titular daquela
Pasta, desmentindo uma notícia pu-
blicada.

Acrescentou que a fiscalização
continuará a ser feita até o ultimo
minuto do próximo dia 27. momento
em que deverá terminar a vigência
do convênio trabalhista enlre Sâo
Paulo e o governo federal.

MARIO DA NOITI
Rio, 25-71951

QUINA PETRÓLEO]

Crient
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PASSADEIRAS
TECIDOS PARA

DECORAÇÕES
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Primeira Vez
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MOVEIS DE FINO
ACABAMENTO

CATETE, 55 a 59
TELEFON ES

25
25
2 5

6951
6954
6678

Leiam 'O CRUZEI Ri

Ificiillore
jcasiSor foram debatidos os problc-
mas que atingem a lavoura cafeelra,
iradamente a recuperação das plan
(ações, o combate dc recursos finan-
toirosaos cnfelciiltorcs.

400 milhões de cruzeiros
para o Rio Grande do Sul

P0UTO ALEGRE, 22 (Meridional)
-0 Tribunal dc Contas, cm sessáçj
realizaria,ícxta-feira ultima, regls-
uno contraia mediante o qual o Es-
lado contrai nm empréstimo cie 400
aiilhiVv rio' nizciros com o Banco dó
Brasil.

0 relator- ministro Ofaoiliò Morais,
totou favoravelmente, embora tecen-
io considerações em torno das exi-
pairias. -A decisão foi unanime,

0 SABONETE 
~~
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Voltará a funcionar o
serviço de entregas
a domicilio

A partir de 1." cie agosto, o servi-
<;o de entregas a domicilio tia Cen-
trai do Brasil passará a ser feito,
novamente, pelo Rodoviário da Es-
traria.

Assim, Iodas ns agencias da ferro-
viu poderão receber volumes para
entrega a domicilio, entrega essa
que. ate agora, vinha sendo feita poruma empresa particular.

V;'4
c uma maravilha !

iPeitomc o Hálito, Embeleze os Dentes\ J
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O D.F.S.P. vai comprar
materiais nos EE. Unidos

o presidente cia Republica autori-
zott a aquisição, nos Estados Unidos,
do materiais especializados para o
Departamento Federal dc Seguran-
ça Publica, bem como a concessão
das necessárias cambiais.

OSWALDO CONCEIÇÃO. O DÉBIL MENTAL. E HENRIQUE PEDRO. ESTE ULTIMO APRESENTOU
EM JUÍZO UM "ÁLIBI". (Foto Meridional)

O ATENTADO CONTRA A DESPORTISTA HILDEGARD BIRI.E

üm retardado mental o jovem pe
apontou os assassinos á policia

Furioso porque o investigador não lhe dera o guaraná e o
maço de cigarros prometidos — O caso diante do juiz

Um Abismo E
üm Céu Para

.Cada Mulher-

upana
FLAG 0

ema*
&ÀPTÍSTA

Fundada a Associação
dos Servidores do mu-
nicipio de Petrópolis

PETROPOLIS, 21 (DO CORRES-
PONDENTE) - Foi fundada aqui
a Associação dos Servidores do Mu-
nicipio. Ontem, cm ato presidido
polo prefeito Cordolino Ambrosio,
foi dada posse a diretoria da novel
entidade.

Matou a amante
a machadadas

Alcoólatra e ciumento
MOGI MIRIM — (S. Paulü) --

c Meridional i — Violenta cena de
sangue abalou a cidade. José Rodri-
gues. conhecido por "Manivela",
morador no bairro da Saúde, assas-
sinou sua companheira, vlbrando-lho

; profundos golpes de machado. A cc-
i na verificou-se ás 11 horas naquele
bairro. Ssgundo apurou a policia, Jn-

i-é Rodrigues discutira com n mu-
lher. por questões de ciúmes. Indj-

I viciuo violento, dado ao vicio da em-
I bríaguez, já tendo sido preso varias
i vezes por arruaças motivada? pelo
i álcool, o criminoso, depois de ligeira
! altêrcação desferiu três golpes de
machado na cabeça da companheira,
prpstrando-a sem vida.

S. PAUI.O (Meridional) — Quan-
do a Delegacia de Segurança Pes-
soai do Departamento dc. Investiga-
çôcs apresentai aos jornalistas us-
penalizados o.s três indivíduos apon-
lados como autores da morte dc Hil-
clegard Birle, a reportagem dos "Dia-
rios Associados", com algumas rc-
servas, esperou pela dia em que aque-
les homens fossem interrogados em
Juizo. quando, então haveriam de
negar a autoria do delito, cpnflr-
mando, assim, cs nossas hipóteses dc
que os assassines daquela desportis-1
ta continuam ainda cm liberdade. E'j
oue, cm época oportuna, quando ai
peça policial ainda se encontrava
em fase de conclusão. Osvaldo Con-
ceição. um rapaz de 19 anos. que ha-
via apontado á policia os dois outros
indiciados, deu cabais demonstra-
ções de ser um retardado mental, uni
anormal, em ciuc não se poderia de-
poritar a menor confiança.

E finalmente cm juiz», Osvaldo
Conceição confirmou plenamente ser
um retardado mental, tendo ainda
negado qualquer participação sua, ou
dos outros dois homens por ele apon-
tados, na inerte de Hildegard Birle.
O juiz que usou dos mais sutis e ha-
beis argumentos para realizar a con-
tento o interrogatório dc Osvaldo, de-
le não conseguiu obter qualquer con-
firma ção ás declarações per ele pres-
ladas quando interrogado pela poli-
cia, onde, segundo consta dos autos,
confessou plenamente ter sido um
dos autores do hediondo crime ocor-
rido na tarde de 7 de abril passado.

ÁLIBI DE IMÍDRO
Henrique Pedro foi o primeiro a ser

ouvido pelo juiz. Na policia, contes-
sara ter sido o estrangulada- dc Hil-
degard. Contou ainda que se apro-
veitara da desportista para satisfa-
ção de desejos inconfessáveis. Ne?ou
certas acusações, contra eis feitas
pelos dois outros indiciados, afirman-

(b entretanto que fora um dos sevi-
cladores da infeliz senhora.

Entretanto, inquerido pelo juiz pre-
parador do júri. Henrique Pedro ga-
rantiu que. na larcle de 7 de abril,
quando Hildegard foi atacada na er-
ma estrada, que liga Vila Galvão a
Guarulhos, estava ele trabalhando
numa empresa dc transportes. Re-
cordava-se mesmo, perfeitamente, cio
que lhe acontecera naquela tarde,
pois fazia apenas três dias que ali se
empresara. Naquela noite, por ter
terminado o serviço muito tarde cer-
ca das 20.15 horas, pretendia pernol-
tar no local do trabalho.
NAO SABE QUEM MATOU

HILDGARD
Procurando confundi-lo com per-

guntas relativas à morte dc Hildgard,
o juiz tentou obter de Henrique Pe-
dro, a confirmação das suas pala-
vras na policia, quando ali contara
que participara do crime e que real-
mente Osvaldo Conceição e Valde-
mar Godói estavam em sua compa-

nliia. Henrique Pedro, jurando ino-
cênçia. afirmou que acusara os dois
outros indiciados porque estes o
acusaram também, mas que c!e. dc
s.1 consciência, não sabia quem ha-
via assassinado a moca.
DÉBIL MENTAL' Posteriormente foi inquerido o In-
dicíado Osvaldo Conceição. Negou
tivesse praticado o crime o afirmou
que se declarara autor e apontara
os clòls outros como .seus companhei-
ros porque um investigador, conhe-
cido pelo apelido de "Cebolinha",
lhe havia prometido uma garrafa de
guaraná c um maço dc cigarros. E.
como que reclamando contra a pro-
messa não cumprida, disse ao juiz
que "Cebolinha!1 o havia enganado
e que ele jamais confessaria crime
algum sem antes receber tudo o que
lhe fosse prometido.

Por uma série de respostas que
Osvaldo Conceição, deu ao juiz. che-
ga-se á conclusão clc que cie não pas-
sa mesmo de um débil mental.

ASSEMBLÉIA FLUMINENSE
ANULADA UMA RESOLUÇÃO
DA CÂMARA DE CAMPOS

DISCURSOS E PROJETOS
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vem aí!

Unia notícia iigradável
ansiosamente esperada

listarão íi vencia muito brevemente, nos revendedores desla

pruc.ii, os famosos receptores de

TELEVISÃO PHILIPS
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Cavalheiro! Vista-se bem!

Na sessão dc ontem da Assembléia
fluminense, foi afinal, aprovado, após
novo e amplo debate, o projeto n."
832. anulando a resolução que a Ca-
mara Municipal de Campos tomou,
cm reunião dc :;1 cio março do cor-
rente ano, c peia qual declarou re-
jeitadas as contas do ex-prefeito Ma-
noel Ferreira Paes, relativas ao exer-.
cicio dc; 1950. O projeto figurava na
pauta cm 2.-' discussão, mas íoi vo-
tado ontem mesmo em 3.» dis
cirsão, cm face da aprovação de rc-
qüerimento clc urgência apresentado
pelo lider do PSD. sr. Arino de Ma-
los. Seis deputados do PTB presen-
tes no momento da votação, srs. Ro-
meiro Ncío, Ornar Vilela, Geraldo
Rodrigues, Oscar Fonseca. Felipe da
Rocha c Helvio Bacelar, votaram
contra o projeto, sustentando que
não entravam no mérito, mas ape-
nas defendiam o ponto de vista de
que o recurso do ex-prefeito não era
po.sivcl, cm face da Lei Orgânica
das Municipalidades e das Consti-
luições Federal e Estadual. A mesma
preliminar foi sustentada pelos ude-
nistas Adolfo Oliveira e Mario Vas-
concclos, que com e.ssa ressalva vota-
ram. como a -sua bancada o fez, jun-

Cursos no Instituto Naiio-
nal de Tecnologia

i
Acham-se abertas, até o dia 30 do

corrente, as incriçôes para os Cursos
de Tecnologia das Construções e
Concreto.

Os interessados poderão fazer as
suas incriçôes, neste Instituto, à av.
Venezuela, n." 82-2." andar, das 13
á.s 17 horas.
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A ROUPA QUE VESTE BEM

100% ELEGANTE

EM TODOS OS TAMANHOS
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BASTA SER UM RAPAZ DIREITO PARA TER CRÉDITO NA EXPOSIÇÃO

No Rio o ministro do
Brasil em Vàrsovia

Já se encontra no Rio, lendo re-
gressado de Varsóvia, via Zurlch, em
um dos Bandeirantes da Frota
Transoceimia da Panair do Brasil,
e Ministro Trajaria; de Medeiros do
Paço, chefe da representação diplo-
mática do Brasil na Polônia.

O diplomata brasileiro, que iem
exercido importantes funções no Ex-
terio, foi consultor da Delegação
Brasileira junto ao Conselho Aliado
de CnntrSJ.'' ra Alemanha.

Dois nomes, !
Duas Mulheres,
Dois Destinos:
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tamente com a do PSD, pela apro-
vação do projeto n." 332.

Foi votada toda a matéria cons-
tante cia pauta, tendo sido aprova-
dos dois vetos do ex-governador e
ultimada a votação dos projetos do
ns.° 29C, abrindo o credito especial
dc CrS 400.000,00 para aquisição, pe-
Io Estado, de mais de 2.000 ações rio
Banco de Credito do Estado clã Rio
S.A.. emitidas cm conseqüência do
aumento do seu capital de CrSIO pa-
ra 20.000.000,00; e 208, concedendo,
lio presente exercício, o auxHio de
CrS 30.000,00 á sra. Hcrminia Hcn-
rique Dia,;, viuva do ex-deputadò Je-
ronimo D'as. que pertenceu á ban-
cada da UDN na legislatura passada.Ainda na ordem do dia, esgota-
da a matéria cm pauta, foram apro-
tados numerosos requerimentos, tem-
do o sr. José Birtal, da UDN. justi-
ficado o de sua autoria, no sentido de
que a Assembléia manifestasse cn
seus aplausos ao ministro da Fuàou-
da, pela orientação do Governo Pc;-
deral em defesa do café. face aos
últimos acontecimentos que nníeíf-
çam a posição desse produto básico
da economia nacional.

Na hora do expediente, ocupa-
ram a tribuna os seguintes orado-
res: Domingos Guimarães, pedindoao secretário de Segurança a abei'-tura de inquérito para apurar dc-
nuncias sobre o procedimento atra-
biliario do sargento Pedro Freitas
na Fábrica Nacional dc Motores;
Vasconcelos Torres, fazendo apelo
ao secretário de Viação, para quedetermine o estudo do projeto do
abastecimento dágua à localidade dc
Carapebus, município de Magé;
Pedro Gomes, condenando a atual
denominação de Silas Salularis, no
município dc Paraíba do Sul, poientender que se trota de lnjustifi.-
cada homenagem a uma empresa
do mesmo ,nome; Felipe da Rocha.
reiterando apelo ao delegado do
Trabalho para que faça as fábricas
de tecidos de Friburgo cumprirem
a legislação trabalhista; Adolfo Oil-
veira, lendo mensagens das Cama-
ras de Vassouras, São Pedro d'Al-
deia e Petrópolis, de congratulações
com o orador e com a Assembléia
pela aprovação do projeto conce-
dendo Imunidadcs aos vereadores, oe
sua autoria; c Helvio Bacelar, dirl-
glndo apelo ao 1. A. A., no smlldo
de tomar as providencias cabíveis e
da sua «Içada para harmonizar os
interesses dos plantadores rie cana
dc Campos e dos usineiros, nq quediz respeito po pagamento da mate-
ria prima das usinas pelos preços
da tabj)a.

Recebeu a Assembléia o visita
do deputado Ermelindo Paixão, do
P. S. D. dc Minas Gerais, cuja
presença foi anunciada pelo sr. À.
de Matos. Introduzido no recinto
por uma comissão de deputados de-
signada pelo presidente, o represen
tante mineiro tomou assento ao
lado- do presidente, que designou
para saudá-lo, em nome da Assem-
bléia, o sr. Carlos Nabuco. Em
longa oração, o sr. E. Paixão res-
pon deu à saudação, retirando-se em
seguida, acompanhado »té as esca-
darias do edifício do Legislativo
fluminense pela Mesa, e comissão de
deputados e sob uma salva dc
oalmasl

INÍCIO DIA 20 DE JULHO
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Uma coleção

maravilhosa de tecido!

finos, estrangeiros

e nacionais, na
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PRIMEIRO ANDAR.

Apenas 6 preços!

Artigos de qualidade

idêntica à dos que

são vendidos na loja.

Não deixe

para os últimos dias!
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Kcorganisado o serviço ao
Rodoviário da Central
do Brasil

O diretor cia Central do Brasil cie-
terminou r.uo- a partir de afedsfcb pra-
xlmò, o serviço dc entrega n domici-
lio quc vinha sendo ciie.utado pela
Ãjèncin Peslnnn de Tíàhip-irte. pr."-
ua a fiei' feiln pelos Servl-jo Rodovia-
rios r'n entrai do Brasil.

T.dfls jis Agências dn Es'.rada po-
dcr&o receber despachos para cn-
trega a domicilio mediante condi-
ções quc serão divulgadas parr. cn-
nlíccimento cios interessados,

As ta.\a.s serão cobradas de açor-
cio rom o peso, _:na c distancia
sendo os fretes pagos na procedeu-
cia.

Serãn tnmbem aceitos, conforme
determinou o diretor da Central.
despacha, para entrega a domicilio,
para as cidades do Rio cie Janeiro.
São Paulo, Belo Horizonte e Juíh
dc Fora.

Leiam "A CIGARRA'
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PROBLEMA FUNDAMENTAL
DOCATECISMO

Creio que um dos assuntos que deveriam sep especial o_j:-l.o do
Congresso cie Educação Católica quc hoje sc inaii-jittn aqui seria
pira c simplesmente o estudo do Cnteclsmo.

Of grnn:i_,í temas que fi.-juram r.a njendn pcrfenrqn n um
nam-.:*. supbvlov ele ensino rife Interessa a itm número i*e l.a tl V tt tri ei. i é
pequeno cio católicos. A Instrução religiosa para o povo, em bases
mais amplas, é que constitui, a meu ver, o maior problema.

O :|: o

O quo sucede no Brasil t o cano geral r'.e torbr; o.s paloís latino-
bmèrlcanos', Grandes ex:cn::*Jcs dc pcpulnçfto e.rrrai-na, pilvadns de
assistência espiritual. O írúircro cie sacertioton ta. rnlguo _ por cl
mesmo um inciirc cie r,uc sc con.r.ni jvpv ií1lll.0ó_ as almas etuc otra*
vessam a meninice r a juventude sem ouvir Jamais uma palavra rle
ensinamento evangélico.

* * ? 
'

Sc me los.se dado falar nesse Congresso, eu flxario o problema
do ensino cio Cnleclsmo como o primeiro de todos, porque a verdade
6 que a grande maloiia dos católicos da Amerlca Latina nfto o
aprende, porque não tem quem o ensine.

O.s pais bem poderiam substituir os padres nessa missão, se
estivessem em condições de fazê-lo, Como. porém, esperar que to-
mem a sl a tarefa de transmitir aos filhos a Instrução religiosa que
cies preprios não receberam?
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REGINA
TEATRO DULCINA-ODILON - Rua Alcindo

Guanabara, 17 - Telefone: 32-..817
CONCHITA e ODILON na maior peça de

Pedro Blocli

I R E N E
Dc terça- a sexta-teira cspctaciilus completos ás 21
horas, sábados c domingos sessões ás 2(1 c ás 22 ho-

ras c vesperais, ás lfi horas. Quintas-feiras, .esperais iprcços redu-
ziclosl, ás 1G horas.
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,'cs àqueles onde sc* derem veigas,
sericlo que as dos elementos mili-
tares corresponderão ao critério
de duas promoções por mereci-
mento por uma por antigüidade,
A cada promoção ou acesso, cor-
responderá uma mélhoud de ven-
oirnenlos nunca interior a 15*_*
sobre os do posto Imediatamente
ii.l_r.oi*.

Ós vchcimi'i.tüo tíi'.. servidores
cias policias dt*,s Estados e Te.rrl-
Lorias não S-Vão nunca interiores
a 2>'i rios nercebirtos ptla Policia

.Civil do Distrito Federal c os dos
..'ci.is da. Pd'.*.*..* Mllílaies e
corporações aí.i'fjguda... nunca in-
Foi lorcs a 2-M os psrtítstíifòs pelos
oficiais do Espreito. O restante
cb pessoal das P M , i. to é, sar-
:'e;i*,os. cabos e solei,;dos, serão
:,;•"¦• uncradós :ia bas-. da melhor
remuneração dè coiigenére de-...¦r.ciade fede ativa.

Kítatui air.õr. n presto oue m
.i-ividòres *-i_i-- Policias Civis ad-
íi;,::*m efetividade nc c.rgo logo
que i.oirc-aclnj e .. s.ao domis-
sivtis em viftjc*. eis -rij-jiierito nu
sentença jiidicia! passâcla cm Jui-
;'ídc, comlnando pena, -úpèrior a
2 anos. l_.'.'.*.o).,'o aguardarem
;.i.g*.mci.t*.., 'cen. dlVQ.tò a prisão
•..-.(real.

AR<Ol'IV'> Üli.STK;»! UADO
I*'.",..!;r.e:i'.:'. manda que dentro

cl*. Vi jncsós -ipô. a |,ublicaçáo
rta ;ei, ioda e «; ..l.vo*' identili-
:.. ao de nac:.0'.,.ai.i . e*:l rangei-

• í- constante.» *.:•:- uiquivos dc
todüs o orga-i'.T-.v,!i.-. policiais do
pais serão, juntamente com co-
p.i.. fotográficas e ¦:!a*. .oscopleas.
:"metidas ao Institua . elix Pa-
cciirco do Dep-tricüu*. lo Federal
r".ij ?. gurar.ça nubüCi. nesta ca-
pilai.

/riri um Hilito PeilumadoS
\ vOentes Limaos e Brilhantes. J ^
I N^SE___..^^^^BjjÍ
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DIARÍO r.A NOlTí
f - Rio, 25.7-lMt
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O homem.
Ç A O

dizia o ]on,sitoteu á Janela do cano™vitima, para abr-la, lévantAi.o vidro. Orn, para abrir Wne a dc um carro, abnlxa-i „vidro. Ouo engano foi dòioí!nal. ou cia narrativa h. .;_
Worth

F 
~~*

ealflnhados* pelos vlslianii. ....,
cipais 2.070. 993 e 823."%\\ff
pois de rápido exame toi verl leí-fíquc o primeiro levara du*.! ffldas. duaj lies.

"CONTO

H O ! F.

Prosrnma :
NEGKEIRO

--- À s
CANDOMBLÉ — SABADO DE ALELUIA — NAVIO

__ TRAIA NORDESTINA — CAFESAIi — NO RIO
SAO ITIANCISCO — CARNAVAL, cte.

TiâTii FOLCLÓRICO B1.ASILEÜ0
Wltlmos espetáculos antes dè embarcar p'ira a Ort-Breta-nha!

PItlíCOS POPULARES

HOJE —
Nn Ponta do Calabouço

ÁS 2 1 hora: — HOJE

CIRCO DAS AMÉRICAS
Ü.rii mundo dc atrações c novidades para n Rio tle Janeiro

CilíATIS - Exitiiçfio dc feras

ASAP.Í
O CIRCO DIFERENTE ! 

HOJE E TODAS AS NOITES, ÁS 21 HORAS

EV!TE ATROPELOS adquirindo com antecedência o seu
ingresso.

PRESIDENTE VARGAS, PRÓXIMO A CENTRAL

B
afine, diariamente, considerável nu-
mero dc crentes, ciue ali vão em bus-
ra dc melhoras para os males quo
o.s afligem;

O centro, que se encontra lega!i_a-
do dr' - o ano de 1947, tem como
seu ] af/ente e responsável o sr.
Alirjci.., •lanes,

Entretanto, o detetive Cunha, che-
íe da Serrcão de Mistificações, teve
conheilmento de que ocorriam ali
certr.li práticas condenadas pelai
leis penais, sendo d.stacados o de-
tetive Otávio Souza c os investiga-
dores Bretas e Verianelo para pro-
cederem ás sindicância:; necessárias
e efetuar o flagram?.

Ontem, os policiais surpreendo*
ram em pleno transe o eletricista
Roberto Pinto de Menezes, de 35
anos, casado, cli rssidente, c|iia:i-
do atendia a varias pessoas, vestido
ív caráter, c que dizia estar agindo
cm nome de "Ogun Mege". Preso,
o "Babá Uriehá" não deu acordo
cie si, só tomando conhecimento de
sua situação ao chagar à sede da
especializada, onde foi autuado como
incurso na Lei de Contravenções
Penais.

Roberto Menezes, quc também
respondeu a processo, quando preso
cm 2 de dezembro cie 1949, diz per*
tencer á linha de Ubancla, traba-
lhando desde a Idade de 15 anos.

Tratando-se de crime afiançavei,
prestou ele a necessária liança, a
fim de d.fender-se cm liberdade.

— 0 pagamento a partir de 1."
de junho de 1951,

— Nenhum atual funcionário
com mais dc fi meses dc serviço no
mesmo banco poderá perceber menos
de 1.300 cruzeiros mensais. As tele-
foniílas, contínuos, serventes, vigias,
empregados de portaria, cem o mes-
mo tempo de serviço - 1.000 cru-
zeiros.

tO — Ficam os bancos autorizados
a compensar os aumentos ou abemos
expontaneamente concedidos a qual-
quer titulo desde o dia seguinte ao
da aplicação do acordo dc 25 de mar-
ço de 1950, ou sejn, todo è qualquer
aumento .on.òclid. após o.s aunion-
tos decorrentes cio predito acordo*.
ESPIRITO DE CONCÓRDIA
* Sobreleva ressaltar o espirito de
tolerância e transigência reciprocas
c a atitude sempre conciliatória e
mediadora do sr. Rbcquè Ferra', que
não mediu esforços no sentido cie
que o.s entcndimúntos chegassem a
bom termo.

O % goal do Fluminense, marcado por Quincas. Uma boa jogada de Orlando, muito bem aproveitada

FLUMINENSE VENCEU PQR 4 x 0
O AMERICA, DE RECIFE NA O FOI MUITO FELIZ - TODA-
VIA, O PLACARD FOI EXAG ERADO

A primeira apresentação do Air.é-
rica,'do Recife, ontem á noite, con-
tra o Piuminense. não foi tão mal
como Indica o placard. O Flumi-
iuhse, vencendo pela contagem de
4x0, parece ter exercicio completa su-
perioridade no gramado, quando na
realidadt as coisas correram de mo*
do inteiramente dif-rente. Os pbr-
nambucanos, no primeiro tempo, rr-
tiveram cm plano superior, enquanto
oue o Fluminense se mantinha ír.rüs

IítílTUItA DA ATA
Iniciada a reunido, às 17,5,. horas,

com a leitura da ata da sessão ah-
torláí, o sr. Rocqu. Forrer conen-
deu, logo após, a palavra ao sr. An-
tonio Cesario, presidente do- ban-
carios quc passou a ler a ata apro-
vacia pein assembléia da classe, pon-
do em relevo duas propostas subme-
tidas ií mesma por ele próprio .
pelo sr. Antônio Trajano, membro
da diretoria do Sindicato, relativas
as exigências mínimas que faziam
para, a obtenção do aumento dc sa-
làrlos. Como haviam pontos de con-
trato — disse — deixou que 'o-se
aprovada a de autoria do seu rom-
panhelro.

A seguir, iniciou a leitura cias
cláusulas ce aumento propostas pelo
seu Sindicato, cstabe'ecendo-se, al.
as primeiras escaramuças entre os
membros das diretoria» de ambo«
o.s Sindicatos.
APEfiÒ 1)0 IlIRKTOK

DA D. O. A. S.
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A essa altura, Ir.íerviu o diretor
da D. O. A. S., para formular um
apelo no sentido de que não fos-
sem estabelecidas dtseu-sôss. Pon-
derou que a proposta por ele formu-
lada era %'ingcln e, |>?r isso, verifi-
cara a sua a:eitação, depontler.do,
apenas, da formulaçãr) dos termos
circunstanciais .Darem, os fundamèn-
tais haviam sido aceitos.

O prazo de vigenc',. do acordo, a
omissão do aumento pare. o.s que te-
nliam mends de seis meses de casa
e o inicio da vigência do aumento
constituíram os pontos essenciais
para um entendimento amplo c ime-
dlato.
QUASE RUTUKA

Banqueiros c bancários
calor das dlcucsões, estiveram k

Ao que informou aquele policiai,
Mnrio fora apanhado no interior cia
ctisn sita á rua General Venancio
Flores, 184. no Leblon, residência,ria
senhora Vitoria Oavn!ça*ito, rateio
no banheiro destinado aos íerviçnis,
não sabendo explicar sua presença
ah.

Ouvido pelo comissário Pcccgo,
com dificuldade cie declarou quo
passava pela aludida rua quando,
Inopinadamcnte, íol agredido pelas
co.sttis por dois indivíduos, sendo
obrigado a correr e pular o muro
da casa acima referida, indo homi-
fiar-se no banheiro.
UMA HISTORIA DIFERENTE

Todavia, dona Vitoria Cavalcan-
te conta outra historia. Diz cia que,
ha três ano=, reside naquela casn,
em companhia de quatro filhos me*
nores. Separada do esposo, Dcocle-
dano Cavalcante, com quem está
casada ha dezesetc anos, vira-se as-
sediada pelo advogado c procurador
rio proprietário, a fim cie mudar-se
dali. Impossibilitada dc faze-lo. <

j diante da mínima assistência dc see
marido, começara a sofrer o.s mnio-
(rcs vexames, vendo scu doiniriüo
quase que diariamente invadido por
estranhos que ali iam sob o pretex-
to de comprar a casa,' por ordem do
rauMdlco. Ultimamente, aparecera*
lhe. como corretor de imóveis, o ln-
dividuó que ontem foi encontrado
cm seu banheiro, todo ensangüenta-
do.

Esclareceu, ainda, que momentos
jantes do fato ele ali estivera eom
I outros dois desconhecidos, dizendo-
lh. da necessidade dc ser feito um
defumador para afastar o.s maus es-
piritos, pois deles dependia o fracas-
so para a transação da casa.

JULGOU SEU U.M LADRÃO
. Prosseguindo, disse d. Vitoria que,
verificando estarem os tres alcooll-
zatlos, convidou-os a se retirar, sob

]W | ameaça de chamar a policia, sendo
| atendida. Dali a momentos, entre-

na defesa, porque sentia falhas em
sua Intermediária. Assinalou _x0 no
placard, com um tsnto dc Carlyle,
aos 6 minutos, em uma jogada dc
valentia, para aumentar aos 30 ml-
nutos, com um chute violento de
Joel, de fora da área, de maneira
inesperada. Mas os visitantes tl-
veram multo mais chance parn mar-
car tentos, só não o fazendo por
infelicidade nos arremates, como,
também; muila sorte dc Castilho.

No segundo tempo, melhoraram os
tricolores; na ofensiva, com o Ingres*
so de Orlando, mas assim mesmo o.s
pernambucanos ainda mantiveram
um bom ritmo de atuação. Procura-
ram sempre acertar com o caminho
do goal, nflo sendo bem sucedidos,
pois a marcação tricolor estava .«'*.
ra, cobrindo nlé as falhas do goleiro
Castilho, em algumas saídas cm fal-
so. Orlando aumentou para 3x0. aos
20 minuto.", enquanto que Quincnü
marcou 4x0, nos 4n minutos. Entre-
lauto, antes de ser inarciirio o últi*
mo tento, o América teve duas gran*
cies oportunidades, quando cobrindo
Castilho, viram Pinheiro, e depois
Jiiiminho, tirar a bola quase de den-
tro do r.rco.

Foram mssmn infelizes os vlsitan'-
tes. nposiu* de uma apresentação s.i-
Ustatórin. O placard de 4x0 faz jus-
tlç-n h vitória do Fluminense, qüé
evidenciou maior classe, porém .ião
faz justiça ao comportamento do
América, quc* esteve bem melhor e
merecia outra sorte.

Os dois quadros:
FLUMINENSE: Castilho. Lafale-

te e Pinheiro; Pé de Valsa, Sanford
(Edson) c Jalmlnho: Reis (Lino),
Vilalobos (Orlando, Carlyle, Didi s
Joel (Quincas».

AMERICA: Zé Paulo; Deca e Ge-
raldo; Tnmires, Seci e Astrogiido;
Isaias Seledino), Hamilton, Maeaqtii-i
nho (Varejâoi. Valeriano e Dario. I

Shcrlock, ria Federação Pernambu-
cana, foi o juiz, tendo umn atuação
plenamente satisfatória. E' um bom
juiz.

A renda atingiu a soma dc Cri
48.270,00.

Pintos de
m 1 3
f§è dia
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*NEW
HAMP

_ P.KODES

*LEGi.ORN

BRANCA

Procedentes de granjas as-
secia-as à SCAL-RIO, com
gnrcr.tia dj taúde e altn

produção.

VffPí7f\9 Curso prático
de avicultura, para você
sor um bom aviculior!

pique de romper o.s entendimentos,-| 19.'.?. s'31?Uu ítu'tes rumores que
sendo, afinai, ncalmarios pea iiifsr-' Partiam dos fundos, parecendo que
ferencia conciliatória do represen-
tante do ministro tío Trabalho, con-
seguinío. por fim, a assinatura da
acoedo, cujo pagamento será feito
a partir de 1," de Junho deste ano.

Para solução final, serviu d? base
para o andamento das discussões a
prorjosta de aumento aprovada pelos
banqueiros, através da palavra do
sr. Mlgllor. presidente da entidade.
Descontentamento

Era avuitado o numero de banca-
rios que. postados à porta do De*
partamento aguarda/am a solução
final dos entendimentos. Tão '030
tiveram conhecimento das bases do
acordo, pelo que pudemos apurar,
manifestaram franco descontenta-
mento.

D
com os jogadores. "Estamos conten-
tes, cumprimos nossa missão" —
foi o que o repórter anotou rápida-
mente quando alguns dêie.s eram le*
vador; pnra um carro. Preparou o
Palmeiras um cortejo da estação aré
o Parque Antártica. Umn c;:Un.;n
fila de automóveis acompanhou toda
o trajeto, e os palmelrenses foram
delirantemente aplaudidos até a che-
gada á sede, onde foi servido "cham*
pagne" ao.s presentes, dentro dc um
ambiente dos mais festivos.

Na sessão de hoje da Assembléia Le-
gislatlva o deputac|p Dervile .«legret-
ti apresentou uma moção congratula,
tórin pela vitória que o F.ihpslras
obteve, cuja proposta estnva assim
redigida: "Requeira, ouvido o plena*
rio, dirija esta Casa á Sociedade Es-
portiva Palmeiras, desta capital, um
oficio de congratulações paio excep-
cional feito do clube paulista ao ven-
cer a "Copa Rio" em prélíos quc
projetaram no cenário mundial o va-
lor do esporte brasilerío.

ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA
A Prefeitura do Distrito Federal

arrecadou ontem a importância de
CrS 34.145.534,50.
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Voga Publicidade

alguém pretendia forçar a porta ria
cozinha, quando, atemorizada, gritou
por .socorro. Os ruidos prosseguiam,
c ela, procurando vér sun procedeu-
cia. abriu & porta e deparou com
Mario caido junto ao tanque, roiaíi-
do de um lado pára outro, romo se
estivesse alucinado
casa vizinha para solicitar a Radio
Patrulha, quc logo comparecia e re-
movia o intruso, já entáo escondido
no banheiro externo. Examinando o
local em que ele estivera caido, e
onde tinha algumas peças de roupa
estendidas, viu que tudo estava man
chado de sangue. Coágulos enormes
eram visíveis no interior do tanque,
pare.endo que Mario batera eom i
cabeça ria bica, ferincio-se, para fi
nalzar dizendo que ao abrir a porta,
depois tie gritar por socorro, vira
em seu quintal o vigia da obra vizi:
nha. José Francisco dos Santos.

eNAO VIU OS AGRESSORES
Este, todavia .ouvido pela reporta-

fceril, disse não ter visto os agresso
les. Acudira, . sim, aos gritos quc
partiam da casa de d. Vitoria, ou-
vindo que dali partiam estranhos
rumores, parecendo que havia pan
cad.-ria. Julgando tratar-se de um
assr.'to, e que aquela senhora deve-
ria estar senr_o massacrada, correu
e viu a vitima, a quem nâo conhece,
arremessar-se contra a parede do
banheiro externo, antes dc lograr
abrir a porta e esconder-sei Ao ba-
ter eom a cabeça na parede, de foi-
mn violenta, julga ser essa a proce-
dencia dos ferimnetos.

Dessa maneira, diante da impossi-
bilidade momenanea de Mario César
do Nascimento poder esclarecer de-
vidamente o fato. e ainda da com*
pleta falta de informações do vigia
e de d. Vitoria Cavalcante, cujo ner-
vosismo quase a impedia de falar,
somente o Inquérito policial poderá
elucidar tudo devidamente.

0 ser hor GéíisIío Vai ps não quis
iiívniir a aiiilíii.çãe ie legislava

A defesa que o leader Ivo de Aquino fez
ontem, no Senado, do decreto sobre a
radio-difusão

O senador Ivo de Aquino, "lea-
c'.er" da maioria no Senado, ocupou

,.,„ ,, , . . 1 ontem a tribuna daquela Casa cto
^^'^c™^»^ responder ás eri',,.

ras formuladas pelo "leader" ,da
UDN, sr. Hamilton Nogueira, ao rc-
cente decreto do governo sobre a ra*
dio-difusão.

O sr. Ivo de Aquino ateve-se as
mesmas considerações expendidas
pelo deputado Gustavo Capaneria,
na Câmara, dizendo quc. para des-
fazer as acusações, só há um me-
todo: o confronto do referido clecre-
to com a Constituição e a legisla-
cão anterior sobre a matéria não se
encontrando, em nenhum dos artigos
rio "malsinado decreto", pnra usar
a própria expre..áo do "leader",
qup colida com as anteriores dispo-
sições legais e com a Constituição.
SINCERIDADE

Acentuou o sr. Ivo de Aquino n
sinceridade rio presidente da Itepti-
blica quando, através dos consicle-
randos do decreto, declara esuernr
do Congresso Nacional normas de-
finitivas oue regulem o assunto,

O sr. Getulio Vargas não qulz.
pois, usurpar atribuições dc Con*
gresso. pelo contrario, nomete uma
comissão a fim de elaborar um an-
te-projeto a ser enviado ao Legls-
lntivo.

Constantemente aparteado pelusenador Hamilton Nogueira, que sus-
tentava a acusação de que o presi-dente da Reuublica Invadira ntn*
kuições do Congresso, prosseguiu o
sr. Ivo dc Aqulno afirmando qus.no seu sentido jurídico, a radio di-
fusão toca à segurança nacional s
aos altos interesses coletivos de fins'educativos
VISA A ADEMAR

Novamente interferiu o sr. Hn*
milton Nogueira, recordando o quedissera, na Câmara Municipal, u"leader" rio PSP. ao afirmar oue «
decreto visava o sr. Ademar de Bar-'.'0=.

Rçi-ppndoü o orador que não lhecompetia interpretar uma intenção

que po*sa ter um artigo rie lei.
Finalmente clis.se o sr. Ivo dc

Aquino que o decreto do governo
amplia os benefícios, dando maio-
res garantias, concedendo à radio-
difusão o que se achava restringido.
Não põeie, entretanto, o sr. Ivo de
Aquino terminar a sua oração em
vista de ter-se esgotado a hora do
expediente, ficando para hoje a
conclusão ria defesa que vem la-
zeridp tío governo.

TERIA CAIDO NO
DA CASCATA"
"Pernambuco", historiando »«õi.rcncln, disse que sc encontrava «,praça Cristlano Otonl, em ir,„,

á Central rio Brasil, quanta™vi" ílum individuo. que a sua frente«"
minhavH apressado, deixara iii,um envolope. logo apanhado nor a!tro, um crioulo bem vestida àf.antes que o outro tlcsapiirece-ii 1»longe, apanhou-o e. depois dc ohiimr-lhc a atenção para o achadoabriu o envelope, moslrando-lhè íirelance, vários pacotes de crf
Estavam nessa confabulacíoi ,
quando Já havia passado 850 cmi.i.ros para as mãos do outro, com*
garantia da "sociedade" no dlniie'.
ro achado, eis que surge o primeiradesconhecido, olhos aflitos e volta-dos para o chão, n procura tle b|m
que dizia ter perdido. Os dol* Lcios entreolham-sc, descontladit
ainda quand. aqtiíle choromii.
gando, aflrmn !rr perdido a Impar-tancia de (1 mil cruseiros, ptrteicen.tes a seu patrão.

Solícitos, "Pernambuco" r. o cita.lo ajudam o desconhícido a'ím.
curar o envelope perdido, inútil-

mente. Poucn depois, 'cm «pe-iu*.
ças, o primeiro solicita oue um dtsdois o acompanhe ií casa do pátrio,dando-lhe ciência de que. realmen-
te, ele havin pcrciicln aquela Impor-
tancia, testemunhando o.w. os ajudi-
ra a procurar.

O CIUMK
Acedendo no pedido, o crioulo íe

oferece para acompanhar o desce*
nlieeido. pedindo a "Pernambuco*'
que o aguarde ali para dividirem*
dinheiro achado.

— Desconfiado - diz "Pernam-
buco" — não areitri a stigostâo dr,
meu "socin". cerm ric titis ôli havia
coisa; riizeücln oue tanib.m ia t\ aü
do patrão. N*essa altura. (A um ter*
cfiirn personagem surgira, embii-
canelo tocio-r num mto est(ic'on"^
al' e que tomou o destino dr Sio
Oristovfin. Nn rua Francisco Eus»-
nio o veiculo parou. Saltamos e nós
dirigimos, npé* parn n leito da linha
férrea, entrando pela cancela ali
existente, em direção í r-Tt-rSn é
Francisco Sá, nnric ritvfrjn morar o
dono r"o dinheiro, .lá '-obre 05 tr!-
lhos, depois de caminharmos em di*
reção a uma rrrn do madeira, dlsst
que ali r.ãn morava ninçrueni, provo-
canelo a reação clo<. demais, notada-
mente rio crioulo que estava om
meu dinheiro. Mostrando sp'i .tosa
eles procuraram domlnar-me, en-
quanto eu corria linha acima e e!t;
atiravam-me pedras para alue?::*
tar-me. Temeroso de ser asais!»
do. comerei a gritar pnr socorro, ía-
zendo com que eles viessem «ir. nii*
nha direção, nntanriii que o crmlo
tirava a'.eo reluzente da cintura.
avançando pnra niliv Rápido, corri
par o lado em qüe esV.va aquele mie
perdera o dinheiro, entrincheirando*
me atrás dele. justamente quando ?.
lpmina ria armo ia atir.rrir-me. ein*
tinuando a luta na linha ferres.
Sempre gritando, fui arrastando mií
oponente para a rua. ncuditido os
guardas, enquanto os outros dois /ai-
g'am. Na luta, levara a p-'or um dos
malandros.

BÍUGARAiM NA DIVISÃO DO
DINHEIRO?

A historia contada por *' Perna na-
buco" foi aceita pela autoridade com
restrições. Ao chegar á delegacia de

! Sáo Cristóvão ele contara uma out»,
j pára depois desdizer-se e afirmar ter

sido vitima dc malandros. Conío'Í"
I passado tem sido pontilhado per' 

inúmeras entradas r.a policia, a!?»*
mas das quais lhe vn-eram conasi»"
ções, acredita-se quc nutra seja »
versão di fato. Possivelmente, «gra*
do com a vitima nn "conto datar*
cata", haviam tido uma der-iateu*
gencia m divisão do "lucro* fir
gindo a discussão que iria culiw'!
ro crime. Depois, adivinhando»
gravidade rie sua vitima* er.gcnrj.j*
ra a cena, fazendo-se passar fKlí
vitima.

V
Chegou

NOMEADA A PRIMEIRA MULHER
POLÍCIA m. SAO PAULO

S. PAULO, 24 1 Meridional) - O
secretario da Segurança nomeou,
hoje. a primeira mulher policia nes-
te Estíiao. Trata-se da enfermeira
Maria de Andrade, do Instituto Pi-
nel, que assumiu o cargo de inspe-
tora de quarteirão dp 7." Delegacia.

ontem .realizado pelos
o primeira turma | rubro-negros '¦¦'
rios cariocas,
tornando
Goiaz.

:*r ', cia para ,
Flamengo 40 x bali em D:*>**

18 Várzea, resul- tio Danf»**^
tado rio prelio! KIO üAj-OTO'

re-1 Teresópolis,
rií* * „i_Correspondw-

Basket-

K

P
tros jogadores do Olaria estão sendo
cobiçados pelo técnico do Bauru.

Portanto, como já aconteceu, ns
clubes paulistas, apanhando refor-
ços nesta capital.

Assim, fica-se esperando a chega-
da de Domingos da Guia ao llio,
para contratar vários elementos. Não
se sabe, ao certo, o número de aqui-
sições que Domingos fará aqui, po -
réití; sabe-se que pretende elemen-
tos, tanto para a defesa como para
ci ataque.

suas temporadas serão tóggj
.rias diretamente P? o D.P» aiw
' cie Educação rie AcluUos.-da r*

O sr. Osmar RcanWS
minhou uma indicai. °.jfflgjj
cio ministro cia Guerra, pr<»S
no sentido cie ser ornado ir^

to o aumento rio alugueLdBg ,f
ríi.ns rio OWis» KlyftM*.
Gericinó. a fim de voltai o «•» ,..
pagnraiinportnncinn^^f
co cruzeiros por cabe.n_ne.¦"-_<

f
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iiiiiô Sá de Caivalio U
¦ trlln"

Olga dc Carvalho Azevedo: Sônia dc ÇárvaUio 
A-C^j.jj,^,W'

ile farvallm Azevedo c senhora; Henrique Si »' . ^ol»
vctlo, scnliorit c filhos: Pio Sá dc Carvalho rv+ |a m
c filho; Wilson Moíicréj senhora c filho: An"'"',,,. (j.rij»r
trirn, senhora c filhos; Cecília (lc Carvalho rt"i ..^j m
ne dc Carvalho Azevedo e. flllia; Francisco lc « 

c ,,„,,(
vedo ronhora c filho; Clprindo Bossa o "T'«ofri*!» 

T
parentes agradeçam n todos os ouc os acompanharam na • ¦ 

^m
falecimento do reu inesqueciveí o querido esposo, pai, '"¦ .jjgy™
lio, solirinlio. primo c cenru, CÂNDIDO SA DIÍ CAK_ •^''', 

jntcnç»° •
c ou convidam para assistirem à missa dc 7." dia 'i1!'*' I**,, i,ir»ft*;sua alnia, mandam rezar sexta-feira, 2* do corrente, as i-j, . |0'N
altar-mor da Igreja da Cruz dos Militares, agradecendo, cicsin j

os quc àss-siirem a cese ato dc fé cristã.
-...- -)iti*l-ll'»*r--^--**TT' ,,..uiir«»
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«tf, WANSTOMMDO EM Cl/flAJVDE/BO. ROUBAVA O COflAÇAO DAS LINDAS MULHERES¦¦¦Vlouro o simpolico, Bruno Groering íoila práticas exóticas, receitando para todos os males,— inclusive neurose de guerra

eiro galante conquistava
coração de soas belas clientes
DUAS 

"FANS" PROVOCARAM RUIDOSO PROCESSO

A VELHINHA APARECEU Bi0 2"«
ENFORCADA NO CASEBRE

DIÁRIO |)A NOITE

Acredita em suicídio a policia — Mas
certos detalhes que cercam a ocorrência
provocam duvidas — Inquérito

IHIBíCHKN, Alemanha Ocidental
Mal para o DIÁRIO DA NOI-
.0 Tribunal desta cidade pre-

,ti! para julgar Bruno Groering,
sio do charlatanismo c prática
i] da medicina.

d já foi ouvido pelo promotor
itoecslá sendo cuiiladosamenr-

ido pela policia local, pois
iititlmas desejam vingança.

A UISTOItlA

Croering, um alemão alto e more-
íiÉiuante e simpático, resolveu

rã fazer fortuna, sem muito tra-
1.
Milou-s*, então, cumo homem

re? milagrosos n abriu con -
jdo, A todos dizia que podia
ir toda espécie de enfermidade.
Meira.» multidões o procuravam.tonos de guerra, abalados por

N JOSE' Df ALBUQUERQUE
|ll.1PMi II III*. O UA SDtil-.ll.-lUh

0! SIADKK.IA UF PARIS

wtss Sexuais do Homem

neuroses, cancerosos e tuberculosos.Por um determinado preço, que va-riava com os recursos dos clientes,Bruno Groering receitava os mais es-tranhos remédios. Para uns, reco-mendava "chá de penas de galinha",para outros aconselhava tantas pre-ces a um deus misterioso.— O tratamento leva algum tem-
po — dizia o feiticeiro aos doentes
que nele acreditavam piamente.

INFLUENCIA
Graças à sua bela aparência fisica,

Groering conseguiu grande influên-
cia junto às mulheres de Muenchen.

Era o "xodó" do elemento femlui-

no da cidade. Mas, cometeu um erro,
um só, que interrompeu a sua carrei-
ra de "super homem": prometeu e
deu o seu amo ra duas amigas.

Maria, satisfeita, contou a Joana,
que não gostou. Brigaram e foram
à policia, levando a primeira denún-
cia contra o "macumbeiro".

E AS OUTRAS...
E surgiram, então, mais detalhes

de seu lucrativo negócio. Dezenas
de "clientes" vieram reclamar coii-
tra o falso médico, que lhes sugava
até o último tostão.

Groering será, provavelmente, jui-
gado em Munich-

S. PAULO - (Meridional» - E'
possível que a delegacia de Segu
r.úiça Pessual se ache novamente ác
vcltas con. um crime misterioso,,
Tudo Indica qre a inulhp.* encontra-
dr, morta em um casebre, situado a
mais ou mtnos oitenta metros da es-
trada de Sá-* Mateus, rodovia por
onde circulam os ônibus de Vila Car-
rão, não se teria enforcado. Tudo leva
a crer num suicídio simulado,
DESCONHECIDA

NoS arredores„onde ha muitas ola-
ria, todo mundo se conhece — mo*
radores e oleiros* Um dele- disse á
reportagem que a mulher que havia
sido encontrada morta por José de
tal, domiciliado não muito distante
do casebre, não é ali conhecida.

Passando de fronte ao casebre —
informou o morador em questfio —
José teria entrado, por curiosidade.
Deparando-se-lhe o corpo da desço-
nheclda, pendente de uma corda,
tratou de dar noticia do macabro
achado a alguém que tomasse qual-
quer providencia. Foi assim levada
a ocorrência á IO." Delegacia..
POUSO DE MALANDROS

Disse-nos O Informante que o ca-
sebre fora úe propriedade de uma
mulher que faz parte de determina-
da confraria e que o teria vendido
a outra pessoa- O casebre, porém,
tol abandonado, passando a servir
de pouco de desocupados e malan-
dros, 03 quais para lá levavam mu-
Iheres. Em face de tal' Informação,
como a morta não é conhecida de
pessoa alguma, pois multo morado-
res se apresentaram para Identifi-
cá-la, é possivel que tenha sido atrai-
da por algum assaltante e assassl-
nada.
SUICÍDIO,

SEGUNDO A POLICIA
Segundo o delegado adjunto da

Segurança Pessoal, que compareceu
ao local, para cuidar do caso, a ve-
lhinha desconhecida suicidou-se por
enforcamento- Acrescentou que o ln-
querito aberto terá andamento pela
delegacia distrital, para onde serão
remetidos os laudos expedidos pela
Policia Técnica.
ENFORCAMENTO

QUE NAO CONVENCE
Trata-se de uma mulher de rnfcis

ou menos sessenta e cinco anos.
Vestia saia de chita, estampada de

ramagens azuis em fundo brnnco, umcasaco escuro já usado e calcava chi-nelos de pano. O nó do cordel nãc é
típico dos casos de suicídio. O cor-dei foi passado no calbro do telha*
do, no angulo direito do casebre. Os
pés da desconhecida pousavam nostijolos ri-; um fogão rústico. Sua
morte deve datar de dois dias, poisque sua sfaces ainda noã aprsenta-
vam os sinais úe decomposição. Dos
seus lábios escorria uma gosma san-
gunlnea, que não ocorre nos enfor-cados.

êmh. «-,
r.^.e í\à F

Reina a calma
em Singapura

LONDRES, 23 (B.N.S.) — Comapenas duas greves, Singapura des-frutou de invejável paz industrial
quase sem perturbação nos primei-ros seis meses do ano, conforme
anuncia o Departamento de Traba-lho de Singapura.

O Departamento solucionou 52
disputas de janeiro a junho — umamédia de aproximadamente 9 pormès — mas um numero muito gran-delas envolvia pedidos de aumento
de salário nas quais as autoridades
do trabalho foram solicitadas paraentrar com verba e mecanismo ne-
cessárlo ás negociações.

Na maioria dos casos as disputasforam resolvidas amigavelmente,
por quanto ambas as partes, empre-
gados e empregadores, foram razoa-veis e mantiveram bons sentimentos
de parte a parte, conforme declarou
o porta-voz do Departamento do
Trabalho. Somente quando a influ-
encia comunista entrou em função
sc deterioraram os esforços de con-
clllação.

Consulta CrS 30,00
OLHOS-OUVIDOS
NAR1Z-GARGANTA

DR.FORTUNATO-IÁSGHS.
P2-36SS-H0fíA MARCADA Crs 80.00
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OUE E ISSO, JUQUINHA. você virou ar*
mazém de pancadas,meu filho! Tar»-
bém, com essa magreza, lodo o
mundo abusai Vamos ver que é issol

1
m

nada Dt grave, disse o módico. Ape.
nas vermes. E receitou o Licor de
Cacau Xavier, o lombrigueiro in»
falívol, conhecido hà meio século.
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DELICIOSO DE tomar, sem exigir dieta
nem purgantes, as crianças tomam
com prazer o Licor de Cacau
Xavier, o remédio providencial

t agora Ê assim, forte, valente r
decidido, quem dá os "tapa-
olhos" é o Juquinha'
Antes assim..
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t UM PRODUTO OO
tABORATÚSIO UCOR DE CACAU XAV1U LA.
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TOSSE
Dtrreta VapoRub numa.
S? dl água fervendo c as-f .
(«oi vapores medicinais.^ %
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ITRABALH0CSINDICAT0S1
O ministro do Trabalho, em com-

plemento ás medidas que tem toma-
do em favor dos empregados do Ho-
tel Quitandinha. acaba de determl-
nar á direção do S.A.P.S. o fome*
cimento de 50 refeições diárias, por
15 dias, aos mesmos.
COMPAREÇAM AO MINISTÉRIO

A fim de serem encaminhados ao
Serviço de Cooperação Econômica e
Colocação de Trabalhadores, 4.° an-
dar do Ministério do Trabalho, es-
.ao sendo chamados, com urgência,
ns seguintes desempregados: Harol-
rio dos Santos. AUete Chagas de
Araújo, Ester Alves Branco, Leonor
Lúcia dos Santos Paixão, Maria dá
Conceição Romariz, Manoel de Oll-
veira, Fellciano Vicente de Almeida,
José Francisco da Silva Helena Vic-
torina Matos, Emilia Paschoal Al-
cantara, Luiz Jorge de Amorim, Mil-

ton Bernardino dos Santos, Altair
Martins, Geraldo Garcia Couto, Ma-
nuel Campos e Euséblo da Rocha.

Recebida pelo governa-
dor paulista a Comissão
Mista Brasil- EE. UU.

S. PAULO, 24 (Meridional) — Os
integrantes da Comissão Mista Bra-
sli-Estados Unidos foram recebidos
esta tarde' pelo governador Lucas
Nogueira Garcez. Os representantes
norte-americanos.e brasileiros, entre
os quais se notava os senhores Va-
lentim Bouças e Ari Torres, manti-
veram longa conferência com o che-
fe do Executivo paulista a propósito
das atribuições confiadas i Comis-
são-

MIA T/IBEL4 DE JUROS
DA
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Aj câmeras do Serviço Móvel da TV
são levadas aos estádios e de lá trans*
mitem para a estação a partida de fute*
boi em todos os seus detalhes que V
assiste no cinescópio do seu TV &
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NO ESÍUDIO TV

As cámeras da TV focalizam ora os
palcos de conjunto, ora os palcos indi-
viduais pára close-ups, transmitindo

; imagens para o Pão de Açúcar de onde
«p trradiam para todo o Distrito Federal.

ANTENA3*
mmmwm^.wmmmimm

•:¦;¦:•;¦:¦:-:¦:•;•:•:-:-:;.; y.->.y..ym.v ¦:.:.:-:-;¦:.:.;.;¦:¦:¦.¦:¦;¦:¦;•:¦••:¦:¦;¦; :¦:<.¦>

^:¦^^:¦^:•xv:;:¦:*;-:;:¦>:::•:•::^:¦:v:7x^7::¦;*:^¦^;¦:^vx

mmmmmrnmmmtm

!iil__iip— ' *
^mmmWmWtmmÉ&.Wms^SaH-__HBffin*w^^^^í«w?^!^**^ f" Tf HIlllllFi w-

m^Mmm^^^rmíM--4C-

Sim! Êss; é o pa-eesr dós que apreciam
os programas de televitão em mais de um
apaiêlhol

V. também, que. sentia faltar alguma
coisa paia a perfeita recepção dêssei pro"
gramas, aprecie agora a "perfomance" de
um PHILCO TV e àha aos seus amigos:
"De fato, com PHILCO TV melhor
VOCÊ vê!

Acquira 1 go um PHILCO TV - o apa-
rêlho que satiuluz em toda a linha I

- V«iq tôtlat ns sfi/ruiitlat-fniras o p oy.ra-
nm ./,. 7V/,.ris./» nnt- flílIÇd If Uu-
ujfírvçi- i; ,„ u ri.lrusi.vclo va^uiUiu (lo
lüu úniiriúf.

-*e acordo com a recomendação do Con selho Superior das Caixas Econômicas Fe-
-""*, o Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro aprovou
••eguinte tabela de juros para as diversas modalidades de depósitos voluntários, em
"!-• desde 1." de julho último:

DEPÓSITOS POPULARES
,eo limite de 100.000 cruzeiros — juros capitalizados semestral-
men**-  4 Va % ao ano

•SfÓSITOS LIMITADOS
? 

Jor 
meio de cheques até 200.000 cruzeiros  4 V_ % ao ano¦"A**- 
o limite de 500.000 cruzeiros, movimentados por meio de

«eques ou cadernetas 4 % ao ano
Arnbos capitalizados semestralmente.

I-ÍÓSIT0S SEN LIMITES
"'¦¦a -cm limite — Juros c-pítalfzsdos semestralmente 3 % ao ano

DEPÓSITOS A PRAZO FIXO
** 'nicial a partir de 10.000 cruzeiros, sem limite — Juros de :' 

[raT0 de 6 meses . 5 % ao ano
''«o de 12 meses  5 Vi % ao anop,«o de 24 meses 6 % ao ano

yPóSlTOS DE AVISO PRÉVIO
**• Àu*""6.""" I"*0-- capitalizados semestralmen»e :
v {viso do 60 dias 3 Vi % ao ano

7','ode 90 dias 4 % ao ano' Avis° de 120 dia$ .'. 
'.'.'.'.'..'.','.'.'.''.'.'......... • 

• 4 Vz % ao ano

JEITOS ESCOLARES
0 "mite de 50.000 cruzeiros — Juros capitalizados semestral-"""'e  

..]....:.,...-  4 Vi % ao ano

. '.„;;'_ ' ' -':_f- ¦ ¦ - ; -..,.' vi, -'.'¦>. '•¦',-.¦."¦ .'.. ,'•' - ¦¦ "'.¦"',-.-¦¦- ¦ ¦
'«.contat da modalida'di^S8^ÍMwl^:ifew^
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Conforme o local, os técnicos da Cia.
Cipan instalam o aparelho de
TV PHILCO só com a antena interna,
ou também com a Sntcna móvel ou ainda
com a antena txterna: o funcionamento
tem dc ser trmis do que bom - ótimo f

Aparelho de Feixe Eletrônico Ba-
lanceado. Antena interna com
funcionamento em áreas de sinais
fracos. Cinescópio retangular de
17 polegada» '968 cn». 2). 23 vál-
rulat, inclusive cinescópio. A. C.
95 a 130 volta. Transformador de
força Chassis DUPLEX. Todos
os e/ernerifos TROPICAL1ZA
DOS. Linda caixa, tipo como-
Ia, eom portas dobriveia para
tràa quando em uso o apa-
rêlho. Alto-falante de 12 po-
legadas, de alta fidelidade
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A Cia. Cipan manttm uma
flotilha de "Furgões" 

pira
prestar ASSISTÊNCIA e
SERVIÇO aos aparelhos
PHILCO de Televisão.

XAV- 87

Distribuidores Gerais

CIA. CIPAN
Kio de Janeiro
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VENDA ESPECIAL

DURANTE
<STE MÊS

TECIDOS PARA CORTINAS
TOLDOS DE LONA

A vista ou em

10 PRESTAÇÕES
TAPETES PARA LADO DE CAMA

com desenhos  62,00
de li  B5-M

TAPETES PAHA SALAS DE VISITAS

com lm,30 x 2m,00 • ^W>jnrom lm,60 X 2m,30  "«.OO
com 2m,00 x 3m,00  I 100.00

TAPETES DE LA PAHA SAI.AS DE VISITAS

com lm,40 x àní.on  t mo/oo
com 1 m,70 x 2m,40  1.89.0,00
com Sm.Ol) x 3m,00 • • 2 190,00

TAPETES líOUCÍLÊ PARA SALAS DE JANTAR

com lm.BO x 2m,30  850,00
com 2111,00 x 2m,50  1270,00
com 2:n,00 X 3in,00  1 3/0.00

Preço
Lariitira P/nu

Veludo inglês para cortinas lm,30 120,00
Voil de algodão lm,1"' 'j'*>-00
Finíssimo voil suíço ?''J,S0
Voil de seda lm,40 35,00
P.Tamines com desenhos lm,30 17,00
Etamines Usas lni.3" !li-oü

, Llnlio Inglês estampado lm,'.0 39.00
Qobellhe psra móveis lm.30 70,00
Damasco de seda lm.30 30.no
ClorenrOM lisos lm.30 38,00
Molrées om todos as cores, com desenhos lm.30 S2.00

ENCERADEIRAS ELÉTRICAS EPEL
nm lircslitçõss de CrS 1511.00

EttSB FERNANDES
Rua 1 át Setembro» 186
Fonet «3-4001 e 43-4003

DIÁRIO DA NOITE Rio, 28.7-1*51

si

ATE' Cr$ 3.50ÍI
Compramos máquinas SINGER, 1H-AFF, MINERVA, AI.FA, máquinas
dc AJOUR, ESQUERDA e oulras. Pagámos até CrS 3.500,01). segundo o
valor de cada uma; não faz mal sc estiverem bichadas, defeituosas ou
empenhadas. Atendemos em qualquer distancia, mesmo em Niterói. —
RUY MAFRA & IRMÃO — Rua Aristides l.obo, 134 — Telefone: 28-7517.

¦^^^K^fcíC^f^H mw'

*¦$%,'¦*. xmT «¦

-'-'':'_________r .:-.'¦'¦ ^HH

*^^^T?S*P«20k*_Ji

^"O _ > £ ^g1" Kl • */ "' * #2 &9<lmÍvt
\ 

"> A ^'^L ¦ íÊ^^í^^^i^^Wm*^Êm^kt^M

WSmtÉmWÈ fÊÊÊÊÊ
WSM mmWmW m\WÊmm\\

IBWWWTi iW''WiWtíiI(iWWW_B _WPIIwBiTi nli nrW

offlhodmX
<xa (eus

11111 yiBw> Htf^*-/''b£jtk

K«Bii>ai«i 9 > '•*ifij»Ofn(»

AU3UM» 02ISA OEV&
Sen C£'W «OS (A3J£ S
<] maceieo «=z (swe-fiP
0)l?fíBX>f<X 3Rl*JQUE0OS-rypos/iixm1.mB'm^?r

O *. V.

~~ 'I f OEUS OO Céu' } 
" 

—5.

J^£^fy y/ 'y° =ftl '

paesmOS V^;„ÍJÍ* A ffl. * hohtaoe/ U tfí. ... ; ip

r- - • íiÊÊm\m^^--ê--' =»Hi - il i Af? :'!
¦fl -* ii llHll lllmmmmm^m* '^j'"^*  7/> 1.... "-  . J\ " I -1 f I f) i I «'. & _j 

^YA ^^ ^^^-^
*'mÀ L-*m**». Mjs)»__ea_i

A- B^£ W^

* TANCREDO E TRUIMCÜPO ^«» i

FLORIPES, mais uma das graciosas figurinhas que vim desfilando no
grandioso elenco, encabeçado por Eros Volusia e Mesquitinha, da re-
vista de Luiz Igleslas, "O Pudim de Ouro", ora em cartaz no Teatro

Carlos Gomes.
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• Dr. Df ARAQUE

RANÜtPHO

PALAVRAS CRIZADAS
HORIZONTAIS: 2 — Astro. 4 -

Lugar de estudos científicos ou ar-
tisticos. 5 — Pátria.

VERTICAIS: 1 — Terreno das ro-
sáceas. 2 — Pontor cardinal. 3 — In-
terpretar o que está escrito.

Correspondência e colaboração
para SYLVIO ALVES, rua Sacadu-
ra Cabral, 103 — Rio.
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Obtenha o.máximo de seus esforços

com o uso diário do BIOTÔNICO FONTOURA!

Proporcione ao seu organismo os elementos

indispensáveis para compensar1 os desgastes físicos,

decorrentes de atividades intensas.

Hill

VOCÊ TEM ESPIRITO
PRATICO?

Você pode ter um coração de ou-
ro, contudo, quando o visinho es-
tá ocupado, talves torça a cara
quando você aparece, por saber que
suas tentativas' de auxilio tèm elei-
to contra-producente e que você é
especialista em complicar as cousas.
E' possivel tambem que você, meu
amigo, seja desses com quem se po-
de contar e<que deixe os ^migos"na mão" quando míiis precisam de
você.

Faça o teste de hoje, a fim de íi-
car sabendo as causas de seu fra-
casso na vida diária. Não se esqúe-
ça de que o maior especialista em
confusão é o tipo Introspectivo que
vê em tudo uma significação o cul-
ta e imagina complicações que ab-
solutamente nào existem.

(Conte 2 pontos para "Sim", 1
para "A's vezes" e 0 para "Não".
Calcule depois o total).

— Deixa de informar melhor so-
bre um aísunto que conhece ape-
nas ligeiramente, pondo-se, contu-
do, a emitir sobre ele sua opinião?

— E' do tipo que muda de idéia
sempre no ultimo momento?

— Fiscaliza tanto o serviço dos
que trabalham sob suas ordens, a
ponto de pq-los nervosos e irritados?

— Faz as cousas á torto e á di-
reito, sem se dar ao trabalho de ia-
zey planos e examinar os prós ou
contras, antes de começá-las? ¦

_ vê-se em dificuldade por ia-
zer promessas a muitas Ressoas, ao
mesmo tempo?

— Vai atrás de palpites, pressen-
timentos e costuma agir por caprl-
cho?

— Ao lidar com pessoas e ins-
trumentos. usa a íôrça, quando se-
ria melhor usar calma c persuasão?

— Deixa, em geral, as cousas pa-
ra fazer no ultimo instante?

— Entrega a outras pessoas,
que deverlçi ser feito por você prô-
prio?

10 — Por não possuir o senso, de
oportunidade, prolonga um acidente
lamentável, replsando-o ou instete
em ser espirituoso, quando o mo-
mento é para humorlsmo?

Uma contagem de 14 pontos indi-
ca que você não tem espirito prátl-
oo e que perturba seu trabalho o
dos "outros, por sua instabilidade
emocional.'5 a 13 pontos Indicam
que você é um tanto Impulsivo, ln-
deciso e instável. Contudo, está aln-
da em tempo de corrlgir-se, agora
que já conhece seus pontog fracos.
Uma contagem de 4 pontos ou me-
nos mostra que sua vida deve cor-
rer bem suavemente. Contudo, náo
pode deixar de prestar atenção nos
pontos fracos que ainda existem em
seu caráter, se quer evitar complica-
ções futuras.
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ST|TUT0 HELCO DO DR. JOAQUIM
ESI'ECÍAU'MI»A COM 20 ANOS l)E

V A K I /. & 8
ti L C E K A S
[•; (,' / F. M A S

CLINICA

SANTOS
PRATICA

EKN0S
liilliifíçnfs

Bi il»» Verms

|ios x

TESTE
duras, lirlsipelas

Traia sem opo-
sn e spiii dor.

Carmo, 9-7."
lei. K.48fil

IM1I.NAKIO NAS
DOENÇAS DA Ml.
TltUAO: Dlüliclei,
Artrillamu, Hrtiiim-

llsmo Artilllni - (lata - Aildu
Ul lllll - CaluHim r Arrlu» Kninl» i
dn liitnilu - IMntnngii í lilpcr iu iclri
ulicrai) - FkiiiIo - IntfMlnii» —
(IhrMdailr - Tialnmrnln hlrtnilera-
plui nn renlriehcln Com de " &* *2

e II ái IS ha mrmia A* tanta» »
*Abado»

Dg,ADJALBAS DE OLIVEIRA
ANALISES MÉDICAS

ha»" Hr síiníUC urina, fezes, etc.
dn niclalitillsmo basal

Tunagcns gastro duodenats
Diagnostico precoce da

Ht«m"jfnvirtez — Kxames anatomo-patologicos.

RI0 BRANCO, 257 - 5.° - SALAS 503/504/505

ESQUINA I"! SANTA LUZIA - TELEFONE* «-31)19

ATENDE DAS 7 ÁS 20 HORAS, DIARIAMENTE

"IINICA"
AUTO ÔNIBUS LTDA.
in F PONTOS 1>E PAK'

BoNlrtÜS COMERCIAIS

1 [0 RIO

|)E l'i:TKO-
POLIS

(Esljtcnn
l.fiipoliíina)

0'I
8
9

10
Vi
13
14
15
1(5
17

IIOKAKIO
TIDA DO

lí PONTOS OK PAU-
EXPRESSO iii; LUXO

PAKTIDA-S
- 1)0 -

RIO
KHTACAO IttlIXI
VIÁRIA "M Alt IA
NO PROCOPIO" -
GUICHET N- ?

8.15
9.15

10.15
11 15
16.15
17 15
18.15
li) 15

DE n.TKOIM)
LIS - VIA on

TANDINIIÁ
liSlA. VIA

r,'A(i DA IMITIU
I.KOI'01.. ((UITAN

OINA IMNIIA

6.45
1.45
8 4b

10 45
14 45
15 45
16 45
18 45

Excentricidades
Robert Mltchum. se considera " oiiornsm mnis mal vestido de Holly-\vood". Geralmente conserva os tra-
Jc;; que usa nas películas em quetrabalha', mas a sua coleção dc rou
pas rfií) 6 multo grande... Ficaram-Un: dois trajes do filme "lhe Lochet", um rie "Undercurrent", doi.s
de "Om of the Pust" e uma mis-celanea de vestimentas índias e ja-quetn.s de couro de "Pirsued" e"Blood on the Moon".

Em "The Blg Stenl", como lugltl-vo, usn somente um traje de gabar-dine... "As roupas que me ficam
dns fitas", — diz Mltchum. "são como
os excedentes de guerra numa loja
cie segunda-mfto..."

• * *
Vinte e cinco das mais lindas c

graciosas jovens mexicanas aparecem
na fita "The Big-Sleal" d" RKO
liiidio. tomando parte num granel?"ballet" aquático... Essas sereias
mexicanas foram escolhidas pelo dl-
reior Don sierjel, como juiz; único eonipotente.;-.*

» * *
Ramon Novarro comprou uni ran-

cho de 49 acres de terras, em Pala
Califórnia, mas. segundo ele prjr-rloafirma, não há muitas' probaun'ila-cies de que o artista se converta uni
ci-.valheiio-agricultor... A casa do
Rancho não tinha nem gás nem ele
tricidade, mns esses recursos da'civi-
lb.açáo foram instalados na proprle-dade, logo que Novarro terminou sej
trabalho om recente produção.

POLVILIIO
INTISSEPTICO

GRANADO

, ^s Suores V^v
OS uMKI S EXTRAORDINÁRIOS ATE' A'S 22 HORAS

*o maior espetáculo da atualidade *

rm
preços

que
encantam!

GRANDE

*
»
»

*

»

*
*

*
»

*

»

*
»

»

*
*

»

LIQUIDAÇÃO
ANUAL

—alegria 
para todas as Senhoras

TECIDOS
de padronagens modernas

criados nas fábricas
com exclusividade para

Barbosa Freitas

ROUPA DE CAMA E MESA
sortimento completo

para quarto, banheiro, almoço,
chá, jantar, copa, e cosinha.

Colchas, Cobertores, Edredons,
Tecidos para Cortinas

CASIMIRAS, TROPICAIS,
GABARDINES, TRICOTINES

CAMBRAIAS E LINHOS
recém-chegados da Irlanda.

Em poucas paiavras:
Tecidos em geral e roupas de

cama e mesa

?

t •

Aterfe o meu relógio para entrar ás 15 heras na
arando MtSA de RETALHOS, A MAIOR t A MELHOR

(Wfo/â
Freitd/

t

t

t

a

t

t

• • •
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RELIGIOSA NORTE-AMERICANA ES-
CREVERA' UM ENSAIO SOBRE

MACHADO DE ASSIS >
A Irmã John Berchmans. icliglo-

sa do "Rosary College" de River Po-
rest, no Eslaclo de Illinois, veio ao
Rio pelo,avião da Brnniff Airways

inümà viíigem dc estudos patrocina-
|da pelo Instituto de Educação In ter-
nacional, tle Nova York. Utilizando
como fonte de Informações a Bibllo-

I teca Nacional, cia está coletando ele-
imentos para escrever um ensaio so-
j bre Machado de Assis.
! Ao Instituto de Educação Interna-
! cioriál, que se dedica ao Intercâmbio
cultural entro 73 paises, a Branifl
International Alrwals oferece anual
mente viagens aéreas gratuitas para.25 estudantes dos Estados Unidos,

| que venham estudar na América rio
Sul. e. para igual numero de estu-
dantes sul-americanos escolhidos
para estágio nas universidades nor-
te-americanas.

DR. SPINOSA ROTHIER
DOENÇAS SEXUAIS E UKINAKIAS
— Lavagem cndosrnpica da vesicula.
Próstata — Roa Senador Dantas. 45-

B Telefone: 22-331*7 - Dc I ás 7 hs.

Rio, 25-71951 DIÁRIO DA NOITE - I

DOENÇAS DA PELE E CABELO
Tratamento dos cravos, espinhas e cciema» Extração definitiva e

«em clcatrw doi pelo» do rosto sinal» e verrugas.
Caspa - 1'elada - Queda do cabelo

Am Danar Pratica Hospitais Berlim, Paris, Viena, Nova Vork/
Vis rirCa Rua México. 31.15." - Tel ti-Wib - Das 3 ks 8.

Um complemeulo perteito para o vestido de jersey de uma só
côr é este cinto em couro amarelo e a echarpe em seda natural

côr de mostarda. Criações de Crlierion. (APLA)

r—

BRILHANTES
"ÓIAS ANTIGAS

Jn de ocasião
O interesse k setr.pro seu de no«

visitar pnni vender ou comprar. —
Recebemos Jóias usadas em troca.

Joalheria ÚNICA
A CASA DOS BONS BRILHANTES

54 — Rua 7 de Selemlio - 54

FOTOGRAVURA
Fazem-se clichês pretos e a cores (tricromias
e policromias)j galvanos, electrótipos, etc. para

jornais e revistas. .. ,í

SEÇÃO DE GRAVURA DE «O CRUZEIRO»
Rua do Livramento, 203 — 3.° andar. ' *;í

Telefone: 43-4977 — Rio de Janeiro — Brasil.

EXIJA

ASTRAL DE AMANHA j
i
t
i
i
i
i

Por HAGA SWAMI
26 DE JILIIO

Dia maravilhoso pela feliz
radiação lunar e venuslna que
dá sorte em casamentos, amo-
res, amizades, diversões, artes,
vida domestica, allmentaçfto e
viagens.

OS NASCMIOS DIA 26 —
Logram exlto, graças à pru-
dencia, astucla e diplomacia.

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos, hoje: — desembargador

Eduardo de Souza Santos — sra. Edite
de Castro Nunes, esposa do ministro Jo-
íé de Castro Nunes — srB. Paqulta Ta-
vares Vítor, esposa do professor Artur
Vítor — general Manoel de AzambuJJi
Brilhante — sr. José Vieira HuZBlule ila
Silva — sra. Elizabeth do Espirito San-
to, «posa do Jornalista Vítor do Fspírl-
to H.into — sra. Ambroslin de Castro
Araujn — Jornalista Jorge Mula — rr.
Osvaldo Gomes Maciel — sr. Antônio
Balfcadu Lima — sr. Antônio 5o.iies Per-
nantíes — sr. DomlnRo.í Alves Trl -
giielro.

NASCIMENTOS
MARIA CLARA, íllha do sr. Newton

Ramalho e sra. Madalena Borges Ra-
malho. -.,.-' v. 'Jsx ~.
-. DULCE, «lha do sr. Eugênio ".Cô.rtris
t sra. 'Bllsabete üc Albuquerque Cortes.

VILMA, filha ¦ao.sr.^Pr.edertíçf."'?!»-
goso e sra. Helena de- Morais Frngrtso.

LUIZ 'PAULO, filho do sr. Heitor
Vilela e sra. Carmen Rodrigues Vilela.

NOIVADOS
SENHORITA NEIDK SIMON, filha do

e sra'. Maria Eula-
e SR. CARLOS DE
filho do sr. Auto-

-I

ir. Ricardo Simon
lia Torres Simon,
ARAÚJO FREIRE,
nio Alves' Freire.

- SENHORITA ORMINDA SALES, íllha
do sr. Alulslo Sales c sra. Deolinda
Matos Sales, t SR. LUIZ EUGÊNIO
FERREIRA DA SILVA.

SENHORITA NADIR BARCELOS, fl-
lha dn sr. Relnaldo Bnrcelns e sra.
Dolores Pinto Barcelos, e SR. HEITOR
PARANHOS, filho da sra. Wanda dc Al-
meltin Cunha.

CASAMENTOS
SENHORITA SARAH DE MORAES

BARROS-SR. JOSÉ' CARLOS GALLIEZ
PINTO — Reallzar-se-A, no próximo dia
31. na Igreja da Candelária, ás 17 ho-
rus. o casamento da srta, Sarah Moraes
Barros, filha do sr. Manoel dc Moraes
Barros Neto e sra. Marina dc Moraes
Bnrros, com o sr. José Carlos Oalllez
Pinto.

SENHORITA R1ZZA MARIA VIEIRA-
SR. OTÁVIO LOURENÇO JORGE —
Reallzar-se-A, no próximo dia 31, ás
17,30 horas, na Igreja de N. S. do
Carmo, na rua 1.9 de Março, o enlace
matrimonial da senhorita Rlzza Maria
Vieira, filha do sr. Avelino Soares Vlei-
ra, com o sr. Otávio Lourenço Jor^e,
filho do prof. Álvaro Lourenço Jorge.

HOMENAGENS
Membros da Magistratura c Mlnls-

tério Publico, advogados e demais ami-
gos c admiradores do desembargador
Francisco Pereira Bulhões Carvalho, ofe-
recer-lhe-fio no dia 28 do corrente, is
13,30, um almoço no Automóvel Club.
em regozijo pela sua ascensão ao Trl-
bunal de Justiça do Distrito Federa'Por motivo de sua reconduçáo ao
Tribunal Superior do Trabalho, será ho-
menageado pelos seus amigos com um
banquete o ministro Valdemer Ferrei-
ra Marques, leader comerclarlo e presi-
dente do Conselho Regional do SEN AC.

A data escolhida para a homen%*ein
foi a dc 28 do corrente, dia dn seu ani-
versarlo nataliclo.

Amigos e colegas do ministro João
Emílio Ribeiro, que seguirá no próximo
dia 28, pau assumir as funções ne
enviado extraordinário e ministro Pie-
nlpotenclorlo do Brasil no Panamá, vfto
oferecer-lhe hoje, nos salões dn Jockey
Club, um Jantat dc desnedtda. Falará
em nome dos manifestantes, saudando
o ministro Jofto Emílio Ribeiro, o sr.
Otávio de Souza Dantas.

. — Os Jornalistas acreditados Junto ao
gabinete do ministro dn Justiça v&o
homenagear o major Calo Miranda, dl-
retor da Agencia Nacional, numa de-

monstraçáo de simpatia pelas atenções
que tem recebido do referido diretor.

A homenagem constará de um almo-
ço, a realizar-se no próximo dia 27, ás
13 horas, no Club dos Caiçaras, e será
presidida, por convite especial de seus
promotores, pelo padre Joio Pedrón, dl-
retor do Serviço de Assistência a Me-
nores, em atençío a obra que vem rea-
llzando A frente desse setor do Mtm»
terio da Justiça.

MÁXIMOS JUROS

Serviço •xlra-râpidt

BANCO
OLIVEIRA ROXO 7.

No ponto mais central
da cidadã

R. MIGUEL COUTO, V
anos;
sob a mesma

direção

DU UBALDO VAREJÃO DA FONSECA
HIÔTESE. CLINICA E CIRÚRGICA DENTARIA COM ABSOLUTA GA-
RANTIA. TÉCNICAS ALEMÃ E AMERICANA PARA CONFECÇÃO DE

DENTADURAS ANATÔMICAS. MOLDAGEM FUNCIONAL
Diariamente de 9 ás 12 horas c das 14 ás 18 horas

RADIOGRAFIA A CR$ 10,00
K KUA EVARISTO DA VEIGA. 16 — Sala 1302 - Telefone: 52-2743
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DR. EL GREGO
Chete dos ambulatórios de ginecologia e obstetrícia do H. Gaffree-
Guinle — Clinica Geral - Ginecologia clinica e cirúrgica — Partos.
CINELANDIA - ED. GLORIA, 3.° andar - Tel. 22-7247 - De 2 ás

5 horas. Res.: Rua Senador Vergueiro, 1,18, apt. 201 — Tel. 25-2849

PÉROLALs™»* A
SACO AZUL • CINTA ENCARNADA
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DISCOS
Compro

, PERFEITOS
CLÁSSICOS E POPULARES

COMUNS E L0NG-PLAY
PAGO 0 SEU JUSTO VALOR

ATENDO A DOMICILIO
Rua S.José, 67-42-2577

OS CAMINHÕES

ABREM CAMINHOS PARA O PROGRESSO

Cfimiíi de 137" enlrj
t'«os. Copocíííodo pa-
ro 1.50 m3 até 2 n>3.

Os caminhõRs Chevrolet estão sempre
presentes no árduo trabalho de abrir
caminhos para o progresso econômico
do Brasil. Nessa patriótica tarefa de
construir estradas, os caminhões
Basculantes Chevrolet suo os mais
eficientes no transporte de terra, cas*
calhos, ele. Inteiramente de chapa,
com reforço em toda a extensüo dus

<l*^^fc^===cl^i\&
m\\"M íiimmmr mMBmMl 1

laterais, os Basculantes Chevrolet
oferecem carrosseria facilmente levan-
tada por meio de um aparelho hidráu:
lico acionado pelo motor, simplificando
á opcraçüo de descarga. Proporcio-
nando maior resistência e mais espa-
ço, os caminhões Chevrolet dilo mais
lucro porque rodam mais lempo na
eòlrada — Jteam menos lempo na ojicina.

produto da

GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.
Concessionários em todo o pais

6.0'
$
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Foi o sr. Rubons Moreira quem criou o

coso Almir, do qual resultou o rompimento
i-te relações enfre Vasco e Flamengo. Agora,

.iqi.Tic parceiro peinambucano, atualmente
cliefiando a cíclcg-ição do America, de Reci-
fc, está para criar outro caso, ainda envolven-
do os dois graneds clubes e tendo como pivot
outro jogador que, como Almir, não vale o
menor cstrcmccimonto de relações, muito
menos rompimento.

Resulta que o Vasco, quando da sua es-

O FLAM
tada em Recife — na desastrada excursão

que custou ao clube a Copa Rio — se into-
ressou pelo concurso do médio Tomircs,

grande figura do America c que, no jogo se-

guinte, voltou a enfrentar o Vasco, reforçar.-
do o team do Náutico.

Houve mesmo proposta ao jogador, nn
base de 150 mil cruzeiros. Ainda ontem,
quando o entrevistamos, Tomires confirmou
que havia sido procurado por dirigentes do
bi-campeão carioca:

P* lü m /tf^'^ àêf^k ES
E' verdade, sim. Fui procurado, ofere-

ceram-me 150 contos e eu disse que gostaria
de vir para o Rio, mas que estava preso por •

um contrato.

E que responderam a você?
Que o Vasco iria tratar do assunto di-

retamente com o meu clube.
Vai daí que o sr. Rubens Moreira, já cien-

te dc tudo, ofereceu Tomires ao Flamengo. E,
segundo nos informaram elementos da dele-

TOMIR
gação do America, o sr. Rubens Moreira tem

prestigio suficiente no clube pernambucano
para decidir do destino de qualquer um dos

jogadores do quadro verde. E, sendo um de-
dícado rubro-nogro, da mesma forma que
trouxe Dequinha e arrancou Almir, que es-
tava no Vasco, tratará de desviar Tomires

para a Gávea.

Resta saber,
advirá daí.

agora, que conseqüência

i (> Torneio Mundial dc
ARMANDO
•SANTOS

'"««in

'-'IúIk-s Ciuiincíja';,
ila Copa Ido rendeu Cri* I!).%:;.! 15,00
Imiilos; lim São 1'aulo! . jogos disnui'-,.'.^

ln., <>S 4.349.290,00! No Itio: || í°"'
estadia do Maracanã, CrS 15,013.025 00

Dividida essa renda pelos clubes i|ue parlicliinriim dn t .
fica-se que cada um deles produziu o seguinte: 1'almitlriis- Crtii?-''
Vasco: CrS 4.7(19.352.5(1: Juventus: Or? 3.«89.102,50.' "?„,, 

%CrS 1.051.317.50; Nacional: 1W1 ,5!';'¦•<-rS8W.3MÍ: f;. M
8,308.1)47,00; Sportinii
dela Vermelha: <'r$ 84».762.50 c ()linipli|iie Lulda,a entidade máxima nacional de apurar ns despesas feitas mm
para encerrar o balanço da competição c ser apurado «n*1
verificado. M,do Ü»

O Juventus e o Palmeiras, receberam dc

*nrÇr*rr£r£rÇFZ <^^^^ ^
colas lixas, cri,,

cada um; o Áustria c o Vasco da Gama. Cr? 1.000,000,00 cal
n.111' "sobraram" nas eliminatórias: Sporlingc. 1'slirla Vnmii "^
nal n Olimpique. CrS GflO 090.00. cadu um. Iü
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j\ nova temporc

CONVITE DA
A AO BANGU

ida dos alví-rubros está prevista para abril de 19521
:iiiVi
prov

do U:i:r.:ú ii Europa juntamente com o ,São Paulo íoi <
i, ,,...,,. .,-.-, cuosns. Tecnicamente, os alvt-rubios fizeram sucesso, muito
embora os resuHndos financeiros não fossem compensaveis.

A excursão do Bnngú à Europa, serviu, entretanto, para projetar o
clube aívt-rubro nos países europeu:; deixando entremos desportistas do
Velho Mundo, a melhor dns impressões, o único mal do Bangu foi ter
rrali**'-dn essa excursão juntamente com o São Paulo, tanto assim que ao
final, foi preciso o Bangu deslignr-se cio combinado regressando sua dc-
leeacãa ao Rio, sem ler realizado oíiiltimo jogo cm Lisboa.

NOVO CONVITE AO BANGU'
í\ebni, vitros de ter conhecimento clc que o Bangú vem eu: recebe:'

iiiii novo convite para excursionar ao Velho Mundo.
Segundo fomos informados a temporada próxima esta prevista pau

n mis rir abril cio próximo ano. Nessa excursão
vários '-.-ii','". ciu'0])2ii!. *

o Bangú deverá visita'-'

Domingos
vem alraz

le reforço
lidarei cumpriu

rometera(fll IP
&M |y§ %-¦

O zagueiro já so encontra em Padua e
não pretende retornar — "Serei mesmo
boticário, se o Fluminense não atender
às minhas modestas e justas pretensões

QUER JOGADORES
PARA O BANGU'

I
| f5;:i:i(!o do Oiciri.i p,.:,-i o Bauru,

Domingos c.-lci procurando arrumar|
lilll quadro relativamente bom. Oi

I compromisso naquela cidade ssrá im-
I portanto, cfni o cx-crack se estar ciu-'
i-enhiíhdo no .sentido cie nri-ogimc.itr.i'
bons valores em sua equipo. Daqui
do Rio. levou Mical, embora não n\;-,|
dessa ficar, om face das dificuldade*,

j colocadas pelo Olaria. Entretanto .
I Domingos continua iriteressi-.d.f- nos i
jogadores cariocas, suplentes do vn-.j
lor que não Icm oportunidades i:v i
seu> clubes. Tanto assim qu ¦ deverá
vir ao Rio cm busca dc refotços.
Pelo que sabemos, Mário, elo Ban -
gu. Cadinhos, do Vasco; tambem ou-

11*11 P^-P^
A
pel

í Os leitores cio DIARTO DA NOI-
I TE estão muito bem lembrados de
j uma entrevista concedida a este ves*
j pertino pelo zagueiro Pindaro em

.. absoluta primeira mão. Diss-e-nos o
amanha,''jovem player naquela época.

— "Sn não chegar a .um acordo
com o Fluminense, abandonarei o

i football, retornando a minha cidade
Inalai para ser simples boticário de

-A Federac-ão Metropolitana clc Pu- PajgJ 
HSn M (mmprida.

gilismci araieal]..! 1 l.i c ^, mcsmo segull.
da na Figueira do Mdp a Mjunda , [lcixaclo fa w.
rociaria do Campeonato cie Nous.-,-- iJ
mos. do qual farão parle nurjilistasi fConíinúa na '9" pag. — Lelra Ui
cio Vnsco, Madurelra, Gallt::-, são,
Cristóvão, Portuguesa e Flamo:i;?o.

E' o seguinte ò programa a ser

(Conlinúa na ,4a pag. — Leira P)

noitada cie
io Campeonato de No-

vissimos

:¦ •

^ 
'' '"*n'! '«<''• * '*"-" '* 

8ú.™a:

cordo inicial entre
aivos e alvis-neps

Resta agora íixar-se a quantia que o São..
Cristóvão receberá como quebra

NOTICIÁRIO
. -.REGRESSOU o .lllv,..RcBrcssoii. oiileni • ,*,„r'*¦>Itíllo.ii rinlrgaçáó dn VL*; BEOUTRAM os 1 í**¦

iiie5mo avião, iTlorniram, "

iordjniiuin, francês l!I

47,30 horas, a AssembléMIHdei ação Metropolitana ikpbali, A ordem do dia é»S
!úrburo:;a!m)V^^«.í;

|tenUo^r^1,otf»t'ci - - exnnçiniln .i,, ....:..

Ger.i

Conlinón na

Arbiti
iitigerais,

m. - Uin

O ccntro-niedlo Geraldo Bulau,
embora sendo considerado um do.s
melhores elementos do São Cristo-
vão, já foi até oferecido a outros
clubes.

Poqc haver contrassenso na afir-
mação de ciuc ele se apresenta co-
mo' um dos melhores elementos do
quadro alvo. mas está sempre colo-
cada á venda.

Parece que desta vez se
realizará o Sul-Ame-

ricano

DETALHE DA ENTRADA DOS RUBRO-NEGROS EM CAMPO,
PARA UMA VITORIA, NA-SUÉCIA

A Confederação Sul-Ainericana cie
Volleyball. embora fundada há cinco
anos. ainda não conseguiu rcaii:'.'.iv
o ssu primeiro campeonato, pois :nu-
meros têm sido os obstáculos que a
mentora continental tem encontrado
para levar a cabo o certame.

Desta fcit.a. parece que a Cante-
ricração Sul-Americana realizará este
ano o seu primeiro campeonato, pois
com a inserção üo Paraguai, atingiu
a quatro o numero clc concorrentes,
quantidade assás suficiente.

O Campeonato que incluirá equipes
masculinas c femininas, está marca-
cio para a primeira quinzena clc se-
lembro vindouro, devendo realizar-se
nesta capital.

Acontece que é o próprio Geral-
do que se empenha para sair, cer-
to de que o clube não pode melho-
rar sua situação c reconhecendo que.
não fazendo falta ao team, que
conta com reserva, poderia dar dc i
ganhar ao clube uma boa quantia.

Todavia, os clubes que se inte-
ressaram pelo jogador, por motivos
de cifras, não . chegaram a um
acordo. E o jogador foi ficando,

Agora, ao que parece, (icralclo vai
satisfazer um velho sonho, qual
;eja, o de ingressar no Botafogo,

clube clc sua simpatia.
Pelo menos, entre Uotafogo o

São Cristóvão foi estabelecido um
acordo inicial, mediante o qual
Geraldo irá liara General Scveria-
no cm qua nio Baduca se trans-
ferirá para Figueira de Melo. sen-
do cs.sa uma troca que consulta os
Interesses dos dois clubes.

Ao B.ottllogo, que necessita de
um ccnlro-medio com urgência,
tanto que tem colocado 'Genuíno
lio posto- E ao São Cristóvão, que
anda á procura clc um meia es-
querda.

K como ha diferença clc nivel tc,i-
.nico, entre os dois jogadores, o H.
Cristóvão será indenlsádo numa
quantia a ser estabelecida.

O assunto, alias, não foi resolvi-
do definitivamente devendo o açor-
do ser estabelecido por estes dias,
antes, ó claro, do inicio do campeo-
nato.

, ^V^^-fc^^^cs^.

As ai-bi-
tragens de
foool -bali
tem cons-
lititido mu

do aman. com ¦cumprido na noiti
inicio ás 21 horas: j

Galo — Valter clc Almeida. iMadil-]
lT.lriU x Valter Lopes Ceziüo (Vas-i
c), rena — Irinel F. .Silva iVaseoi
v Jorge Coelho (Madurelra). Leve ¦
Emanuel Silva (Vasco) x Libcralino"Nunes (Vasco». Mcio-médio ligeiro
—- Antônio Bahia (Portuguesa) x Ju-i
randir Lopes (Vasco). Moio-mériio|
ligeiro - • .Joel Galiano (Portuguesa)*i Belmiro Se.vcrino (Madurelrai
Mèio-mòdlo —• Heliò Torres (Vasci)
x Almazio Nogueira (Portuguesa).
Médio — Ari ,!. Santos (Flamengo)
x Clementiiio Monteiro (Vaseo). Pe.-.
sacio — Valdemar Adão (Vasco) x' Quanto ao local cio jogo, foi marsa.v.i
.Sebastião Gomes (Flamengo). Lira u piscina do Botafogo,
extra —¦ Meio médio ligeiro — Joa::] Ao que so propala o Guanabara
Brac, Maldonado (São Cristóvão) :< não disputará o jogo fazendo entre-
Manoel Silva (Vasco). ga dos pontos ao Fluminense.

ITER-P0L0
Sábado, a partida deci-
siva do Torneio de In-
vernó

O Conselho Técnico dc Watcrpolo
d» F. M. N. marcou para sábado
próximo a terceiro partida decisiva
cie, Torneio de Inverno que se encon-
tra empatado entre o Guanabara e
o Fluminense, cm virtude do grêmio
tricolor ter perdido os iiontos do pri-

Imeio encontro que vencera de 7:;3,

Flamengo x Poríiip
tioie, á ie ife io MmnÉ

Peleja de interesse na primeira apresen-
tação dosrubro-negros — Os quadros

j BASK.F/TIB
*¦_ __

ALL EM II* i*

PaM. a torcida carioca, é aconte-
cimento dc grande importância é
mesmo motivo cie ansiedade a peleja
desta noite, no Maracanã, Flamen-
go x Portuguesa clc Desportos. A lu-
t:i de doi.s invictos cia Europa, ambos
com dez vitorias no velho continen-
te. enquanto que os lusos contam
cem mais um empate. Duas faça-
nhas realmente sensacionais c mu-
moraveis para o football brasilejro,
daí, haver maior expectativa em

VAI Á BM O destacado
defensor dn

riamciigii, 7,6 Mario, que não gos-
ln. de viajar dc avião. Zé Mario é
um elemento imprescindível ao"five" do campeão carioca,

'*^A'Ati....''.A////':'/A<!'(\tíífáMa

Os I reinos rto
Orajaif T, C.
para a segunda
divisão estão sen-
do realizados ás
quartas-feiras ás
20 horas c: aos
sábados ás Ki.tiO
horas. Para hoje
estão convocados:
Àhanias, Cantua-
ria, Lúcio, Dii-
mar, Garccz, Tou
vinho, Erick, Al-
varo, No zinho,
-•«isto- •¦atD^ **oi> *-mt* *«n* ¦*!**¦ *-&&*¦ *

U o berto, Otávio,
Boquinha. Teimo¦;: Maninho.

Os I reinos dos
aspirantes; são
as 2.r- o sextas-
feiras, ás 20 lio-
ras. Estão eonvo-
carieis para os
treinos Max, Tião
Ivan, Nilo, Ser-
gio. Jurandir, O-
taciliÒj Ota v i o,
Flavinho. Gilbcr-

ZONA MORTA
ZILDO DANTAS

Partiu a delegação do Vas-
co para Santiago do Chile,
levando a juventude brasi-
leira representada na equipe
clc juvenis dos eruzmaltirios.
Vão os garotos de São Jaiiua-

rio a convite dos chilenos
paia uma temporada nas
quadras do Pacifico.

Na chefia seguiu Inocencio
Leal, um verdadeiro diplo-
mata e o treinador Falcão,
com justiça íoi itegrando a
equipe, pois, dedicou sempre
o seu tempo ao preparo dos
garotos e vê assim, que o
Vasco não esqueceu o seu sa-
crificio.

Vamos sentir de longe o
empenho dos juvenis vascac-
nos para. honrarem em qua-
dras chilenas o basket-ball
brasileiro e tudo indica que
não decepcionaremos aos an-
•dlnos, provando que aqui
lambem tratamos da renova-
ção de valores no basket-ball.
Aos garotos vascainos o.s nos-
sos votos clc uma feliz tem-
porada. \

Bhertas
as inscrições

A São Conrado-Joá, do
próximo domingo, deve-
rá apontar alguns cam-
peões

Em outubro do ano pa: sacio, pois
o calendário vivia sempre atrazado
e as etapas do Campeonato da.s
Montanhas apresentavam intervalos
de 30, 40 e BO dias, Aurélio Ferreira,
na pista da S. Conrado-Joá, quase
perdeu a vida,

Sofrendo um seríssimo desastre.
ainda hoje, está sem poder utilizar
as duas pernas e conservarão uma
delas enfaixada c que o obriga a se
utilizar de uma muleta.

E, na mesma raia, no próximo do-
mingo, teremos
A TERCEIRA ETAPA.

Nela, não temos divida, "pinta-
rão" alguns prováveis campeões,
pois 05 que se conservam invictos.
com pequenas exceções, se voltarem
a vencer, nfio terão suas colocações
alteradas nas duas clapas finais.

Assim . enquanto o.s mais prova-
veis ganhadores se prepararam e
se a prestam para o colejo em per.'-

(Confinúa na 9a pag. — lelra X)

torno do match entre ambos. Será i
mesmo o "tira-prosa" entre os dois
clubes, vendo qual dos dois o melhor, j
uma vez que se encontram igualados j
no numero clc vitorisa pelos campos |europeus.

Alem disso, o prelio desta noi*."', j
no Maracanã, surge como uin espe-,
taculo clc grande gala. parque, o jFlamengo fará sua primeira apresen-
tação á torcida carioca, á sua imen-
sa torcida, depois de tor cumprido a
mais espetacular façanha na Eurp-
pa. Sua'invencibilidade contra a in-
vcncibiliclade rios lusos, que ambos
trouxeram do velho mundo. A Por-
tuguesa já perdeu cm amistosos pe-
lo Brasil; mas, não perdeu a condi-
ção de grande quadro. Daí, ser uma
forte prova cie fogo para os rubros-
negros, despertando intensa curiesi-
clade entre seus alicionados. Um
liintcii rie repercussão nctisaclonal,
que seguirá as emoções ainda vividas I
pelos nossos torcedores, com a vitoria
rio Palmeiras na "Copa Rio". Craii-,
dc amistoso esta noite, Flamengo x
Portuguesa de São Paulo.

O.s dois quadres para hoje. forma-
rão da seguinte maneira:

FLAMENGO: Garcia — Bigllá e
Pavão -- Valter, Bria c Bigode —
Nestor, Hermes, Adãozinlio, índio c
Esquerdinha.

PORTUGUESA: Muca — Ivan e
Nino — Santos, Braiidãozinho c
Ceei — Julinlio, Rubens, Nininho,
Pinga c Leopoldo.
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problemn de clillcil \M
por culpa exclusiva dosei
bes, ruir* não pcrderam.ütria aquele vezu antigo. •
dcnavcl de viudilas pkoií
sempre qur perdera ura;«
pois cinaiido vencem, ós ul
Iros são lidus comoc
ras divinas, O Fluniira
rntãii. com aqticlfl sm t
nhcclclii onipoteiicia, *»;
chisina com um arbau
cm:í irrediavclincnle i
rio. Não iirliauta ele U:
predicados ou bons «.ta
dentes, porque ninguém]
salva. Iodos os outros caí
se curvam a vontade dost:
colores e » arbitro vau
mo para o cutclo. 0 ti
(ii- Leonidas líoiieemom
sistcniaüco. Elo (oi csmi
cio quadro clc árbitros, j
que n Fluminense asslmçí
motivado pelas ocorre:::
dc, jogo do returno ena
Juvenis rir. Flamengo e7
miucrse. em qnc os tretí
res perderam a Invcni
dade. Cumpriu-se ws
ameaça dn sr, José ds I
meicla, de que iisr. Uaü
Rougcmonl nãn apist
mais nenliuiii jogo. En1'
Lnnlo no turno, no "maltl
arbitrado pelo sr. tow:
Castro Gomes, houve o ti
bo. rni campo, mas ai o fl
minensc giinliou, não w
dendo nada ao arbitro.!
continua no quadro, tt
a ale homens, que lí
entregues o destino do U
bali carioca!.

Tom Brown, o "ás" do tênis americano, num "bacíc-hand"
arriscado, na quadra de Wimbledon

íít.tmi*mrnma7weHmíiíjÊãileWÍAMmauji%tMi€MÈ%
JANOS LENCYEL

lOTOeiOLSSiÕ
Domingo, na Quinta da.
Bôa Vista, o Campeona-
to Brasileiro

Terminou n epsea cias grandes competições internacionais. Vem,
agern, o período quando somente disputas esporádicas farão vibrar o pú-
blico esportivo aqui c acolá: a luta de Joe Walcott pela conservação do
titulo mundial dc bo::; n volta ciclista da França; encontros internacio-
nais c'c tênis, automobilismo, golfe; a travessia do Canal da Mancha, cts,

Enquanto isso, realizar-sc-ão, cm toda parte, os campeonatos regio-
nais nos diversos setores rio esporte,

O football profissional voltará a »• '
sua vida cotidiana; Flamengo con-
tra Vasco, Olaria contro Bonsuccs-
so c assim por diante. O.s locutores
não precisarão mais quebrar a lin-
gua com nomes esquisitos, c o publi-
co náo ficará mais na duvida se o
clube de camisa rubra c o Áustria
ou o Nacional. E vem, como não
poclc deixar de vir, o "extra" do
football, o espetáculo com os juizes.

CICLISMO

to, Fiavio, Júlio
César, Jullnho e
Pedro Paulo.

I Dilm ira vascainos!
Seguiu cintem a delegação juvenil dn Vasco para

n Chile, onde realizará uma serie *le jogos. Na
chefia seguiu Inocencio l.eai c o treinador foi
Faláu. Trídó Indica que os cruzmnltinns lerãn

,exilo nesta temporada,

'¦'i-^r-'--*'-**'-'*' Jkm^m^íA

Os m i neiros
venceram o cam-
peonato brasilei-
ro de Juvenis, e,
cariocas e pau-
listas ficaram em
segundo. No fe-
minino: primeiro
paulistas; segun-
do, cariocas. No
lance livre os ca-
rlócás não se co-
locaram.
(Conlimia na 4a
página, letra,' V)
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HIPISMO

Brasileiros, ingleses, ou suecos, o
, publico c os clubes sempre os mete-

Será sem duvida, um espetáculo de rão na malha na hora do amargura.
Isto é um ponto aliás onde vale a

peiiri parar um instante. O proble-
mu do.s juizes 6, certamente, com-
plexo. Náo só aqui, como cm toda a
parte dei mundo. Também, Inglater-
ra, também na Suécia, clc onde o
Brasil importa árbitros para dirigir
seus campeonatos. Lá, talvez, me-
nos do que aqui, mas que há proble

fortes emoções e, por todos os moti-
vos empolgante, o que a Confedera-
ção Brasileira clc Motociclisnío está
organizando e que será realizado no
próximo domingo na Quinta da B>a
Vista.

Um grande cortejo clc maquinas
pilotadas pelos mais categorizados
ases do motociclisnío nacional oferc-1

Seguiu a delegação do
Vasco para Portugal

Embarcou domingo pelo "Serpci
Pinto" a delegação do Vasco da
Gama, que vai participar da XVÍ
Volta de Portugal cm bicicleta, que
tera inicio no dia 11 de agosto pio-
ximo.

Uma vez em Lisboa os vascainos
seguirão para o Porto onde se inicia-
rá a famosa competição ciclistica,

Pinheiro Pires volta ás
vistas para um novo car-
ro, de 1.500 cc. •¦

Na mesma hora em que anuncia
que iniciará os reparos em sua Ferra-
ri .conforme noticiamos, Pinheiro
Pires deliberou comprar uma nova
máquina, voltando sua atenção pa-
ra uma Masscrati.

Quem o aconselhou, reiteradas ve-
zcs, foi Chico Landi e dai o nosso
patrício ter tomado a inesperada de-
liberação de adquirir uma cias mais
modernas máquinas de 1.500 cc, com
compressor duplo.

O preço de compra será nada me-
nos do que oito milhões e quinhentas
mil liras, mas essa aparente o ta*
bülosa fortuna não excederá dn tiOt)
mil cruzeiros — custo real cm moe-
da brasileira.

Mas Pinheiro Pires, a quem fala-
mos e que confirmou o que consegui-
vamos apurar, disse que ierá ainda
que reservar 50 mil cruzeiros, para
compra de peças, o que importei em
dizer que a Masscrati sairá por 350
mil cruzeiros.

Mas a novidade ainda mais seilsa-
cional ó a cpie diz respeito à presen-
ca de Pinheiro Pires nas corridas na
Europa. A esse respeito Já tomou to-
das as providências devendo embar-
car nos primeiros dias do próximo
môs, a fim de intervir em alguma:
provas no Velho Mundo.

Com sua hábilua.1 modéstia Pliihoi-
i'o fez questão de dizer que DIÁRIO
DA NOITE, que não irá pròpriamon-
te correr, pois sabe serem nulas as
suas possibilidades. Mas deseja ga*
nhar experiência, seguindo conselho
de Chico .dado através da sensacional
entrevista que nos foi concedida pou-
cos dias antes do campienissimo em-
baretir;

Trata-se, não há que negar, de
uma autêntica bomba, pois ninguém
esperava que Pinheiro se dispusesse
a comprar uma nova máquina e in-
lervir cm competições ria Europa.

E completemos o noticiário infor-
mando oue a Mnsserati tem 'apenas'
lfi válvulas.,.

O homem quer mesmo fazer ml -
sérias...

NOTICIÁRIO
EMPATE SENSACIONAL S

CARIOCA F. CEO G. E.
PROLETÁRIO — O grarriaioí
rioca F. C. foi palco iic.ll
deiro clássico d'Aleena(-.
equipes acima mencionam

O escore final acusava. o,(
de ti lentos, que foi um P*
to para o Carioca, A rap»
fConíinúa na Su pag.

TEiS
Prossegue hoje o Q

peonato Juveni
sileiro

PROSSKOUK HOJh
O CAMPEI
i'it.\sii.r.ii!o

to um
Nas quadras do QflftH

•caras, teca prossegiW
Campeonato Juvenil ¦"•
Tênis, cue está «W«*L
sucesso. E' o segiitoleo.jfffl

niasciilin*!'.

V í-

cera motivo ao publico para vibrai' e mas, hú divergências, clc certo que

As provas "Mario Gouveia
Ribeiro" e "José de Verda"

Não está ainda fixada a data pa-
ra a realização das provas de hi-
pismo "Mario Ribeiro" e José de
Verda", do calendário Hipicn da
Federação Metropolitana de Hipis-
mo, que deveriam ser realizadas do-
mingo na pista da Sociedade Hl-
pica Brasileira, foram transferidas"sine-die'' :-j (¦¦ ¦'.

tijV^:.\,-..''-'t:-:\'-^-..v.....'.-L'.-,....j.^.>A..-f; -¦¦¦ 
nrt''*;"¦ ; AÍjLli

emocionar-se acete o arrojo e sangue
frio dos que Irão competir nesse ma-
gno certame do niotpciclismo brasi-
leiro.

Trés serão as provas a disputai -Se
para apura.ção, em cada uma delas,
do campeão brasileiro das cate-jMtias
250, 350 e 500 cc.

Dentre o.s aspectos sensacionais que
se antecipam como de grande int'*

há*. E por que? Porque o juiz erra.
Erra num lance, Inverte a falta, dá
um penalty ou deixa de consignar.
Erra até no ultimo minuto do jogo,
fazendo valer um goal de "off-side"
com 0 a 0 no plaeard.

E isso aborrece.

Revolta-se o jogador, o diretor,
torcedor. Todos se viram contra

resse há que salientar-se o dwelq j j-jiZ>'tquàÍÍficáildÓ-osensacimial que irão travar niinin 1'eiTíquerendo, as vezes,

Totalmente "estourado
carro de Pinheiro

55 c
Pires

dc hoje, amanliA. tidel»W
HOJE QUADRAS W

TRY:
!) horas - 1.".

final de dupla'
15 horas - 1- - - ^

de final do slmple »JB
16 horas - 3." quarto

simples ma-"""110
final rio duplas nw^.,s

men Mediei* -M. ('c*'Coi
nhares-Mnria H. &¦'i
amanha - QUA',w"
MliNENS''» „ . [>m!) horas ¦ -• ',,c

duplas nis tt*
_ iiruiieiia ¦
do-d«pir

prlnicmKilmoles leí-l

final ii
lã lioras

senil-fluani
lü horas

scmi-flnnis de
DIA
tiív

1 QüAI)B<" !

ilinelia,*-'

culinns. .„,i,nfn|i '
O VASCO ''• '''.",,

i>i ;tit(ii '("'••c:J„
o
POI!
Na i"

SKTK A
iiip*- SKa

cm Polropi iii- pl,,.r'.:

Vasco e (lilo P

o
o

de criminoso",
..,  enforcá-lo, sn-

tativa de dirigir uma superioridade terrá-lo vivo, lá mesmo, no meio do
ate .hoje não definida, os corredores cnmp0, Porque cio errou. Que coisa,
cariocas e paulistas. lqUe rrimc inolvidavelll Errar numa

A 003federação Brasileira de Mo- c*colsad feita numa fração clc seguii-
toeiclismo estabeleceu o preço de Oi'5 tif, |lmll i^p.fo oue decorreu enr.*i ,-,
10,(10 PBV.a os iilgrcsips, ssiidp que ,.a,)itlüZ (|-um relâmpago: isso é mos-
para militares fardados, um ingres-
so vale para dois. (Conlinúa na 3" pag. - Lelra D

i.'fi'itf-.'r.li^^ ... . ; ..'. .V.-;.,.., ,. .^

Quem desejar conserta-lo por 120 mil cru-
zeiros terá imediata preferencia

Forçado pelas circunstancias, pois
precisava conhecer a fundo, não pro-
prlanieiite seu prejuízo, mas os re-
paros a fazer cm sua maquina, Pi-
nheiro Pires foi observa-la, levan-
do consigo um batalhão de mecani-
cos c dc entendidos.

Deixou que a maquina sofresse uni
estudo completo, para que melhor,
conhecesse o que é preciso fazer, a

fim dc leva-la, novamente, ás pis-
tas.

E a vistoria foi cm regra. Minu-
ciosa e dcmoradissiina, finda a qual
ficou comprovado estar a Ferrari se-
riamente avariada e necessitando de
URGENTES REPAROS

Que devem ser feitos quanto an-

(Confinúa na 9" rcoo ¦ '

,ropoltl».j

 cie nfjftí
Ia da 'taça
venceríiiu ns
lanem '

(IS l>« ¦¦¦'• '"Nr M li
Na disputa ''' 'Tin,cat

entre veteranos 
^minensc

pela quar
score cie '1 x

a W levar a "

Pei
limpe i

os D e nl es C.IH
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pressões colhidas
reportagema nossa

PONTET CANET

* .'in nas "matinais" da

O FAVORITO

-„.;::E cada vez mais in-
, .,..,-. LLpvseniRiii um
"Sperãs das grandes

piHunero dc animais

l|21!l|llllli» L

utilizam pa •a ativar o

•m acompa-"cracks'' ao
procurando co-

dc profissionais.

Kreportagein* 
*

" 
j. cru?clrob

^entendidos sobre os
stanildatos da nossa pro-
_ Depois de uma semana

Jmb ouvindo opiniões adul
|E aptos a dizer aos lei-
Bo até agora 03 "pa-

S-mttpstáke".
^ Canet. principalmente de- *,
v-.ito" de segunda-íei-

fetie a maioria das pre-
« o'alazão do Stud Rocha
fi.» até alguns " fãs" eu-

ie consideram-no 
"bar-

prínde prova.
icfflzMontiel e Fort NU-

lios nomes seguintes, sen-
«cartaz" cio francês tem

Imijo nestes últimos dias.
H melhore.- que lem apre-

k Em todo o caso. ainda po-
liatecer muita coisa ate o
«ilida. Vejamos as novlda-

pjparecerílo nos próximos

" '>_-*Cv

nmÊÊKWw

PONTET CANET

MOSAICOS
— Por Jlabr

DE VEMENO

Moreno, que lâo
jécm se tratando de
jjs de cavalo, fora do
i.f um autentico "an-
', Pelo menos foi essa a

«so que tivemos. Do-'1,1» 
Bar Plnmentio, na

irqués de S. Vicente,
seis partidas de

íir" para o Bolonha,
pontos rie partido.

lima qüé terminava,
icssesso ficavn o ¦ More-
todo que não podia
ipra o nosso repórter,
nia-íoiia novamente jo-

ii agora sem partido, e
j ;sz o Bolonha Banhou
í Esta manhã o Moreno

. sem sucesso, en-
ií.o. Cuidado, Moreno. O

J e que sabe o quanto
ij Bolonha. 'Dava 50 e

levando outro tanto.
;rocè vai perder a des-
Mos 03 dias,

k-.V.rr.niioü-sc .com muita opor-tü;-
nidatie. o gênero de propaganda or-
iranizado para o "Grande Prêmio
Brasil*'. O primeiro cartaz qde àpn-
receu despertou criticas de todos 01
lados. E a pergunta velo:

Então, vamos ter corridas de
girafas? ^Como?

Náo viu o cartaz afixado pelos
muros? Girafas montadas e na
Gávea...

O carioca, por si. dono de uma"verve" absoluta, não perdeu sua
oportunidade para desancar a cri-
tica:

—• Aquilo é Portinari ou qualquer
artista moderno...

Náo'entende de turí e dai todo
esse disparate. Parece até a gira-
fa do Jardim Zoológico...

Puxa! Que propaganda para o
Jardim Zoológico...

Frases como essas estão nos lábios
de todos os que conhecem o turf e
alguma coisa de arte., ,

* * *
A estréia de Vertical no "handl-

cap" dc domingo passado deixou fe-
cunda imprejsüo erttre os observado-
res de. nosso turf. O filho de Sa-.'
turno, vindo da Argentina com um
cartaz deste tamanho, correu abai-
xo da critica. Nem a-propalada ve-
locidade demonstrou possuir entran-
do pelos ''troços", completamente
batido por um lote de mediocridades
de nosso turf.

Com uma atuação que não chegou
a convencer, Vertical, futuramente,
poderá reabilitar-se, más, se produ-?ir em 1 sua, futura apresentarão
idêntica atuação, então, eslará in-
cluido entre os "abacaxis" que são
enviados semanalmente para o nosso
pais. ¦ ¦¦"¦."" '}'' '"¦"

O brasileiro, talvez devido à
sua origem, traz dentro de si' o
germe da superstição, E, parti-
cularmentc, os que -gostam do
turf, sentem mais apurado.o: vè-
neno desse mal, se é que podemos
classificá-lo assim. O fato' e que
o carreirista é supersticioso por
excelência, Um camarada em-
prestou a outro o seu binóculo.
Queria vender a peça e deu-a ao
pretendente, para que a experi-
montasse, assistindo uma corrida
Inteira. E assim o amigo lei.
Levou, em um domingo, o bino-
eülo para o prado e começou a
funcionar. Antes, porem, marcou
o seu programa e fei as 

'suas.

acumuladas, de acordo com • que
mandava o figurino. Lego no pri-
meiro páreo, astestou o binóculo'
e assistiu a corrida. Maravilhoso!
Mas o seu cavalo perdeu. Velo o
segundo páreo • tudo aiul. Mas
também o cavalo nio ganhou. E
foi assim até o fim. Quando en-
controu o dono do binóculo e disse,
entregando a linda «c^a: "Otlmo;

mas nao fazemos negócio". E ex-

piscando; "O binóculo é estu-

pendo. Na reta oposta, os animais
parecem que estão na cara da gen-
te. Na curva, tudo pertinho; vê-se
tudo admiravelmente. Mas não
fa«>mos negocio porque com o seu
binóculo só não consegui vêr uma
coisa: -~ a cara do pagador...
— JABUTI. ll>

. Castillo Explicou o Fracasso do Potro
Montanhas na Corrida de Sábado

V
yjvemalorívolume dê jogo
Wíèmprè ::o marcador, b

12 penalties a scii favori
itro não consignou."Sdo Carioca foram de au-

iKümundo, Dodô e Tury, os
í Proletário foram consigna-
Otário.

fi'quadros -Jogaram com aümnstitulçâo: . . .
¦Aylton; Raul e João;

Jinho e Saltis; Azarlas. Tu-indo, Porró e Dodô,
[PROLETÁRIO - Eloi; Nel-•«íi; Artur, Boné e Paull-
Wi Mirim, Queivan (Po-w-oe Nilinho. ¦ • • ¦
"liminar a vitoria sorriu ao»ao Proletário' pela cohta-Ha 3.
WJ$RÓ SURPREENDEU

"BE - Confirmando a súa'Popularidade d» rui», d-s-«do E. F. Saudade, de-tom o riote-i.í ti ... j

do Vasquinho de-. Olaria, corri á:pra-
ça de esporte super-lotada. •':''-'..-.' Ressentindo"-se do desfalque na
equipe a ultima hora. è improvisa-
dos com jogadores do quadro de
r.spirantcs, o Saudade caiu lutando
frente a um adversário valoroso nas
nções, por 3 tentos a 0: Chico, Nll-
ton„ Beto,..Wilson, Glovane fizeram
falta no Saudade. '

Á equipe do Saúde formou assim
Dodô; Cosme e 03valdo; Nelson,
Vadinho e Bira; Ivan, Hilson, Dedê-
Dzmiáo e Pitóca.

O NOVO ATLÂNTICO E O GA-
LITOS EMPATARAM — Com gran-
de assistência realizou-se domingo,
no Engenho Novo .0 amistoso entre
o F. C. Galltos e ò; Novo Atlântico
de Santa Tereza. Foi um prello
dlsputadissimo, empolgante, que ter-
minou empatado de lxl. | ,

O Galitos que erao franco favo.-
rito estava perdendo até o final do
segundo tempo, .quando empatou o
prélio após uma feia.falta no golei-
ro Dudu. n&o punida pelo .arbitro.
O quadro do Novo Atlântico era o
seguinte: Dodô; Mano II e Potassa;

O CHORO É LIVRE
Antônio Portilho que conduziu Balancin informou que na altura dos

360 metros finais o animal Pânico correu de "golpe" para dentro, obrl-
gãndb áo deelarante a suspender o seu conduzido e pó-ló por fora o que
atrasou bastante o seu pilotado.Omario Relchel que conduziu Hio informoui que o seu pilotado
nos últimos metros do percurso correu um pouco para dentro tendo pre-
JUdlcado com esse movimento o animal Varslty. não obstante os esforços
do deelarante para corrigi-lo.

Jobel Tinoco que conduziu Varsity confirma a parte dada.pelo
seu colega Omario Relchel piloto de Rio.

~ Emygdio Castillo que conduziu Montanhes informou, que na par-
tida a "cabeçada" do seu pilotado correu para iras e nos 800 metros o
citado animal correu de "golpe" para fora. obrigando ao deelarante a
contê-lo quase parando, ém virtude do estádò de segurança que ó mesmo
oferecia.

José Portilho que conduziu Ituano informou que na altura dos
800 metros o animal Isletè correu de "golpo" para dentro tendo com esse
movimento "fechado" violentamente o seu pilotado obrlgando-o a levan-
tá-lo bruscamente.; />

—- Adão Ribas que conduziu Islete informou que na altura dos 600
metros ò, animal Cabo Frio vinha procurando abrir o qué obrigou ao de-'durante'a íaier correr o 

'seu 
conduzido a fim de náo ficar sem passagem

tendo nesse mesmo "encaixotado" o animal Itunno que vinha a seu lado,
por dentro, tendo esse "caixote" sido licito pois sempre conservou a sua
linha. -, '

CORRIDA DE DOMINGO

Luiz Higoi.l piloto do cavalo Ondino declarou que no pulo de par-
tida foi -violentamente trancado por Irresistível, que velo, trazido por
Kurdo. ^' )' V

Armando Rosa confirma a parte «cima, pois foi também tran-
cado por Kurdo.

Cândido Moreno que conduziu Brown Boy informou que o seu pi-
lotado nos últimos 300 metros vinha querendo abrir e que também ao
solicitar a fundo o seu conduzido còrreua "cilha" do mesmo.

Cândido Moreno que pilotou o animal Kurdo informou que na
partida o seu pilotado tintou correr para dentro, e que ao corrigi-lo o
fez com certo vigor tendo a sua montada atingido com a anca do cavalo
Irresistível causando com isso certo prejuizo aõ aludido animal.

^*t*v^V^^*kj*0l>n****tt*****t*iA**A0*

TURF EM
i

pílulas
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Cândido Moreno deu "asar" do-
mingo. E que êle tinha feito um
iforte "padrão", em Bpttlcelll, Do*
noghue e Lá Mallnche. Só o Bottl-
cclll "vingou" e os outros chegaram
"ali". Nem todos os dias...

x •
Pontet Canet tirou prova regun-

da-felr» para o G. P. "Brasil".
Montado pelo Dias; • alazão reali-
sou bom exercício cem ar seguintes
marcas: S.040 em 8*2", ultima ml-
lha em 117", últimos 1.M0 metros
em «7 1/5. - ,

Anacoreta e Quatrero estão sen-
do esperados na Gávea, Os dois pa-
relhefros. são candidatos ao G. P.
"Brasil" e Jã virão-preparados pa-
ra a nossa grande prova. . ,

. » jt *
Ataliba Moreira, nina das figuras

mais benqnistas e simpáticas entre
os nossos trelnsdorec euldarã dora-
vante dos cavalos do sr. Augusto M.
Sitsòn.

Nossos parabéns e muitos suces-
sos. x •

Mattcr que ha pouco foi vendido
pelo Stud Paula Machado, passou
rm 102", os 1.600 metros, e não
1. SOA como foi publicado em cer-

tos jornais,

»'L____f 
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DOIS^COWTaS »Ó VIGÁRIO"
MH-MSHIMHSIHMM

Vertical de"malas prontas"
e Bahari mancou
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0 COMENDADOR GREGORIO SEp^gg^^^^
sos interessantes que eram disputados com multo interesse. Os jo-
ckeys tiveram um grande Incentivo. Para os que não sofriam pe-
nalldades durante a temporada, prêmios valiosos eram entregues;
como se vê na gravura, quando Araya e Croft eram Contemplados
na sede do Derby Club, com a presença da imprensa, diretores e po-
liticos, como o general Pinheiro Machado, que jamais abandonou o

seu esporte predileto. /
>****A*********************,**^*********ri*i*i"iJ*yVV%^

EUCLIDES SILVA
recebeu uma ovação

_. •'*.
Pela vitoria que teve com Irísado

NY PRINCE impressionou bem na stta primeira apresentação nss pistas. O potro nio ganhou de "niri-

gnem", é verdade, mas chegou com "sobras" e em bom tempo para os 1.300 metros.

Oarlylc, Jau e, Henrique; Tlâ. Or-
lando, Fonseca, Mano I e Dhu

'_ Y - t.\, WM. - ¦¦¦-. ;
SÁBADO

M.-~ uo» mcitiismm - a*s 1:1,11.*-"Comim|súrlu".
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4—1» Elan ..;.....;...... 50
10 Laínnrela ...51
." Banjo ........*...'.. 56

8" Pareô — 1.400 r, metro»*
- Cr$ 30.OCO.00 "-¦ **• .«.10
lioras - ! ("Bettlna'.') -

l—1 Blvera ...
2 Egípclana

2-3 Hlléla ...',
¦ 4 Oomtpssç

3—.1 Gasèontia
9 oálaeang»
7 Daijiji.'.'..

4—B Marinha .
.9vChacota -.
10 Mame ;.¦;.'.

¦••V-,--

DOMINGO
•-¦i 3-Amaragl. .
1.» Páreo — 1.500 metros 2—4 Pandona
Crj 30.000,00 — A'l,W.00

horas . y ¦
K*' 

;•¦ kb
54
56
50
54
52

1—1 Damarena
2-2Jtllo :.......

3 Miragem ..
3—4 Radlmba .

SPlndorama
4—6 Holao .-....

7 Brigo ¦...---' 53

, 2.0 Páreo -,. MM-.metros
- Cr» 30.000,00 - A'S 13,311'noras. 

.'\
_a

53
52m
SC
52
52
S4
52
«fl:

1—1 Lobélla •" Uilílania ....
2—2.:Tlntü,1*lrft ...

3 Plorena ......
3—4 Mumi. ..,...-.

5 FUU- Unda ..
4—o vibrante'.','.'....:

,7 v.'dp"Pal—ar;'¦ 
o Ttoia'.,..;,,...

Jo páreo.— 2.M0 metros
_ CrS <U.0(Kl,00; — A'» < 14,00

T**- 
".. ' 

KSS
,;.» 50
,..r"S

.... 48
,.i'i 56.
.,.' -64.
.... 52
,;.'; so.

I—l Parthenon'
2 llslancln .

i—3 Panl^O .-(•
4 Péblto Í*T..;

3—Sifrilélóv--'••
b Irresistível

i-t-7 auarvimsii,
z teste .....

i> Vkttà 
'— .1.400. tW/os

-'Ctf J«.í00,00-r iA/S, M.30,

??m ' _í
1 ii'i Oóme ,0», ,........- 84

: .-.!• Olympt-: ......'...'•, "58
2 Irak ...;......-.••• »

J-i-3 "AniegO!:.'........'••'•¦'_
-4 carinhoso .i......>.i;52_.. ,:5"

,5*
.52
. S«
.84
. 52
. 43

. 52
. 52

Night Club.
¦3—B Plãnl- .*.....

Calsndria ....
Hszy ¦

;¦';" Mhd» Dons-,
1-d Mlstioo .'..-:

Í0 Nazy,..-..-'...v
11- OracOvl» :...." coutraband».

Luxuosa
Joriolls .....

3-7 Nàbl.»
Cortsla 
Peplta .<•'.,

4-10 Unle Báby
11 schamelcsii .¦
12 Angntuba ..

¦.' 6" ¦ Parto —' 1.000 metros
- Cr| 40.000,00 - A'S 1",4U
liorai. «BettlhÉ".

Ks
Pròsper .;.....,
Paó ............
Paladlm ......
Amarante ......
NsughtyBoy .
Dirbn"...
|Eber Shah ....

. Salte-La ........
Bróady/ay BID'

.Cpeôuo ...'.'..,
iSarrllbb .......
Açude,,

I Pair Blaeic
. dratiados ,'El Din .....

Salgon '..,'

55.
. 55
.'55

S3.
.55
.'53'
,-'53'
. 55'
.55
. 55
. "5
. 55
,'55:
. 8,1
, sy
:'85

, 7.» Páreo — ,,-***remlò Ba*'
pháe" de Bairro»" — l.««0 .metro» - Cr$;iOo.upo;oo -J
A's 16,20 hora» - "Uettins"

. 56.
,'Rl
. 6!-. 58
. 51'

ta

'5.í páreo¦- yi.m rrietros
_ Crt. 4t).000,M A'* 15,*»
norM. .';':;., .. 

'"^

,.t—1 Anne/Stüavt „:...,.-'• •""'ã 
Tunitio Üm.ao ..... '55

1—i:-I_; F.pntaihe •
-" èinle» ......

2-^-2 LtfCbruna ...
Láurina .t-..',
Mâtty .....V..

3—5 Chenllle ......T. „
eptilabit» j-.'i ••„•¦ $1.¦'. -.7:Of0J»"v.'..'.'-«i-l .*•,.•- 5*,

4—8 Victoria Croes ..... 85
9 Presteza ,..,..'.......59'•' Sorbbna ., = • "?

" 
g.o"íáréòí— Ü4p0 metro»

- Cr» M.000.00 ^ A'»; 17,00
horas — (Handicap Eap*--ciai) - "BéttlnÉ",,

1—1 tover'» Mopn ...
-.CJ Biue Dteim.,.'-•;

3Xaurlna .........
2—4 Campeador .-...¦.-..

..S.S&ns Route........' ,", çí Campéa'dpr ..
S-1-* Eagle Pa.Bí;..-......'". 7-ílartlngalá ;.,'....

! "HâppyNsven.^/í
'4t-8 Eípumoso ,..,..,.
:,.,-'9'Or<v|tt> de Ouro|';...
.''.'."/..yictorlaf CroM^..;

ks:,:h
.-50 .
: 50
,-86' 'I
.-¦54 -j
..49 !
. 82 |.
.81 ¦
¦li* i
„.5i': ]
,!'4B'.- ;

Nos:segundos tjuadros houve tam-
bem empate de lxl.

: TÜRÜNltoHAS, 4 x OLÍMPICO. 0
— O infanto Juvenil do Turuninhá
A. C, enfrentando o Olímpico F.
C. em setl campo, venceu com re-
lativa facilidade por 4x0, o Olímpico
F. ClufcCi Ronaldo marcou dois
goals; César Tito um e Fernand.i
outrb. O quadro do Turuninhá ..foi
o seguinte: Cabeção; Dlosío e Ma-
noel; Ari, Azio e Edinho; Mnrdinho,
César Tito, Ronaldo, . Fernandd e
Celso Maceió (Cláudio Maceió».

O arbitro;foi o sr. Yfltèr Rocha
Lima. com atuação regular. -'

A ASSEMBLÉIA DE HOJE, NO
E. O. BRASIL — Está- convocada
para hoje, às 20,30. horas; e;*i pri-méira convocação a assembléia ge-
ral extraordinária do E. C. Brasil
para tratar de importantes assun-
.tos'. .

u

YANKEE F.C.
. Rea"izà-se ho:Jè .0 esperado match

treino entre a equipe de;Juvenis do
Iéhké F. C. x Bonsucesso F. c, no!
campo do Bonsucesso F. C.

Ò. quadro" do , si. Antôninho está
credenciado a fazer uma boa parti-dg. apesar de enfrentar Uni adver-
âariò de primeira; categoria.

Póif.iioaò; Intermédio o sr. Anto-
ninho convoca os seguintes elémen-
tos:\;v '. "•'"' -.•....'' *'
.Milton, Foca, Osvaldo, Duda. Pau-

Io. Oulinha.' TU.. Norival. Valter II,
Esquerdinha', Dito, Tifto., Rubens.
Of Jogadores acima deverão comba-
recér àisédé às 2 Horas. '. I' •¦-

K
PROVIDENCIAS PXRA, O IN 1

TERESTADÜAL D EHOJE -r-;Pa-
¦ro, o .'encontro iioturno de hoje; nó
Maracanã, entre ns equipes invictas
da Europa od Flamengo e Portugué-
sa Paulista, a administração da A,

pltal^ nas primeiras horas de segun-
da-telra.

A reportagem do DIARIO DA
NOITE teve oportunidade de manter
contato como.aludido jogador no
momento em que precedeu o seu em-
barque.

'B*Pindaro voltou a afirmar ao re-
portér:Como disse, vou'ser um simples
boticário. Só retornarei ao Rio, ae o
Fluminense resolver atender as mi-
nhas justas e modestas pretensões.,E quais são elas? perguntamos.Todos voeis já conhecem. Não
constitui.nenhuma novidade. E des-
pedlndo-se do repórter, declarou:'.

-•Deixarei o Rio, iom saudades,
com muitas saudadas doa.meus com-
pánheiros de club, dos amigos da im-
prensa que sempre me incentivaram
com suas críticas e seus comentários
a meu respeito. À todos, o meu
muito obrigado". V

Sempre a mesma historia

Todos os anos repete-se o mesmo
'cenário", nas vésperas do O. P.

"Brasil". E' fulano que era o "tal"
na Argentina, que chega com ares,
de "papão'!, sicrano que ümelhórou"
extraordinariamente aqui na.Gávea,
etc stc«

No fim. temos que contar mesmo;
com a "prata da casa" e olhe lá...

Este ano, foi o tal de Vertical,
Veiu para a Oavea, com cartaz de
crack, acompanhado de: jóquei, trel-
nador, "ama-seca'" etc Domingo
passado, finalmente Ia estrear o
Vertical, num handicap, cercado da
maior curiosidade. E aconteceu o que
esperávamos, mas nio com um "qua-
dro" tão desolador: 

'um "papelão"
do Vertical, que nunca esteve no pa-
reo terminando "caindo" pela cerca
externa- Sua "performance" foi táo
decepcionante que já estão até pro-
videnclando a sua volta o mais de-
pressa possível para o local de ori-
gem. E assim terminou o "roman-
ce.". .

Outro "papão" (?) que está fora
de cogitações, é o Bahari. Mas.este
pêlo menos parecia ser melhor que o
outro. Em exercícios, vinha inipres-
sionando lisongeiramente, mas acon-
teceu o que não estava no progra-
ma: Bahari "sentiu" de um loco-
motor, e ao que parece o mal é ân-
tigo e não ficara curado tão cedo.
Bahari e Vertical. Dois "contos dó
vigário" legitimos. Outros ainda vi-
rão. x' . '.

E' só esperar, mais alguns dias.;.

Este pubUco carioca é o melhor
do mundo. Já deu disso sobejas
provas em .partidas internacionais
de foot-ball, è quantas vezes em
turf o mais aplaudido é o jóVftcy ou
o animal que não foi o vencedor. E
como sabe premiar àqueles que se-
iam pela confiança neles depositada.
Vocês viram o páreo vencido pelo
cavalo Irlsado, no, domingo? Uma
carreira normal, onde o pupilo de
Henrique de Sousa ganhou lutando
com Donoghue desde a entrada da
reta. O publico quis, porém, Bemons-
trar ao jockey Euclides Silva sua
solidariedade. Quando apareceu no
canter da carreira seguinte no dor-
so de Jolle, foi recebido com estron-
dosa salva de palmas partida de
todas as tribunas, como se acabas-
se de ganhar o "Grande Prêmio
Brasil" por exemplo. Euclides eu-
fórico, agradecia com á mão levan-
tada a carinhosa recepção do pu-
bíico, este publico que tão bem sabe

D.E.M, adotou as seguintes pro-
vidêncifis* -"i' ' -¦ ."

a) T- inicio da preliminar às 19,15;
b) ----inicio da principal, ás 21,15;
c) — os sócios do Flamengo entra*

r&o pelo portão a seguir ao n. 15;
d) r- foram Treservados os .setores

ns. 13, 15, 17, 19, 21 e 23, das ca-
deiras cativas, para os sócios do
Flamengo; , .

e):— a partida-,preliminar se|á
disputada entre' as equipes de ama-
dores do Flamengo e S-C. Barroso.

CONTRATOS REQISTRADQS —
Foram registrados ontem, ná Federa-
çâo, os seguintes contratos: ; 

'
Ariosto, co mo Bótafoió:~ Ca-

rangOj com o Canto dó Rio — Jai-
mlnno, com o Fluminense — Friaçà,"Àmorim, Bira, Célio e Gabaria, com
ò Vasco, v

CAMPO'APROVADO — O Depar-
taluento Técnico da Federação apro-
vpu ontem o campo do São Cris-
tovão;: ":,- y. ¦.'

peqtiva, deliberou o Automóvel Clu-
be aceitar novas inscrições .para os
que desejarem tomar parte nas três
Subidas que faltam. Issoyporque
qualquer concorrente qUe agora; en-
tre e venha a ficar vitorioso ein tc|
das as carreiras, terminará com am-
piás possibilidades, de se tornar
oampeão. ,

t»or Isso ê possível, que ás.Inseri
ções; abertas desde ontem, venham
a oferecer um resultado dòs mais
expressivos pelo vulto dos inscritos.

Isso porque, certos.' mesmo garáh-
tidos nostltulo, tudo Indica que até'
o inicio da prova Ue domingo, só
existam dois volantes:
GINO E HAROLDO.

Difícil ou. quase impossivelmente
perderão. Haroldo está correndo em
situação privilegiada na Categoria
de Turismo até 2,000 cc, e daf ter
a - vitória ¦; praticamente em suas
mãos. Basta dizer que está 20 pon
tos distanciado do segundo classlfl
cado. Já na de acima de 2.000 cc
a parada é mais dura. pois Haroldo
tem os mesmos 26 pontos, mas o
Segundo classificado, Nino Steíani
ni. está com 18...-; i~ , '

Tombem a "Ituação dè Gino está
bém clara: 26. pontos e Geraldo
Bonn, em segundo, còm 11. Kãò ha-
verá.castigo... . t-iy. ' -.;

As demais, categorias poderão
.apresentar- suas surpresas e algu-
mas só se* decidirão, depois de per-
corrida.a etapa Águas Ferress-Sta.
Tereza, que. será a quarta e penuk,
tima. .'¦,'" •". , .

escolher que merece suas palmas.
Um bom jockey como Euclides Silva
quase sem montarlas, é Indiscutível-
mente uma injustiça. E naquelas
palmas estava a reprovação dó pu-blico ao ostracismo em que coloca-
ram1 o simpático "8'ocride".

T0HE NOTA DESTE NOME

ALVEAR — Corrido de
modo desastroso pelo Dario
Moreira, conseguiu, mesmo
assim, tirar o segundo, a me-
nos de melo corpo de Don
Pancho. fta próxima é um"galho". Se foram, é claro...
Seu nome é ALVEAR.

tes, pois do contrario Pinheiro Pi-
res levarj muito tempo sem sua mar
quina.

Mas o nosso patrício, com a calma
que Deus lhe deu e com a serenida-
de de um veterano e não de um mo-
ço e que está ha pouco tempo no au-
tomobiUsmo, não sé deu por achado
e nada reclamou. E o "Inventario"
da avaria não é sopa. Vejamo-lo

fatalidade. "Ora, ninguém pode ser
perfeito. O rapaz teve seus lances
bons, hão podemos culpá-lo por
Isso".

O juiz não pode ter seus lances
bons.
. Uma decisão errada, ou julgada
como falsa estraga todo seu trabalho
se falhar num lance decisivo. Podia
ser o melhor até aquela hora, não
importa. Seu trabalho e, as vezes,
toda sua carreira se resumem para-
aquele segundo , quando apitou em.

entre' os pequenos reparos a serem falso ou tido como falso pelos milha-
feitos, o carro tem quebrados chás- res qué íwr sinal se encontram, cen-
sis. radladorcs, compressor, bomba tenas de vezes mais distante da cena,
de óleo, carbúrador, caixa de marcha,
suspensão, tambor de freio, e rodas,
caixas de direção e mascara.

Só a citação dispensaria comenta-
rios e facilmente se verificaria o pre-
Jüizo, mas Pinheiro Plrès. em pales-tra com úm dós nossos companhel-
ros, disse: "Orço meus gastos; em
150 MIL CRUZEmÓS" , /

E acrescentou: "Alguns dos meus
amigos, a quem falei sobre,o assun-.
to, citando a cifra menor que deve-
íei gastar, acharam que poderiaapertar ura pouco e diminuir meu
prejuizo. Mas isso eu já o fiz de to-
das as .'.'maneiras,, tanto que recorri
a aniigos para fazer o orçamento.
Por isso, quando senti que havia os
que insistiam em achar exagerado omontante da avarlaíaleiclaramente,
dizendo que entregaria 120 inll cru-
zelros, imediatamente,, a que mflzes-
se todos ófj reparos de , que ó càr-
ro necessita e o èoloeàssè/ em condi-
ções' de perfeito funcionamento.'

Mas, hessa hora, nãó houve quemse dlspuzessé. a aceitar a proposta.E confesso que terei sorte, terminou
Pinheiro, se tudo não yltrapassar dàcasa dos, 150 mil cruzeiros. E voltoa dizer que prefereria ter tido um
prejuizo total do qUever Jean'Ac-
Jard morto justamente dlrigindami
nha maquina"

que ele.
O paralelo traçado entre a posi-

cão do Juiz e dos jogadores sugere
uma coisa. Uma tarefa psicológica
que cabe.ao publico, dirigentes eJo.v
gadores levar a cabo: aceitem o juiz
como aceitam um jogador'—• que
tem seus dias bons e seus dias ruins.
Que erra e pode errar no jogo todo,
ou pode errar com 0 a 0, no ultimo
minuto do jogo decisivo, do campeo-
nato. Enfim, aceitem o árbitro ou
03 erros do árbitro como parte do
jogo- Como aceitam a má perfor-
mance-de um jogador ou que elo
chuta a bola no céu a um passo do
goal vasio. - Não.há ninguém que
queira linchar ocenter forward do
seu clube por Isso. Mas há muitos
que estão dispostos a matar o juiz
por seu. erro. •;

O eap do juiz do football é o ven-
to contra, a trave, o jogador maçhn-
cado, o campo enlameado, o "fran-
go" do goleiro, enfim a má sorte.
E tudo quanto é má sorte no foot-
baU é combatido com jogo, com es-*
forço redobrado dentro do Jogo.
Procura-se fazer dois goals ém vez
de um, para poder suportar um
«frango'? ou 3 ou 4 tentos quandoie está com vento a favor, para su-
perar a desvantagem dó segundo

; tempo.

=i°m^°'fl? vê' 00 tíont™rio de queIí,,Então, que se procure avantajar-alguns teimavam em, fazer crer, lse no "placard" também para en-
». ,. B,?B?Sada; nao fora-forte, lsíollrentar os erróg do juiz. Combate-esquecidos de que Achard falecera ijo lo com jogo como se desforra umàmesmoonomentp, o choque foi lhes- bola na trave,mo -remendoi como bem atesta a vó- Ou será que algum jogador já pen*iumosa avaria que atingiu a Ferrarj.' sou em quebrar a trave porque-não

deixou entrar sua bola?!
¦ Pois quebrar a cara do juiz, isto,

já muitos pensaram. E... fizeram;

mo uma temeridade que só pode ser
respondida com o linchamento pu-
bllco. 

' 
; •¦.'¦¦¦ .,--

De; fato o juiz dé football que, com
a vista obstruída, as vezes, por uma
multidão dé jogadores¦ha.vsüa.fretite,
eplçàna-se, de certo." nãó merece vi-
ver,nesse .mundo, o jogador, porém,
que erra no clube, que passa èm íal-
so, que atraza a bola pára dentro do
,aeu próprio goal é simples vítima da

'; 
.". 
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SWEEPSTAKE1951
EXTRAÇÃO Pela -Lotcriu Federal r- Ò fvlaior Plano de TOÍ)OS OS TEMPOS
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A REUKIAO QUE
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.,.—¦- ¦ ¦¦¦i———*¦—- • •••*•*• ****^

Feriado o dia 15
de agosto
no Estado do Rio

Foi apresentado á Assembléia Le-
rjislativa do Estado do Rio projeto de
lei, considerando feriado estadual o
dia 15 de agosto, em homenagem ft
Nossa Senhora,

FLORIANÓPOLIS ?
VÔE

PELA

EM FOCO A QUESTÃO DA RETIRA-
DA DAS TROPAS ESTRANGEIRAS

CAMPAMENTO DE PAZ DA
ONU, NA CORÉIA, 25 (U. P.) —
Foram • reiniciadas as conversações
de paz entre .os delegados da ONU
e comunistas."

A nova reunião teve inicio ein
Kaesong, às 11 horas de hoje (hora
da^Coréia).
DECISÃO

ACAMPAMENTO DE PAZ NA;
CORÉIA. 25 (U.P.) — Informou-se
que os delegados aliados confiam
em que os comunistas apresentarão

alguma nova proposta sôbrc sua
exigência de que seja lncluida no
temario a questão da retirada das
forças estrangeiras da Coréia.

Entretanto, á maioria dos *>bser-
vadores é de opinião que esta reu-
nlão decidirá a sorte das negociações
de paz, porquanto os aliados, nfio
concordam absolutamente com a
exigência comunista, o que conslde-
ram umn questão política e não mi-
litar.

SANTOS?
VÔE

PELA

MATOU A TIROS O MARIDO

Absolvida a criminosa
no julgamento de ontem

S.PAULO?
VÔE

PELA

m\m^Mmm\\

LONDRINA?

PELA

• Na sessão de ontem do Tribunal
do Júri, sob a presidência do juiz
Bandeira Stampa e funcionando na
acusação o promotor Cordeiro Guer-
ra, foi julgada a ré Léa Costa dc Al-
buquerque, que, na noite de 22 de
agosto do ano passado, matou a ti-
ros seu marido, Jacinto Gonçalves
de Albuquerque.

A acusada, presa era flagrante, na
própria residência e local do crime
á rua Retiro dos Artistas, n.° 1.706;
declarou na delegacia de Jacarepa
guá, oue o marido, alcoólatra contu-
maz ê que a espancava freqüente-
mente, chegando ao lar, cerca das
21,40 horas, embriagado, invectiva-
fa-a, ameaçando mesmo espancar os
filhos que acudiram, chorando.

Léa conta que, temerosa da agres-
são, e receiando pela sorte dos fl-
lhos, apanhara o revolver do mari-
do, afim de intimidá-lo. Mas ele
avançara contra ela, feroz, e Léa,
cheia" de medo, não tendo a quem
pedir socorro, pois o local é deserto,
premira o gatilho, abatendo' o es-
poso. !
ABSOLVIDA POR UNANIMIDADE

DE VOTOS
I

O promotor Cordeiro Guerra--pe-
diu a desclassificação do delito e a
defesa procurou demonstrar náo ter
tido a ré a intenção ou vontade de
matar seu esposo, agindo, sim, na

àméi mfi

CURITIBA?
VÔE
PELA

LÉA COSTA ALBUQUERQUE

sua legitima defesa e na dos 'íilhl-
nhos.

O Conselho de ^entença, após os
debates recolheu-se/á Sala Secreta,1 e meia hora depois retornava á Sala
do Júri, com a absolvição da ré poi\
unanimidade de votos. v

Debatida na Cf ira Municipal a i
ü« ie serviçopiau

• IA ¦raiôifl

(Perlume o Hílllo,\
\ Limpi e Embeleze )

, l os DentestojB^^/

V ;!
CHEGOU

iiiiiiiiii iiiiih 
"¦

1"' w>

"O decreto nõo visa as estações amigas e sim as
que hostilisam o governo", declara o sr. Carlos
Frias — A Associação Brasileira de Radio deferi-
de a regulamentação — Falam sobre a matéria
os leaders da UDN e do PTB

passa os poderes de uma regula-
mentação, pois, poderá até ser usa-
do para o estrangulamento das em-
pres.-.s radiofônicas. Terminando sua
oração, o sr. Mario Martins refere-
se aos dez itens da liberdade de pa-
lavra emitida pelo radio; itens pelos

quais o Brasil se comprometeu a
respeitar e que, no entanto, agora
vem, espontaneamente, atentar con-
tra aquilo que o mundo inteiro, ou
pelo menos as nações continentais,
esperavam que fosse respeitado em
nosso pais. Assim sendo, arremata
o lider udenista, faltará a este go-
verno autoridade para mobilizar ò
país para os compromissos mais
graves no exterior, se dentro das
nossas fronteiras ele é o primeiro
a praticar violências de maneira tfto
condenável.
DEFENDE

A REGULAMENTAÇÃO
O LIDER DO P.T.B.
O sr. Mario Martins foi apartea-

do constantemente, em sua oração,
pelo lider da bancada trabalhista,
sr. João Luís de Carvalho; referiu-
do-se, entre outras, coisas, á, cons-
titucionalidade da regulamentação,
frizando nessa ocasião que o lider da.
maioria, na'Câmara Federal, sr.
Gustavo Capanema, em aparte ao
discurso qúe sobre o assunto pro-
nunciava o udenista Afonso Arlno3,
provou convincentemente não ser o
ato do governo inconstitucional, e
além do mais ser a regulamentação
um ato que vem atender ás necessi-
dades da segurança nacional.
O DECRETO

NAO VISA AS ESTAÇÕES
AMIGAS

Todo o tempo destinado ao expe-
tliente, na sessão ,de ontem da Ca-
mara Municipal, íoi ocupado na dis-
cussão do ultimo ato do chefe do
Eoverno federal, estabelecendo novas
normas para a execução dos serviços
radiofônicos em nosso pais.

O primeiro orador a tratar do as-
sunto foi o sr. Mario Martins, lider
da bancada da U.D.N., acentuan-
do inicialmente que, possivelmente,
seguindo orientação de maus conse-
selheiros, o presidente da Republica
resolvera se apossar de poderes que
não lhe competem, imitando o que foi
realizado na Republica Argentina,
chamando a si o controle pessoal
das empresas radiofônicas, conse-
quentemente da liberdade de pala-
vras.
PODERÁ' SER USADO

PARA O ESTRANGULAMENTO
DOS EMPRESAS
RADIOFÔNICAS' Adiante o representante udenista

declara que este documento ultra-

VERMOUTH OE FAMA MUNDIAL
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Em aparte ao lider de sua ban-

cada, o sr. Carlos Frias afirmou que
algumas estações de radio do Dis-
trito Federal receberam telefdnemas,
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1) PURA LÃ, PINGÜIM MES-
CLA

CASAL 265)00
solteiro 220.00
2) PURA LÀ — CRIS

ANCORA, CASAL . . 22)}M
3) PURA LÃ —CAMELO-S.

S. MACIO

CASAL 379?W
SOLTEIRO 2$$

CRANDE LOTE — COBERTORES 4) ESCOCÊS — DOUBLE - UM
AVELUDADOS / DEBRUM CORCURÃO

Em xadrez, nas cores rosa, beige e azul CASAL 6$0jW

SOLTEIRO ...,».....  98j00 !¦ SOLTEIRO ' 5201
CASAL  110,00 I 5) PURALÃ.BARRAFAUT.DE.

SENHOS CLÁSSICOS, COI
CAMELO

CASAL  41W
SOLTEIRO  3$J
6) LUXO — PURA LÃ, DOUBU-

FACE "RHEINCANTS", I*
RA CETIM, LARGA

CASAL
SOLTEIRO ..... 5*

diretamente do Palácio do Catete,
no sentido de preveni-las a que não
se assustassem diante do decreto
qúe. ia ser assinado pelo presidente
da Republica, porque esse decreto
não visava aquelas estações que
eram amigas e sim as emissoras que
hostilizavam o governo.

Em contra aparte, o sr. João Luis
de Carvalho repudiou esta versão
dada pelo sr. Carlos Frias, r.cen-
tuando que ninguém de bom senso
poderia absolutamente se louvar em
meros telefonemas,-»pois, seria pra-

ticar um ato de leviandade.
A OPINIÃO

DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE RADIO
O sr. Silvino Neto, da bancada do

P.T.B>, ocupando-se também'do as-
sunto, leu da tribuna uma nota da
A.B.R., firmada, pelo seu presiden-
te, sr- Manoel Barcelos, focalizando
o assunto.

Diz de inicio a nota que depois
de reunida a> A.B.R., e. ter estu-
dado o recente decreto do presiden-
te da Republica, alterando alguns

dispositivos do decreto 21.111 de
1932, que até então orientava os ser-
vlços de radiodifusão e radiocomu-
nicações no país, concluiu que as
alterações feitas não modificaram a
generalidade da lei. Não se com-
preendendo que os orgüos respon-
saveis pelas ¦ defesas internas e ex-
ternas do país nâo dlspusessem da
mais eficaz das armas psicológicas
da vida moderna, que é o,radio-
Acrescenta também, ser elcgiavel o
que modifica . 03 dispositivos que
tornam mais eficiente a obrlgato-

riedade dc um radio- educativo.
Mais adiante a nota admite que

do, fato otfadio precisa e deve deli-
nir-se de uma vez por todas, mas
que isto só será possivel co ma ela-
boração dc leis que entrosem deli-
nltivamente os interesses do governo
e dos serviços da radiodifusão.

Por fim a nota destaca a pauta
do decreto, que determina a cria-
ção de um Código Brasileiro de Ra-
dio, assegurando «ítão ter o gover-
no dado um grande passo no senti-
do de concretizar, sob, a proteção

de uma lei especial,M«<
res forças da realidade»
que é inegavelmente o n»
OUTROS ASSUNTOS

Na ordem do dia foi A,
primeira discussão, o ffl.
íi. 12, tia presente lei»»
pondo sobre a msM
vèls pelo Banco, dr.PMS
os motoristas pr?íi«

O sr. Pascoal CarW
apresentou um pro«
minando que cjTeatro»
(Continua na 4a W*

A ESPLANADA vende a credito 11 prestações!
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0 ESPLANADA resolve a Roupa Feita
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ESPLANADA é ali: na Rua México, esq. Avenida Nilo Peçanha. Esplanada do Castelo
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í DO PREIO NO BRANCO

Entra hoje em vigor a lei

racial
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pTRA, Íi-J.ic, cm vigor a lei que" pane, como contravenção pe-
ul, s preconceito de raça. O "co-
lortd" que acima se vê, deliciando
nu custoso "Havana", esteve, hoje,
»U manhã, iemlo os diários, com
ii pernas cruzucliis sobre a mesa
k diretor iír sua repartição, onde
temos surprccnclé-lo. Disse-nos en-
lii qüe, á noite, irá sorver um de-

-Brioso "\V- anil. S.", num dos me-
Ihores hotéis da cidade. E ai de
(Mui se meier com ele hoje!...

0 GAROTINHO NÃO QUIS 0

Comeu a velinha

QS pais, os avô.-:, os tios, os con-
lidados e amiguinhos só (ai-tiram morrer de rir quando natau dc primeiro aniversário Jo-W Jackiey, filho do ator londrl-

jjj I. Mat Jockley, preferia comernela em vez do bolo. Vm plsica-Ullsta presente explicou que tal-Woiaroto desejasse deixar o bolo
,__»o seu cão. Pôde ser que sim,
m ser que não, senhor pslcana-m~ (Apla). .

íMMDA DE CADILLACS NO
!$I0

Menos escandalosos qua
w nossos, talvez..

HÇNTEMEXTE cm
^ houve -«ma- „_ _ _.

mmfiStS ÜÜ1 ««Paraná ás
E*«M! desfile de tipos de au-
ImSii„""Pareceram os mais
mâi Ji? ''sscs verdadeiros
125 d«scrto, mais eco-
•^»Lq,IC os «lo • asfalto c

mmSSaplausos e a admi-
.Q.Í «ente. No momen-
P*li dJ mot°risUs, os ca-
teiíóii* areia descansam.
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— ABÍLIO. DEIXA DE MISTÉRIOS, O' MOMEMI EU SO' QUE-
RIA SABER EM QUEM VAIS VOTAR...

0 PROFESSOR BALEEIRO E Q DIVORCIO

fl classe liuiiiilile
e inculta do Brasil
não casa; une-se pelas
leis da*
natureza

m
-%í0Qm^*y^&^«^^ ¦ —:yir,

im t primeiros aohos
eixe
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E acrescenlagcauslkanlemenle:

- Mas nem por
isso é menos
moralizada

que as outras
O DIVÓRCIO continua a 'agitar

a Câmara, onde se encontra
uma proposição de autoria'do sr.
Nelson Carneiro, propondo-o, sob
a forma dè anulação de cásamen-
to após cinco anosTdé separação,
fundado na in-ompatibilidade in-
vencivel de gênios. Ao mesmo•^émpo o mesmo parlamentar pro-
etira corrigir o erro da Constitu-
ição apresentando ¦ uma emenda
constitucional, a fim de abolir do
texto da Carta.de 1046 o term4"vinculo Indissolúvel", ali posto
justamente para evitar as invés-
tidas dos divórclstas. Essa emen-
da Jâ conta com mais de uma
centena de assinaturas e dlá a
dia ganha mais adeptos.

Mas serão os divórclstas do Con-
gresso monstros, como os pintam
os que, para àniilar. o', remédio
conjugai, não trepidam em in-
vestir duramente contra seus ad-

I versariqs?'Não3 ;0s. dlvotclstas do
congresso" estão entre os "depu-
tados e senadores mais capazes,
mais-habilitados, mais letrados e
que querem colocar o-Brasil en-
tre os países máls adiantados do
mundo, onde um erro num con-
trato de tanta gravidade, como o

fÇpnfiniio nq J$? pag. ¦— lèfío. B»

DESPACHO DE HOJE

OS DECOLADOS
DAS

TABELAS ÚNICAS
PERMANECERÃO
NOS CARGOS ATE9
A REALIZAÇÃO

DE PROVAS
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vao perder o seu carro
Io) Mearia de Deus de Castro Rego.
2o) Comandante Manoel Rui Pinheiro.
3o) Sofia Almeida Magalhães de Ma-

, cedo e Silva.;
4°) Ângelo Edmundo S. Margarido.
5o) Antônio Marques de Azevedo. .
6o) Geraldo Estrela Bastos.
7°) Antônio Gaído*.

COMEÇOU A BATALHA

íSS-il
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¦ m*Revisão agora, das
tabelas das autarquias

ENTREVISTA IDO DIRETOR DO ¦ DASP. A

TUDO MENOS ENCAMPAÇÃO I C

^telefones devem continuar a ser
piorados ou pela atual empresa ou
* «ma em queji Prefeitura figure
,: somente como fiscal |

ÍReportagem de BéHtof. GOMES í
fe? três
SSVífetíà-ío
ií "ços (io „.;:,-""• uuudnipa

on quatro anos.conveniência òu':>'a encampar'.-os.k a Prefcitu
'esgotos da cidãde~en-<*"-« da City, companhia

que sé, finava ' aqufpòi.que nà-In-
glaterra seus*- acionistas se de--
interessavam -do,/'empreendimento

(Coníinúa na 6a, m ~ Letra V

As mulheres
mais

Ülreitos
Révísáo do Código Civil
OÔRASÍIi eistaria na obrigação

cie rever toda sita legislarão
.iivil,"a fim de conceder à mulher
todoSSos direitos concedidos ao ho-
mem — essa. a advertência que,
icz o,deputado Nelson,Carneiro,
na Câmara, quando discutia o pro-
jeto qüe aprova o texto da Con-,'vehçlo Iiíter-amerlcana sobre a
Concessão de Direitos Civis à
mulher, firmada,pelo Brasil, em
Bogotá, em 1943. Esse projeto, quo.
foi (Jèlendido pelo representante
baiano, deverá ser aprovado no
plenário na;próxima semana, pois
já' tem parecer favorável da Co-
mlsâão'de Constituição e Justiça.

Cõino' se sabe, o nosso Código
Civil considera a mulher "casada,
relativamente Incapaz para^ o
exercido' de certos atos:-dá-vida
civil,- comparando-a aos maiores
de e menores de 21 anos, aos pró-
digos ; e aos selvlcolas. De há
muito vem Eva se batendo em
todo o'mundo para que ifoje, que:
ela também pode \vestlr calças
compridas, que concorre e-com-
peíe^cóm o jtómem êin todos os
ramos de atividasies.. tenha direi-
tos iguais -aos de seu companhel-
ro.' Conseguiu então na Conven-
ção de-'Bogotá,-^ a-'qual.:foI»rc-
íerendada.pelo Brasil, uma clau-
sula, pela-, qual -os países, slgnatâ-

(Coúflnúa ria 6a- poq.f-~; Letra F)

(TONFORME "DIÁRIO DA NOI-v-; TÉ" divulgou amplamente o
pres. Vargas ordenou ao DASPo reexame da revisão das! TabelasÚnicas. Hoje os resultados dessesnovos estudos foram levados pelosr. Arizio ,Viana. diretor daquele

fConlinú» na 6a pag.'— Letra (Si

Reportagem de YÊDQ MENDONÇA Í' 
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A INICIAL não está assinada. Note-se, ainda, que estão
relacionados na mesma vários impetrantes e que a

procuração e edmais documentos se refeerm apenas ao de-
cimo quinto da lista. Ocorre, ainda, que a M. Sentença jul-
gou 

"procedente o pedido inicial". ¦
Ter-se-ia dado, portanto, Segurança a todo sos impe-

trantes, quando, convém repetir, somente _m deles envidou .
demonstrar o alegado'direito.

Observe-se, finalmente, que a decisão recorrida é nula
porque não atende ao previsto no parágrafo único do artigo
280 do Código de Processo Civil, desde que omitiu o nome
de uma das partes.

Com este parecer, o sr. Alceu Barbedo, sub-procurador
geral da República, e agora transformado no inimigo nume-
ro 1 dos Cadillacs, acabou definitivamente com um dos mais
rendosos negócios dos últimos tempos, qual seja a importa-
ção de automóveis de luxo como bagagem. Foi ele proferido

jno mandado de segurança liminarmente concedido a Sophia
Almeida Magalhães de Macedo e Silva.

(Continua na 6° pag. — Letra A)
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0 INDIVIDUALISMO DVDU A
HUMANIDADE EM DUAS:

A QUE RI E A QUE CHORA
/
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ÍOS lOVENS'ACADÊMICOS PÈRNÀtfBUCAmsm
COM O NOSSO REDATOR

Abrem-se com a" 1.a Semana ile
Estudos Jurídicos" de Recife no-
vos rumos para o bem colelivo

J^STAO no,Rio, há dias, ps Gstu-^dantes de Direito \ da capital
pernambucana. Germano Vascon-
celos Coelho, diretor do Departa-
mento cie Cultura do Diretório
Acadêmico da Faculdade de Dl-
relto de Hecife, è seu companhel-
ro Luis Serrano Pinto, que,, em
missão cultural, realizam -repa-
ràtivQS paia .'Inauguração, em agos-
to, d.a "Ia Semana 'de Qstúdo Ju-
ridicòs". naquela capital. Come-"
morando a,Víundação dos cursos
jurídicos,» no Brasil.-aquela Uni-

, .versidáde, resolveu, assim, levar a
çífsitjfi uma serie de .conferências .sobre o assunto, cuja finalidade

;q na 6a. pag. -- jtelra D)
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0 FSTA1T0 DO FDilONAUS-/
MO ÂMABEADO DE EMENDAS

NÃO PODE ANDAR ..»*.

»l___j__^„^A-_'-r^ ___2_-___Í

'v- "E' .materialmente impossi-
vel cumprir o Regimento com ma-
teria de tal ordem" afirmou hoje
no ütliRIO DA NOITE, o depu-
tíido Bamuel-Duarte, presidente da
Cr.i!Í.-.s:rso dp Justiça da Câmaras
r»s) sar .interpelado pc'»si nossa' re-
portagem ai respeito do Estatuto
dós Fjunciònários Públicos, parado,haquéla comissão, ^apesar de estar,
çm regime'de urgência.. _ ^ _ -

¦*AlXÍ-a>. .. . 
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MAIS DE
100 EMENDAS

O assunto foi provocado ontem
^selo representante mineiro,-si'.
Josó Bonifácio, que indagou ^"ao
presidente o paradeiro do projeto. S
Em resposta ó sr. • Ncrcu Ramos
informou', que estava na Coniissão
de Justiça, com mais dc: uma: cen- -•;

(Coníinúa na 6Q, pag, — í-stro: Cí~'-.-:~ri¦ 
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O Brasil, o Japão e o tratado
Por AL NETO

.!"¦

O BRASIL', 0 JAPÃO E O TRATADO

No próximo dia 4 de setembro .o Brasil eslará sentad oa uma me-
sa dc conferências em São Francisco da Califórnia,

O representante brasileiro será um dos Ri delegados que conclui-
rio o tratado de paz com o Japão.

Este tratado significa um grande passo em favor da paz interna-
cional. ... ,

James Bürnham, um dos mais. notáveis escritores políticos da
nnv-a era, uma ve/, cscrsveu que, depois de uma guerra, o vencedor
deve tratar o vencido como amigo ou destrui-lo integralmente, x

r.üimlsam recorda que o Império Romano foi grande enquanto ado-
tou umalou uma dessas atitudes.

A principio, os romanos tratavam os vencidos como amigos, an-
soi'Vfindo-05, .,

Foi o caso da guerra com os sabinos. Depois de derrotar os sabl-
lios', os romanos começaram a casar-se com as sabinas e as duas na-
çCés ficaram para sempre amigas. .

O caso ria destruição total íoi o de Cartago. Os romanos nao só
denotaram ns cartagineses como tambem arrasaram Cartago,

Quando Roma começou a tratar os vencimentos com meios ter-
:'ios, começou lambem a derrocada do império romano. \i

Náo falta quem repita, ainda hoje, que a segunda guerra mundial
fui. wn grande parte, causada'pelo Tratado de Versalhes.

No caso do Japão, os Estados Unidos resolveram adotar uma atltu-
de amistosa. •' _ „'"¦*''• 

"'"' 
, . ,

Neste sentido, o embaixador John Pôster Dulles— o principal ar-
lifice do documento — diz textualmente: /-',¦-':"O tratado com o Japão 6 verdadeiramente', um tratado recon-
ciiiação. , .' '

"Nunca nos tempos modernos os vencedores em uma grande e
cruenta guerra aplicaram este principio, "i %

"O que têm feito é, cm nome da paz, impor discriminação e nu-
miiliaçóes que geraram novas guerras, *¦,»:...."Nos nuqrenios evitar esse erro."

O tratado com o Japão tem cinco pontos principais: 9
1°. O Japlo Oca sendo, novamente, uma nação inteiramente sobre-

nua, com direito a manter forças armadas o a desenvolver a própria
ecinomia como melhor lhe aprouver.

2". O Japão t:ln o direito de pedir ingresso uas Naçõós .Unidas.
3o. O Japão não panará reparações de guerra.' " ' '
Convém aclarar, entretanto, que os japoneses 

'ficam obrigados a
asar a mutsria prima que lhe forneçam os paises que foram prejudi-
cados pela guerra a iim dc fabricar gratuitamente os produtos soli-
citados por tais paises. ¦"¦ '

4o. O Japão renuncia a quaisquer pretensões de domínio sobre
Formosa, as ilhas Kurile e Sacalüia do Sul, assim como Sobre algu-
ma.- ilhas menores, entre as quais as de Bouin e Ryukyu.,.

5o. A ocupação do território japonês terminará 90 dias depois dc as-
sínado o tratado de paz. • '• :¦•• '

«..-¦.  í-i_r5ff!-«?!?í*w^v:;"r :::'-™: '* ,:.'':>.'3
:* "*.'¦¦ -^ - . %. :¦ ¦--¦'¦?

O R!0 RECEBE UM INDUSTRIAL DE S. PAULO — Arfitti de incre.
mentar o movimento de sua firma, wlá no Rio o sr. Willy Islcr, di-
retor-presidente da Adega Suisso-Brasileir» S. A., de S8o Paulo, fa-
bricante dc champanhe, vinhos e outras bebidas, que se vê na foto,
com elementos da Rio Pnblicidado c do sr. Francisco Primerano, dl-
retor da Fremont Representações Comercial Ltda., representantes e

distribuidores dos produtos daqnela acatada organização.

Homenageada em '

Londres a memória 4
'¦'Si'1

de Ruy Barbosa
Inaugurada uma placa
comemorativa am Hol-
land Park . .

No dia 12 do corrente foi inaugu-
rada sobre o prédio n. 17 de Mol-
land Park Garden, uma placa em
homenagem a Rui Barbosa. O gran-
de brasileiro residiu nessa riia du-
rante o seu destino como exilado
político, em 1895.

A placa foi inaugurada pelos polo-
r.cses residentes na capital inglesa,
cm vista dos ineátimaveis serviços
prestados à causa polonesa por Rui
Barbosa durante a Primeira Guerra
Mundial.

/» cerimonia tambem contou com
a presença dc delegações ãe solda-
dos poloneses que depositaram sobre
a placa flores naturais,

O ato.foi organizado pela "Anglo-
Brazllian Soolety", cujo presidente
pronunciou o discurso inaugural.
Falou, igualmente, o embaixador da
Grã-Bretanha no Brasil, slr Nevile
Butter ora de passagem em Lon-
dres. Em nome do governo polonês,
no exílio em Londres, falou o mi-
nistro dos Negócios Exteriores, pas-
sando depois a palavra ao embaixa-
dor do Brasil em Londres, sr. Monte
de Aragão. .

Eleitoral
pOR todo o inC-s dc a^iiaio vindou-
T ro, deverá o TSE julgar o ca-
so do Maranhão, anunciando-se que
a defesa do sr. Eugênio de Barros
estará a cargo dòs srs. Osvaldo Ara-
nha, Afonso Pena Júnior e Nestor
Massena, enquanto da parte doe co-
ligados funcionarão os srs, Lino Mu-
chado, que vem dc ser credenciado
como delegado do PR junto àquela
alta corte, senador Clodomir Cardo-
so e José Maria de Carvalho.

E' relator do feito o ministro Sam-
paio Costa, sendo ao todo 83 recur-
sos, divididos em 78 parciais e 5 de
diplomação.

OS DIRETÓRIOS MUNICIPAIS
A uma consulta do PRT sobre

constituição dos diretórios munici-
pais, respondeu o TSE que devem
.ser na forma prevista nos estatutos,
cm vigor na data respectiva.

MANDADOS DE SEKURANÇA
Não foi conhecido pelo TSE o

mandado de segurança impetrado
pelo sr. Roberto Costa de Abreu
Sodi-é, candidato da UDN de São
Paulo à Assembléia Legislativa, con-
tra a proclániação dos resultados das
aléições suplementares; sem a expe-
dição de seu dluloma.

Indeferiu o ministro Plinio Pinhel-
ro Guimarães a mesma medida re-
querida pelo sr. Carlos Cardoso de
Oliveira, candidato à vice-prefeitu-
ra dc Caxambu. Minas Gsrais, con
Ira o ato do TR, que diplomou o sr.
Pedro Paganeli, cumprindo decis&o
do TSE.

RECURSOS X>E MINAS
Julgou o TSE prejudicados 12 re-

cursos parciais contra decisões do
TR de Minas, e mais um somente
quanto às eleições federais e esta-
duais, mandando apensar ao recurso
de diplomação a parte referente às
eleições, municlbais.

I 
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Biploiiiatico
NO ITAMARATI *

O EMBAIXADOR João Neves da
Fontoura, ministro das Relações

Exteriores, recebeu ontem, no Pala-
eio Itamarati, o Cardeal ddm Car-
loa Carmelo de Vasconcelos Mota,
Arcebispo de São Paulo.
REGRESSOU AO RIO

A EMBAIXATRIZ
DE PORTUGAL

Feio avião transatlântico da Pa-
nair, procedente de Lisboa, regres-
soo ao Rio a sra. Herminia Cantil-
lo de Faria, esposa do dr. Antônio
de Faria, embaixador de Portugal
no Brasil. ','
NOS FUNERAIS

DA PRICESA EL1SABETH
O ministro das Relações Exterlo-

res fez-rc representar nos funerais
da princesa Elisabeth de Orleans e
Bragança, realizados ontem em Fe-
tropolis, pelo ministro Boulitreau
Fragoso, chefe do cerimonial do Ita-
marati.
REUNIÃO INTERNACIONAL

DE ENFERMAGEM
O presidente da Republica autorl-

zou a sra. Waleska Paixão, diretora
da Escola de Enfermeiras Ana Ne-
ri, a ausentar-s edo pais, a-fim de
participar em Bruxelas, da reunião
do Grande Conselho Internacional
de Enfermagem, que vai tratar da
realização do Congresso Internado-
nal de Enfermagem no Brasil, em
1953.
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PROBLEMA FUNDAMENTAL
D0CATECISM0

Crejo que um dos assuntos que deveriam ser especial objft„ *
Congresso de Educação Católica que hoje se inaugura aqui 1,
pura e simplesmente o estudo do Catecismo. '!™

;.. Os grandes , temas WP,; figuram na agenda pertencem
campo superior de ensino que interessa a um número relaÜvàiJS
pequeno de católicos. A instrução religiosa para o povo, em K!mais amplas, é que constitui, a meu ver, o maior problema

O que sucede no Prasil é o caso geral de todos os paisis Sáilíií
americanos. Grandes extensões'de população escassa, privadasT»
assistência espiritual. O número de sacerdotes tão exiguo é nnr «i
mesmo um Índice de que se contam por milhões as almas qüe atrrvessam a meninice c a juventuds sem ouvir jamais uma palavra $

* • *

Se me fosse daldo falar nesse Congresso, eu fixaria 0 problema
do ensino do Catecismo como o primsiro de todos, porque a verdade
é que a grande maioiia dos católicos da America Latina nfio a
aprende, porque nfio tem quem o ensine."' .Os pais bem poderiam substituir,os padres nessa missào seestivessem em condições de fazê-lo. Como, porém, esperar queto.mem a si a tarefa de transmitir aos filhos a instrução religiosa oue
eles próprios'nfio receberam? M

- AUSTRECESILO DE ATHAYDE

ASSUNTOS MILITARES

O

O MILAGRE DE S. GENNABO — Cena de nm policial italiano bei-
jando o vaso de vidro que contém o sangue de S. Gennaro, durante a

cerimonia em Nápoles.

TUMULTO NA CÂMARA FEDERAL

Debates ofensivos ao
decoro do Parlamento

3.° REGIMENTO de Infantaria, sediado em São Gonçalo, realizará »
amanhã uma grande festa de congraçamento, para a qual o seu co-

mandante convidou, além de outras altas autoridades militares c civis,
o governador Amaral Peixoto. ¦ •

Constam do programa varias provas desportivas e de ginástica que
servirão para mostrar a eficiência dos componentes daquele Regimento,
o seu grau de preparo e o alto padrão de ensino, ali posto em execução,
recuperando muitos jovens que ingressam nas fileiras do Exercito sub-
nutridos.

Após essa demonstração, será servido um grande almoço, ocasião em
que o governador do Estado será alvo dc uma homenagem.

mm

BERGOM
O Pioneiro das Instalações Funcionais

Fócois ds montar • dtimon-
tar, como um brinqufdo, ai ar-
mações BÊRGOM atandsrn 

'd*

fonru modsrna, higiênica, •!•-
genfo o definitiva, ao arranjo
intorior do qualquer organiza-
ção. Grand» variedade d»
tipos e inúmeros acenórioi.
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A Câmara viveu ontem uma ses-
são agitada com a presença em tri-
buna do sr. Francisco Macedo, do
PTB de Sergipe, que havia solicita-
do uma sessfio extraordinária a iim
de denunciar irregularidades que te-
riam ocorrido na Comissão do Vale
de São Francisco. .'Durou cerca de
hora e meiaro' discurso do represen-
tante sergipano e, iniciada entre ri-
sos do plenário, deliciado com a pi-
toresca veemência do orador, culmi-
nou com uma nota dc alta dramati-
cidade quando o deputado Lopo Coe-
lho sentindo-se gravemente atingido
por uma referencia do sr. Francisco
Macedo avançou para a tribuna visi-
veihiente excitado. Jornalistas e
parlamentares • embargaram-lhe os
passos, rctlrando-o do recinto.
CONFUSÃO

A confusão era geral. Sob o inten-
so soar dos tímpanos, o presidente
José Augusto clamava pela ordem no
recinto, o sr. Francisco Macedo in-
sistia em prosseguir na sua oração
e, nos' microfones laterais, cruza-
vam-se os apartes de deputados que
sugeriam a saida imediata dos pre-
sentes.
SUSPENSA

A SESSÃO
O tumulto não cessava o que le-

vou o deputado José Augusto a de-
clarar:

— "Os debates no pé em que es-
tão são ofensivos ao decoro da Ca-
mara".

Dito isso suspendeu a sessão.
FRACASSO

De resto foi um fraca*sso, uma pa-
Ihaçada o discurso do sr. Francisco
Macedo que, logo de inicio, acusou
vagamente o sr. Otávio Mangabèira,
o que determinou o pronunciamento
de vários parlamentares baianos, in.
clusive adversários políticos do ex-
governador, nue sairam em sua de-
fesa, isentando-o de qualquer res-

Dois nomes, 4
Duas Mulheres,

Dois Destinos!

e principalmente sobre a bacia do
São Francisco"...
REFERENCIAS

INSULTUOSAS AO
SR. LOPO COELHO

A seguir leu uma carta enviada ao
general Dutra, então presidente da.
RapUblica. pelos svs. Benedito Vala-
dares, Pinto Aleixo c outros repre-
sentantes, discordando de uma alte-
ração havida no Regulamento da Co.
missão Executiva do São Francisco,
a qual daria excessiva autoridade ao
superintendente, engenheiro Paulo
Peltier.de Queiroz. O sr. Lopo Coe-
lho Sub-chefe da Casa Civil do sr.
Eurico Dutra fora então incumbido
de estudar o assunto. Para descrever
o andamento da queixa o sr. Fran-
cisco Macedo leu unia carta onde se
faziam acusações ao sr. Lopo Coelho:
em termos lnsultuosos o que o levou
a apartear o orador pedindo-lhe pnome do missivista que merecia um'tiro na cara". O sr. Francisco Ma-
cedo hegòu-se a atendê-lo dizendo
que declinaria o referido nome só-
mente perante a Comissão de In-
quérito que ia propor á Câmara.
O INCIDENTE #

Em dado momento deu a entender
que assumia a : ponsabilidade da
carta. Nesse inst. .3 o sr. Lopo Coe-
lho irrompeu em sua direção dando
origem ao tumulto.

Suspensa a sessão por cinco ml-
mitos, voltou o sr. Francisco Macedo
a falar lendo os seus "documentos"
citando altos funcionários, todos en-
genheiros, nomeados para cargos da
direção porque eram amigos e cole-
gas do Superintendente. Leu ainda
uma relação de obras cujo orçamen-
to era um e a execução sairá por ou-
tro preço a.iim de beneficiar prote-
gidos.-'- -'
O HOSPITAL

DE ANG1CAL
Ao/citar o Hospital de Angical, na

Bahia, o sr. Antônio Balblno estra-

VISITA MINISTERIAL A*
DIRETORIA DE ENSINO
O ministro Estilac Leal esteve on-

tem em visita à Diretoria de Ensi-
no, sendo"recebido pèlò general Ma-
rio Travassos.

Naquela importante repartição do
Ministério da Guerra, o chefe do
Exercito teve ensejo de presenciar
Ia uma sessão, na qual foram abor-
dados assuntos de particular inte-
resse, como a Evolução da .Diretoria
de Ensino e% o-plano de realização
do 2o. Seminário de Ensino, que te-
rá lugar em. setembro próximo.-
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS

FOTOGRÁFICOS
O ministro da Guerra designou os

majores José Siqueira de Menezes
Filho e Pedro Leon Bastide, bem co-
mò o capitão Francisco NestorL.
Serrano para, em coniissáo,''obser-
varem "in loco" e oplnár'._áobre as
possibilidades de fabricação- de ma-
terlal para fotografia, pela firma.
M. Beti Ind. Quimlca S.A.
SOLENIDADE NA ZONA
MILITAR DO SUL

Ao ensejo do 5o. aniversário de
criação da atual Zona Militar do
Sul, o seu comandante, general
Newton Cavalcanti, entre outras so-
lenidades, fez inaugurar a galeria
dos, ex-comandantes, sendo o pri-
meiroio general Ciprlano cPa'Costa
Fe'rrtír»,e o ultimo o ministro Es-
tillac.Leal. que deixou aquele car-
go pára assumir a pasta da Guerra.

Na ocasião, com a palavra, o ge-
neral Newton Cavalcanti, enalteceu
a personalidade dos seus anteces-
sores tendo o chefe do Exercito agra-
decido. , .

Compareceram as altas autorida-
des militares, jornalísticas e mem-
bros das famílias dòs homenagea-
dos falecidos.

FLAG

luuL

Aeronáutica

„,„.,i,;i^.... ,„.~ f„(.„.. .r,^..(-.rfn„ inhou, pois que, nessa cidade, não
&fi i- w™?,,. l m ^i, rôl'<> executada nenhuma obra. Des-peldsr. Francisco Macedo. venda então o deputado baiano a

Depois o orador relatou como vie- 'confusão do discurso do sr. Francis-
ra a ter conhecimento do que estava
comunicando á Casa- Viajando de
Petrópolis para esta capital, travara
conhecimento com o sr. Oscar Gue-
das com quem conversara — diz file
— "sobre Deus, o mundo, as cslsria

co Macedo. As diferenças de preços,
aludidas como escândalos, existiam
apenas lio papei.

O tr, Francisco Macedo prosseguiu
no tom cômico até ás 18,30 horas, de-
vendo pttsseguir hoje.

TA' eslá pronto, esperando apenas'» "meia redonda" anunciada' pelo** prefeito, o ante-projeto de redução de vencimentos que tanto tem
preocupado o funcionalismo municipal, Secundo soubemos, o sr. João
Carlos Vital está esperando unicamente o regresso do sr. José Junqueira,
lider do PTB, para levar o ante-projeto preparado pelo sr. Wagner Es-
telita aos vereadores tidos como juristas e ao* demais lideres que ali
têm assento. O público está ancioso pelo resultado desse caso, em que o
prefeito revela coragem e propósito de corrigir uma dai mais complica-
das situações do funcionalismo da cidade, e quer saber como se compor-
tara a Câmara dos Vereadores em face disso tudo, Esperemos. Muita
anua passará ainda por deba'-;o'da ponte antes do caso se encerrar.

PROFESSOR SO' POR
CONCURSO
Dentro do ponto ds vista do pre-

feito Carlos Vital, ele não nomeará
ninguém para a Prefeitura sem pro-

Para fibrlcai, alnoxarifadoi ou dtpo-
litoi. Por sua raiiilincla • durobüida-,
de, impdtm-se como ai maii indicado*.

BOM AÇO DE VOLTA REDONDA
A SERVIÇO DE SEU PROGRESSO!

Equipa Ejcritórioi, Fabricai, Lojai, Almoxorifadoi/ Hoipitaii, ate.

EQU PÜMEIITOS PAPA ESCRHÚálOS S.«.
Exp, o vtndai: Ay Prti. Vargas, 463-A, %%
Tol. 23-3080,-Fab. Ruj Josi Bonifácio, <t5è>
Meyrr-Ttl. 49 1070-RIO-1arga Paiiiondú,
51-iob -!o|?, u 1 • T»L 3.5952 • S. PAULO •
Rua Espirito Santo, 500- 5» and. -i. 505*
Tol,1-0421 • BELO HORIZONTE. J(

vas ou concursos, o secretario de
Educação, senhor Mario Brito reco-
mendou que fossem apressados os es
tudos para abertura de concursos de
todos os. graus e quadros da Prefei-
tura, onde a medida tenha cabimen-
to. Adiantou que já se encontram
adiantados os estudos feitos com re-
lação ao ensino supletivo noturno

Compareçam ao Departa-
mento de Abastecimento

Deverão comparecer, no prazo de ...j„„ „„  __,.„„,„ ...„4 dláa^ ao^ Serviço de Distribuição, Foram tomadas medidas para elabo-a~ r.„„„w „«,«„. raçgo ^ jllacrjções dos ooncursos
de professores de recreação, jogos,
musloa e canto orfeônico.
NO BRASIL PODE SE SABER
TUDO
A Prefeitura cuida com seriedade

do caso dos telefones que é realmen-
te grave. Cerca de 70 mil inscrições
jazem friamente nos escritórios da
Cia,, sem esperança de solução. A
Üamára e o executivo estão de mãos
dadas, e tudo farão para compelir a
Empresa a cumprir á risca as clau-
sulas contratuais. Entre as medidas

Setor de Meraados, do Departameu
to de Abastecimento da P.D.F., â
av. Rio Branco, 277. sobreloja, os
srs. .Manoel Pinto Neto e Albano da
Silva Ferreira, a fim de confirma-
rem seus pedidos de inscrição para
o comércio dc vegetais no Mercado
Nossa Senhora da Penha,

BERMM
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Só Uma Mulher
Compreende fk

Outro Mulher-
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VOLUNTARIADO NA 3.» ZONA
AÉREA

O comandante da 3.a Zona Aérea,
faz saber a quantos interessar, que
se acha aberto até o dia 31 de agos-
to do ano em curso, o Voluntariado,
para prestação do Serviço Militar.
aos jovens nascidos nos anos de 1933
e 1934, devendo os interessados com-
parecerem ás seguinte unidades, con-
forme a preferencia: Base Aérea de
Santa Cruz, (Santa Cruz), Escola de
Aeronáutica (Campo das Afonsos —
Marechal Hermes), Base Aérea do
Galeão (lha do Governador); mu-
nidos dos seguintes documentos: 1.
Certificado de Alistamento Militar;
2. Certidão de nascimento; 3. Ates-
tado de vacina; 4. Atestado de tu-
berculma; 5. Atestado de conduta e
residência passado por autoridade
policial; G. Declaração dos pais ou
tutor de que aão é arrimo de fami-
lia, é solteiro, e tem permissão para
verificar praça na Aeronáutica.

Os interessados que ainda não pos-
suam certificado de alistamento ml-
litar, poderão alistar-se no ato de
sua apresentaçãOj devendo para isso.j
apresentarem alem dos documentos
acima exigidos mais o.s seguintes: a)
Certidão de nascimento; b) Atesta-
do de residência passado por autori-
dade policial; c) Declaração de pro-
fissão de próprio punho visada paio
empregador; d) Declaração de que
ainda não é alistado em outro ór-
gão alistador das classes Armadas,
de próprio punho; e) 4 (quatro) fo-
trografias 3x4, de frentes e desço-
berto, não servindo as de 5 minu-
tos; í) O candidato deverá saber ler,
escrever e contar ter no mínimo
lm,60 de altura.

DEMISSÃO. NOMEAÇÃO E
REFORMA

O presidente da Republica assinou
decreto, concedendo demissão do ser-
vição ativo da Força Aérea Brasilei-
ra, ao cap. av. do Quadro Comple-
mentar Alicio Gabriel de Carvalho;
nomeando; para' exercer lnterinamcn-
te, o oargo de diretor de Divisão na
Diretoria de Aeronáutica Civil, o as-
sessor de Direito Aeronáutico Fio-
riano Aguiar Dias, durante o impe-
dlmento do respectivo titular Tra-
jano Furtado dos Eels, que foi deslg-
nado para desempenhar serviço no
exterior, e reformando o soldado
Odilon Saraiva da Lira, por ter sido
julgado incapaz para o serviço da
Força Aér?a Brasileira. :-•'

Marinha
VISITA DE CARÁTER

CIENTIFICO
Em visita de caráter cientifico estl-

veram na Diretoria de Comunicações
da Marinha os drs Gerard Heppe e
Mário Donato Amoroso, sendo o pri-meiro diretor dos Laboratórios dc

/istas no regulamento para.o C. P.
S. A., segundo as necessidades atuais
da Marinha, resolveu tornar exten- ¦
siva aos marinheiros de. segunda
classe daqueles serviços a aplicação
do art. 44, permitindo-lhes, assim,
fazer os cursos de especialização na
graduação em que se encontram.

NOVOS PRIMEIROS TENENTES |
Nos termos do parecer 44-S do con- j

sultor geral da Republica, foram.
promovidos ao posto de primeiro te- jnente .os segundos tenentes Pacífico !
José de Oliveira, André Teodoro de
Almeida, Augusto Álvaro de Sousa, i
Antônio Santiago de Santana, Ma-
nuel Augusto Pais Leme, Jarbas Tei-
xeira dc Godói, Júlio da Silva Ps-
drelra, Tertuliano Florentino dos
Santos Manuel Messias Freire, Pe-
dro Luis do Rogo, Firmino de Oli-
veira Lima, Antônio Gomes Ferreira, j Maurício Chetvalier, o popíi;
Luíg Meira,de Oliveira, João Jpa- "chansonier" da vida, parisiear;,
qulm'--àe Sousa, Oscar Bülsháw-dè, cantará mais uma ver, íio ili», d;-
Sales, Carlos Cosia Brandão, Edval l pois de sua temporada cm São Pii.
Leal de Almeida, Luís Pinto de Car-1 lo. Chevalier se apresentará, im
valho, José Gomes da Cruz, Anto-
nio Leal' de Almeida, Faulino Bal-
duino Sérgio, Sebastião Nunes de
Oliveira, Francisco de Oliveira, Braz
Coelho, Antônio Lisboa da Costa,
Odon Rodrigues Lima, Antônio Acrí-
sio de Oliveira, Pedro Vieira Feito-
sa, José Damasceno da Silva, João
Batista da Silva, Milton Ramiro da,<rnmflll -,««.»„ n r m.„.
Silva. Anselmo Benedito dos Santos, i fS™011 P°"se ° » °-*F*
Oton Barbosa de Barros, Isldro de
Melo, Acheto Thomazelli, Júlio Go- i
mes de Sousa, Cândido José do Nas-
cimento, Tupi da Silva Lisboa -e An-
toniò Dutra Barroso. • ' •¦•

NAVIOS .BRASILEIROS EM
LETICIA 1

O almirante Olavo de Araújo, co-
mandante do Quarto Distrito Na-
vai, que, arvorando o seu pavilhão
na corveta "Cananéla", se encontra
em Leticia. juntamente com o navio-
tanque "Garcia d'Avila", comunicou
ao ministro terem sido ele e sua co-
mitiva recebidos naquela cidade com
efusivas demonstrações de simpatia
ao Brasil.

BAPTISTA

. Chevaller cantará, dia
30, no Municipal

EM BENEFICIO DOS CEGOS
00 BRASIL

Atendendu a um convite qac It:
foi feito pcio ministro da Educa;!),

vez,_ no Teatro Municipal, num &
pctí.culo cie beneficência aos cí;os
do Brasil, na noite cie 30 do correr.-
te. As poltronas teráo cobradas ti
preço dc 120 cruzeiros c ChítaliK,
gentilmente, excusou-se de partic-
par da rencia desse espetáculo,

de Passo Fundo
PASSO FUNDO, R. ü. da Sul,25

(Meridional 1 — Com grande çosji
realizou-se nesta cidade, sob a presi'
dencia do arcebispo ei. Viceme Scli;-
rer, -a posse cio 1." bispo de PaiM
Fundo, d. Cláudio Colllg,

ORF-LÉNE
TI7VGS MELHOR

I NÀO MANCHA 0

IJMIWHfiHi»
Çi PRESIDENTE ria República assinou decreto, ainovandfl o JW»
w to da Comissão do Vale- do São Francisco, ficando expressa»»
revogados os decretos ns. 26.476, dc 17 de marro de 11)411 e¦ 31.301,i
do outubro de 1H49, e demais disposições em contrario. A Comissão("
sui autonomia financeira e administrativa c os atos itn presidui*'
Republica a cia atinentes serão referendados pelos iiliilnrfs dos w»
térios a que disserem respeito. Terá um diretor superintendente«'
dois diretores, todos de nomeação do presidente da Hcpíiblica, am*
entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica, moral e adr""'
va, e demissiveis "ad-mititm".
NOMEAÇÕES E OUTROS ATOS

adfflinWi;

Souza Castro, o auxiliar, de J

sugeridas na reunião presididas pelo n„„„, . „„,..... „ ,¦--,- —, --
prefeito, ontem no Palácio Guana- pe^uisas da "Plnllips" holandesa,
bara, que foram muitas, foi aventada
a idéia de se mandar ao estrangeiro

onde está prestando sua cooperação
há mais de 20 anos, tendo recente

uma'comissão de técnicos para cs- ™!?te chegado ao Brasil dc acordo
tudar "In loco" a situação do merca
do e das industrias ligadas a esses
serviços. Ora não* parece necessário
a ida desses representantes, uma vez
que, no Eranil mesmo, todas essas
informações poderiam ser obtidns
através de firmas oomercials aqui
existentes. Para maiores detalhes
bastaria apelar-se para as embaixa-
das e escritórios comerciais, para se
ter idéia da real situação de tais in
dustrias. O mais seria .perder tem
po e gastar dinlveiro.

com o progrnm» de Intercâmbio ei
entificq da UNESCO: e o segütidò,

bosa Virglni.

'Pertume o Hálito. Embeleze ei W
/ COLGAIIZE sua Hõíl
V^ Coro

O presidente da República assinou co Valentim Gomes dos SanA,o (os seguintes decretos: ¦> sourciro Clarimundo AWR
designando o procurador da Re • os gunfdas territoriais Ovwwjj,

pública no Distrito Federal, Thesnisr
ocles Brandão Cavalcanti para suba-

tituir o sub-procurador geral da Re-
pública, Alceu Otacilio Barbedo, nas
suas faltas e impedimentos;

criando os hospitais navais de
Salvador e de Lndário, que serão or-
ganizados segundo as disposições do
Regulamento para o Serviço Hospi-
talar da Marinha, aprovado pelo de-
creto n. .20.940, de 9 de abril de
1946;

nomeando o capitão da arm..
de Infantaria, Euripedes Ferreira do.-.
Santos-Júnior para a -função de as-
sistente da Secretaria Geral do. Con-
selho Nacional de Segurança; cconcedendo ao fuzileiro Erodl-
ce José Alves, da Guarnição do Quar-tel Central do Corpo de Fuzileiros
Navais, a medalha de distinção de
segunda classe, como recompensa ao
ssrviço prestado no dia 3 de dezem-
bro de 1950, quando salvou a vida
de um menor que ia perecendo afo-
gado nas adjacências do Edifício^ doMinistério da Marinha.

v.-v..

Mais 22 £eirantes
notificados pela
Fiscalização

abaixo) o-: m

Na pasta da Educação —- conee-

Relacionamos «uiu-wí-v -.p
fèlrántcs notlflcados^nteni ^
vição de ffl«aí»S^di:B
mento de Abas ecimuníoií ^
méhto publico: Thersonçe ^
pfâtos; Aiitomo José »r
vedo; Edgard Ferrei*$$&

dendo"dispensa a Cccü"Thiré,"clãsIbírttiiioFrancisco V»{!«
-a_ r*-~-i — = _ -fc-r_ . iji in A1H0 ¦ u

m

Summer.
Nomeando interinamente, José AV-

timiras, piara exercer o cargo de pro- Luiz .Augtisto dos 
j'^,""i,[,ir!aj
Custódio

Jqsfl Xavier

funçõos de membro da Comissão Na- '• 
corrVài Alfredo •-;-.„,.,,

cional do Livro Didático, è noinean-1 perreirn dn Silva; José &»»'
do par^ as. mesmas funções, Georgc. g'àníos; José A. P01''0".]1^°— ivicr 

Pinto: José \m 5.C5

fessor cátedrático da 
"cadeira 

de li- custo dé Ari.u.io;
teratura latina, da Faculdade de F!
losofia da Universidade de Minas Adelino Simõe:
Gerais, vago em virtude da aposen
tadoria de Artiuino Fontes Bolívar.. u.„

Na pasta da Justiça — nomeando da Silva Pinho e J ¦¦•
Célio Rodrigu3s Cal para exercer, in-terinamente, como substituto, o cai-
go dé "promotor 

público da Comarca
de Macapá, no Território do Ama-
pá, durante o impedimento do res-
peotivo titulsr Hildiriaí Pimentel
Mala. -

n

gusto de
íiàTidés;

ces; Sebastião Att« oeg.^
li. He*i dro' FeTiiandes Ce Apuiar:,

uranteJ

Pondo ç.in dispcnibilidado — no.
extinto Quadro do Território Fe-
deral do Iguaçu o oficial admínis-

chefe do Departamento 
"de 

EleFóní-1 Jj'^,1™ 
Fn)^m Armando Nos;'

ca do Centro Brasileiro Cc èèsquisas
Físicas. '
ESTENDIDAS AOS AHRÍN5H.1KOS

AS POSSIBH.IDADFS DE BEESPECIALIZAREM '
O ministro comunicou ao diretor

do Pessoal que. atendendo ser insufl-
ciente o numero de marinheiros rie
primeira classe de serviço dc cou-
lf<me,'Í0™<:0-Cle ^"{pMhHWU- escritório 

"Leouor 
He"rnand'ez""josé,"olados a cursar as especialidades pre- auxiliar de ajÉxarifàdp Natalicio de

pvofessbrès primários Pon:-
p:nn.;ycr Ot o. Vilma Aires Valner
Joscfina dc Matos Lima o Rrncs'!-
lia /i':umevmunn. e o.s tfudrdas ler-
rilorici»; João Monteiro da Cruz. Jo;t-
quim Siqueira, Raul Gonçalves dn
Silva, Osvaldo Kepvjen, Oscar Noro-
nha e Leomar Rodrigues da Silva;
e, no extinto quadro do TerritórioFederal de Ponta Porã, o auxiliar d

, Mimmo mm
se"i uma hlaár

?*STlLtÍtómm
''nctia o> somciiltj

=") talo

üS
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.... ,j it-rcroicrii'' i, \uuttl" di
'". .,„••,„• fila
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(lltlW"ili I"

d Met**

•llli i
í*,''
(f(|;l
ílH1-
1'Jll"' 
dir

jiiarila
H'irn

,„. ¦. iiipIIkií' amigo iio rcjiortcri li
mu .iMiiprovamos quando havíamos
policial para missão bem dífcren-

d. comentário, Ali deparamos com
,,ni' ocupava Indo n grande palco

iiisi.ilaçõfs dessa Oependcnciiá do I1FSP,
I, ma dos Inviilidos c saindo pela aveni-
>. 1'iirln ucjiiilo Mifiií parcntelit He son-
,,,„i|.|(l;i á mnrglie? Náo. Era n funcio-
inllriii. investigadores c detetives, <|iir rr-
ii,n-nl.. ilu seus vencimentos du mês, Até
im./i ilu reportei' eslava apenas cm vir
., ,i„ riram tesouraria, Mas <> melhor ve-
.,,-„ rtrpois, 1'iiík não é c|tic aquela fila

,i,n.i i-nild policiada por uma nutra pn-"" "j 
eliiinl:i-ri\'il? I'ois, por incrível oue pareça,

.".nr.n"1 .' l)i*|>aiiamcnlo do Pessoal il0 UFSP¦.||.,n) 
,, i,ii..nla-('ivil uma patrulha para poli-

, [Un il. pagamento da polícia. K lá estavam os
, ns, 630 e 138 e <> fiscal Afonso Pinto, o pri-
(ivn iunlii a" guichet" clc pagamento c o.s dois

mi dr. lilií, tal

|]KASII,l.li:ii> l'i;i:S0S KM NOVA TOKK — A policia dc Nova York
pt,i.ii-ii di.is brasileiros que se encontraram comprando armas nos
(;i;t | r.. sruilii que nm deles. Itithiiel Oliveira dc Assis, fiw.ia-se pas-
w pm rliii'' de INilicia do (/cará. O'Departamento de Estado eomu-
uii-iiiiw ini» n governo cearense, apurando que Rithncl nem pertence
j poliria, embora nada conste contra clc naquele Estado nordestino.
Ufi- .Vlinirl Arruei» Amaiid estavam nos EE. UU. para comprar au-
linwci''. miiv riiniii o dinheiro era pouco, resolveram adquirir armas.
JíliavMiii despachado algumas paru o Brasil quando foram delidos."üi 

(i-ivinn mima cies aparecem na sala ric detidos da delegacia da
wliiia "l.i ru.-i 17. cm Nova York, vendo-se uma mula cheia dc rcvol-

vrres. :'|i:i""uM(ln pelas autoridades. (Foto I. N. P.)

¦illinicu "Mirando*" líurüíontais «o lo*comi) se iraiauo clc fila c!e presos*o não dc'policiais.
ii«„r.S. p,0,1,*'iT* n,esmo sol» o vexame daquela finei-,-llsaça-j falando ao repórter, fizeram justiça ao Che-
Í.L^hla' ° *Tral Cirn ,,c *«»¦¦«•» "ão Uvcrannhecimcnli* da eslranlia requisição feila pelo llc-ar amentodo Pessoal. Mas, não seria n caso do ChefeUe Polícia procurar saber quem foi o autor ou auto-
ntaiiíSF 

ahf."!',,,n? 
,K,ltà0' ,l"-"",« » P">Pri" -tOmi-nistraçao policial alc-ra não ter pessoal suficientepara car a cidade o policia mento dc oue necessitai-nao scra um absurdo que policiais que deveriam estar

policiando nas ruas sejam escalados para policiarema própria policia? Ora. quando a. própria policia cn-lenric mie os seus Vincionarios náo serão capazes ciese manterem cm ordem numa fila dc pagamento darepartição c dentro de seus domínios, como preten-der que o publico melhor julgue a esses mantenedn-res ela ordem? Não lemos duvida dc que o Chefe deI oheia estará conosco no estranhar o absurdo dofato que aqui ficou registrado...

Latrocínio misterioso
em Passa Três

: \-\y:;<y.yyy,, í; Um latrocínio misterioso ocoíou' .-, "V >¦' cm Passa Tres, no Estado do Rio,
onde, à porta de sua ca.sa, foi eiiemi-

..;. Irado morto a pauladas o lavrador
Prancèlino Pinheiro Gama, de 4'i
unos, tendo o criminoso saqueado a
residência ch sua vítima.

São aguardados novos detalhes iio
fato que está sendo investigado uel.i
policia fluminense.

Flagrante em Niterói
Quando no interior da casa n.

34, da rua Froe.s da Cruz, em Ni-
leroi, foi preso pela policia locai
o ladrão Antônio Cândido Rosa,
de 19 anos, cem residência e pro-
fissão, cm poder cio qual foram
npr:endldos vários objeto.-; que ne i-
bavám dc ser furtados daquela rc-
sidencia.

Na delegacia, o gatuno confessou
vários outro; assaltos; já realiza-
cios na vizinha cidade.

Na (alta de vitimas eles
se agridem....
Em seguida a um abalroamcnto

entre dois auto-caminhões, nó cru-
zamento das ruas Lobo Júnior e
Nicarágua, os motoristas respectl-
vos, Manuel Machado c Jorge cia
Silva Ribeiro passaram a discutir
e o primeiro; com a manicula do
.seu carro, agrediu ao segundo, fra-
turandò-lhp o crânio.

A vitima foi internada no HospI-
tal Getulio Vargas c o 21." distrito
oslá nc encalço do agressor.

ENCONTRADO MORTO
ÁS MARGENS DO RIO
IRAPICHEIRtt
Ijjã"-m?ig:iii riirritn cio rio Tra pi-
fiitiro. íniii.i Vi conde dc Figueira-
à -*[a manhã, foi encontrado um
isMii morto. Avisada aVpolicisi,
SSpãreHii nn inrnl n comissário
t-tr.iiiri. tio H" distrito, n qual pru-

Efiipii identificar o cadáver, não o
ipífincio cm virlucln cio adiantado
iFí dc putrefação cm que .se cn-
conlrava. O desconhecido é dn còr
branca, Iraja calca escura c camisa
ral.

0 co;'po foi recolhido an nscrolc-
;:o. ,i lim do .=0!' autopslado.

Morreu o f oguista e está grave o maquinista
Telegrama cie Campos, Estado do Rio, diz ter ali falecido o foguís-

ta José carlos Manhães", estando cm estado desospernclor o maquinista
Fidelis Gama. ambos vitimas cie um desastre do expresso dc Itapeme-
rim cm que trabalhavam. Não foram conhecidos outros detalhes do
fato.
A Rádio Patrulha em
vinte e quatro horas

A Rádio Patrulha, nas 24 horas
de ontem, (atendeu a 111 chama.-
dos. detendo 27 homens, 5 mu-
llierss e 2 menores.

Foram casos clc incêndio, agre-;-
. são. queda, furto e colisão de vèi-
eulos.

Absolvida a criminosa

BRUTAL CENA DE SANGUE EM BELFORT ROXO
Brilal cena ti:' sangue ocorreu numa modesta residência da àveni-

dâPrata, em Belfort Roxo. ^
Jiâo Thamaií Carrione. tio 50 anos, estava separado de sua mulher,

Maria Chave: Carrione, de 37 anos, há três meses. Ela dele se afasta-
ratm conseqüência clc seus habitas Ce alcoólico c clc espancá-la cons-
linieineitc.

Ontem, .João procurou a mulher para tuna reconciliação. Mas já
Bra embriapacio para a visita e cia recusou-se Ele, então, comu um
liiciiwd i, sacando tle uma navalha deu-lhe profundo golpe no pesen-
fi. A pobre mulher caiu gravemente ferida, pois tivera seccionados a
.'Kiil.ii' dire ia, a traquóia c vários músculos cia mesma região.

A vitima foi internadfi no Hospital dc Nova Iguaçu e o criminoso
tóu, r (rc.v.lu a pclicln no seu encalço.

r^m

fntraniii i!c hoje:
13.30 ás I* — Imanem de Trova

j 
-• IJ js is _ KHmcs — :!0.;!0 —

. Itkv. r Imagens, programa de Ar-
,,«il!o Nogueira dedicado ã Aviação-20.50 - Filmes _ ;;i,üfl — His-
ms ,Musi(;iiv 1'niiluçã.o c dire-
fi," acChianca de (larcia. commnde elenco -:!1,15 — Filme —
P - Alvarenga c Ranchinho,
Muçao o direção ric FranciscoMte-21,-15- 1-ilnu- -21,55-
''(jornal, ,,„„ i.r;s Jatobá e asi mas noticias do Brasil c do'iii-irl-i. 
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Acidentados o coman-
dante e um aluno da
Escola de Paraquedistas

O comandante cia Escola cie Pa-
nuiucdistas do Exército, coronel
Nestor Penha Brasil, íoi cintem vi-
t ma clc um acidente, no campo do
Gramacho, durante os exercícios
clariuela escola.

Em meio a um salta uma rajada
tlj vento mais forte carregou o
páraquédas do coronel pára uma
saliência de terreno, tenclo êle com
violência du batida sofrido fratura
de dois dedos do pé.

Também um dos oficiais alunos,
ao chegar ao solo, sofreu fratura
de uma clavlcula.

Ambos foram logo socorridos e
removidos para o quartel da cor-
poraçáOi

Crime covarde de um
tarado na "gare--
Pedro II
No interior cia "gare" cia Central

cio Brasil, ocorreu ontem estúpida
cena de sangue! O individuo Rnl-
mundo Egidio clc Meneses, cie 54
anos, morador na rua Olavo Bilac,
numero 17-A, cm Santa Cruz. que
regista varias entradas na policia,
num requinte ds perversidade
agrediu a faca, pelas costas, ao mo-
torista Mario Teixeira, residente
na rua Sáo João, numero 83, em
Duque cd Caxias .

O criminoso, que nem mesmo co-
nhecia sua vitima, ao ve-la conver-
sando com um amigo, sacou de
uma faca e deu-lhe um golpe na
região glúten, num gesto de pura
perversidade.

O agressor foi preso c autuado no
10." distrito c o ferido foi socorrido
no K?3.

TRÊS PUNGUISTAS
PRESOS PELA POLICIA
DE VIGILÂNCIA

Investigadores cia Delegacia clc VI-
gilancia prenderam, na tarde de o:*,-
tem. no interior cio auto, chapa
5-16-B7, em Covdovil, Ires perigosos
larápios, autores de inúmeros fui-
tos.

São cies: Heliu dos Santos, cas.v
elo, cie 25 anos, residente na rua Gil-
dii, 12, cin Burra do Piraí, quatro»
vezes processado; Valter Xavier, ca-
sacio', de 21 anos. estucador. morador
ria rua Paula Ramos, sem numero,
que mula menos dc 15 vezes Já ciéra
entrada jiós xadrezes das delega-
cias, c Cloclovil de Souza, de 2C anos,
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LÊA COSTA ALBUQUERQUE

Na ste:-ão dc ontem do Tribunal
cio .Inri, sob a preiidencia do juiz
Bandeira Stampa e funcionando na
acusação o promotor Cordeiro Guer-
ra. foi julgaáa a ré Léa Cesta de Al-
buçiuerque, que, i:a noite de 22 cie
agosto do ano passado, matou, a ti-
ros seu marido, Jacinto Gonçalves
de Albuquerque.

A aíusada. presa em flagrante, na
própria residência e local do crime,
á rua Retiro dos Artistas. n.° 1.70(1,
declarou na delegacia de Jacarepn-
guá, que o marido, alcoólatra con tu-
maz e que a espancava freqüente-
mente, chegando ao lar, cerca das
21,40 horas, embriagado, invectlva-
ra-a, ameaçando mesmo espancar oi
íilho.s que acudiram. chorando',

Léa conta que, temerosa da agres-
são, c receiando pela sorte dos fi-
lhos, apanhara o revolvei' dn mar i-
do, afim clc intimidá-lo. Mas de.
avançara contra ela. feroz, e Léa.
cheia .de medo, não lendo a qüeni
pedir socorro, pois o local é deserto,
premira o gatilho, abatendo o es-
poso.

O promotor Cordeiro Guerra pe-
diu a desclassificação do delito e a
defesa procurou demonstrar náo ter
tido a ré a intenção ou vontade de I
matar seu esposo, asincio. sim, na'
sua legítima clelesa e na dos filhi*
nhós.

O Conselho de Sentença, após os
debates recolheu-se á Sala Secreta,
e meia hora depois retornava v. Sala
do Júri, com a absolvição da ió por
unanimidade ele voto-.

Fogo numa serraria da
Rua Senador Pompeu

Xa noite clc ònt:m, um principio
de incêndio ocorreu numa serraria
da rua Senador Pompeu n. 37, sen-
cio debelado pelos bombeiros do
Por.lo Central que para ali corre-
rum, comandados pelo aspirante
Custodio,

Também n RP 14 cstsve no local
<- isolou-o enquanto trabalhavam
os sempre bravas soldados do fogo.

-UI/VKIU IM NUIT1'.
Ttio, 25-7-1951. - S

floberfo Pinlo Menezes, ainda
com os trajes de "Babá Urichá"

" BABÁ URICHÁ" ESTAVA EM
PLENO TRANSE

Só acordou na Delegacia de
Costumes

Km Vicente cie Carvalho não há
quem não conheça'ã Tenda Esplri*
in São .Jorge, situaria no prédio nu-
mero 1.067 ela Avenida Merili, onde
aflue, diariamente, considerável nu-
.mero tlc crentes, que ali vão em bus-
ca clc melhoras para os males que
os afligem.

O centro, que so encontra legaliza-
cln desde o uno de 1947, tem como
sru presidente e responsável o sr.
Alberto Manes.

Enü-eüir.to, o'de!,stive Cunha, che-
fe cia Se:ção*cic Mistificações, teve
conhecimento de que ocorriam ali
certal; práticas condenadas i>c!a?leis penai-, sendo destacados o de-
tetive Otávio Souza c os investiga-
dores Brèta.s o Venancip para pro-cederem às sindicâncias necessária?
e efetuar o flagrante.

Ontem, os' policiais surpreende-
ram em pleno transe o eletricista
Roberto Pinto de Menezes, de 3Sanos, casaco, ali residente, quan.do atendia a varias pessoas, vestidoa caráter, e que dizia estar agindoem nome elo "Ogun Mege". Preso,o "Baba Urichá" não deu acordooe si, só tomando conhecimento desua situação ao chegar à sede ciaespecializada, onde foi autuado comoincurso na Lei de Contravenções
Penais.

Roberto Menezes. que também
respondeu a processo, quando presocm 2 cb dezembro ric 1949, diz per-tencer à unha de Ubancla, traba-
lhahdo tle.stle a idade dc lõ anos.

Tratando-se de crime aflançavei,
prestou elo a necessária , fiança, a
fim clc defenduc-sc cm liberdade.

Um Abismo E
Um Céu Para
Cada Mulher-

Suoxtna
FLAG e

£méa
BAPTISTA

Como Helena Rubinstein Resolve
seu Problema de Releza.!'

smà v
sua peic pareço repuxnda, usporn? A — Limpe

c suovize-p com çmiiMÈ PASTEURIZADO PARA
PELE SECA, 35.00. \\ — Tonifique e. forlalpça
com I.oçÃO TÔNICA, ''13,00. C — Nutro n epí-
dcrniQ com o riquíssimo CREME NOVENA. Lu-
l)rifica c revigora, elimina linhas

PpIo oleosa ?
Sua pele
dos? A

lustrosa, terii cravos,
Limpe e purifiquo

PASTEURIZADO. 35,00. B — Lave
EM CREME, c-ik> removo cravos
os poros, .1.1.00. C — Normalizo

poros r!i!.*ii-)-
rum CREME
com SABÃO

e (losnbr.irui
pleosulade e

NADOHA, 00,00.e rugas, .10,00. feche os poros com LOÇÃO itEFl

1 1—,,.

'¦" '¦
-I

'" "^1
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Depois dos 30?
Nada há que mais deprima que notar os sinais
du idade I Elimine todos ísLes sintomas alar-
mantes cnm ésle prodigioso tratamento, A —
CREME PASTEURIZADO PARA PELE SECA. Lim-
pa e amácia, 3,1,00. R-ÁGUA VERDE. Reani-
ma as funções vil ais da pele, 73.00. C —*
CREME ESTROCÊNICO. Faz desaparecer linhas
c rugas, regenera e rejuvenesce, 200.00.

trep^^1 
ír'y'!>S^J p^^l

Maquillage mipecável ?
Os produtos "Silk", de Seda pura ntpmizada
lhe proporcionam um maqutliage perfeito por
muitas horas. A-isiLK TONE. base cie seda,
embeleza instantaneamente a eútis, 35,00, B —
SILK POWDER, pó facial de seda, envolvi: seu
rosto num verdadeiro véu dc seda, 35.00. G —
SILK LIPSTICK, bolon do seda, eihprcsta
lábios um brilho provocàrite e irresíslivi

¦ y-\\

aos
35.00;

m -»;ik-t;
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Dois h4omes
Unidos Numo

Grande Aventura

S2S;''ÉtAO,-ô'
rTmHarWt.i

BAPTIStÁ

PASSADEIRAS
TECIDOS PARA

DECORAÇÕES
r"vS. ^^AtAmmmf

SAO LINDAS, NAO. ESSAS OCIDENTAIS DE BEK I.I.M*: - A foto licima mn-ilra Hlgiimas das lindas
oonoorrcntcs ho titulo ile "Miss Berlim Ocidenlal cie 1951". Da esquerda para a direita, lleidi Toi/, de 1!»anos, que conouistou 11 se-jundii lugar, Karin vou Kun hcini, primeira colocada, c Ingeborg Johansen, terceira

colocada. Todas ns trfrj beldades aparecerão no filme "The Golden Bánd" (Foto APLA),

FOROIr#

QUIZ MATAR-SE
O COMEBCIARIO

Em sua residência, a Avenida Bar
lolomeu clc Gusmão 11. 1100. barra-
cão 76, ontem, por motivos Íntimos,
tentou contra a vida èmbebetido as
vestes com álcool e ateando íoro.

sem profissão, domiciliado na rua Mario Antunes Moreira, de 37 anos
Francisco Teles. 68, cm Jundiai, São c**sado. comerciarip, que sofieu quei-
Pnulo, o qual vinha ngindò, há tem- maduras clc 2" grau no toia\ c u.a-
pos, no Rio. *;(,s'

Todos, depois dc ouvidos e contes- Socorrido pela Assistência, após os
sarem os assaltos que lhe são impu- p-imeiros curativos, foi internado no
taclos, íoram recolhidos ao xadrês. - li. P. S-.

MAIS UMA DO COMISSÁRIO LACERDA...
r> romissirin Lacerda, agora no 14.° distrito, parece ter prazer em

dÉó^K^^^^* alé n°S ma'S lnsignificantes íat0S
qUBAi-Sa 

oStem/teto'aconteceu, quando a RP 14 acabava dc lhe en-
tr-gar prcS? cm lagranto, o inclividuo Oswaldo dc OI ve ra Gomes,
le 31 anos residente na rua Andarai n. 167, acusado de ter tentado

fl anramiar clc"rias Joia.s de uma jnalhcrla da rua Estaclo dc Sã

ficgucs c quando lhe
com estas saiu a correr, sendo per.se?; 11 ido e

;e aprapri
11 122. '

O larapio entrara .110 estabelecimento como
eram mostradas as joins,
^^¦ttto-Sffi «i,T mialqüer .-csiionsabllldaclc
dade Pos o Siartó Lawnía t*z disso o maior mistério, chegando
aW a Sar« acusado era seu conhecido e que por Isso preten-
dia mm a noticia. Mas, a verdade é oi.e o comissário tem mesnv
certa alergia, pelos jornalistas.

(Conlinuo na 6." pc*<*r

jV*".NG"jE"tt se c;:suaai — diz um velho aforismo dc direito, — ale-;, -u.-.i
ienarcinçin da lei. Se o principio se aplica ao Icif-o, eom muito maisrazão 6 dc ser invocado, quando esti em causa um bacharel em direito.A despeilo disso, porém, o jurisconsulto .!or-rc Dyolt Fontenelle, presi-dente do Conselho da Ordem dos Advogados, ao tompromissar novos

advogados, chama a atenção destes para o disposto no ari. 27, n." 1 doRcgnlamcnlo da Ordem, que considera passível «le penalidade o advoga-do oue facilita o exercício da advocacia a cidadão nio habilitado parutanto. Ainda ontem, o meloso presidente compromisso» nada menos dc12 novos causídicos advertindo a íbdos de que, infelizmente, liá, no Dis-trito Federal, indivíduos inescrupiilosos que, sendo contadores ou eco-nomistas, exercem a advocacia, "amparados" por advogados. A turmade calouros entendeu bem a advertência, mas, como nos foi dado verifi-car. nao compreendeu o comentário que um velho advogado, então pre-sente a solenidade, fazia. Dizia o profissional:.lit sei! Isso c nor cansa de um Cal Tarcsay, aliás processado, cri-mimilmentc, por iniciativa da Ordem dos AdvogadosComo disse o senhor? — perguntou ao causídico o calouro. O se-nhor, por ventura, falou ai em "Uai"?
— Sim, menino, — retrucou o advogado. O homem é mesmo umaespécie ric "taxi". Aluga seu escritório a advogados sem experiência e,as vezes, avança' o sinal, "a três por dois" c põe a culpa nos passa-gciros..."CL.ASSIFiCAbOR,

DE CEREAIS''

Concurso para 
"guardas-vida" do Ser-

viço de Salvamento da Prefeitura
ínlciar-se-â aniai-.hã, a partir da.s
14 horas, no posto Ismael Gusi.não,
á av. N. S. de Copacabana, 151. o
concurso para guardas-vida do Ser-
vit,a de Salvamento da Prefeitura
d<i Distrito Federal, sendo subme-
tidos a exame o.s inscritos da ordem
numérica dc 1 a 20.

São eles: Roberto Maltez. Geral-
do Pacheco, Nilo Souza, Rlvail Ru-

bens, José Simão, Sebastião Santos,
Ploreilcio Queiroz, Antônio Brandão,
Jaime Lins, Newton Rocha, Hélio
Osoi-io, Wanderley Almeida, Manoel
Henrique, Irineu Soares, Waldemar
Barbosa, Carlos de Carvalho, Onhlr
Alcântara, Amaury Machado, Darly
Silva e Antônio Araújo.

Na próxima sexta-feira serão sub-
metidos a provas os inscritos de
21 a 40.

E ; psmsv^í 
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MOVEIS DE FÍNO

ACABAMENTO
CÁTÈTÉ, 55 a 59

TELEFONES:

25
25
25

695 1
6954
6678

¦maior da aulorl-

;mo
Poi- qtíe serí
,*!

O comerciante Manoel Machado
Monteiro", proprietário da Casa Rian,
ã rim Domingos Ferreira, 220, foi
preso em flagrante, a 20 de junho
p. p., porque estaria expondo á
venda em seu armazém, feijão co-
muni com o preço clc feijão espe-
ciai. Isso purque o "economista ru-
ral Júlio da Costa Teofilo, designa-
do pela C.C.P. para acompanhai'
as diligencias cia policia havia alir-
mado, solenemente, tratar-se ds fei-
jão comum. A defesa do eomereian-
te, entregue no advogado Carlos de
Araújo Lima, requercu ao juiz fosse
expedido um eficio ao Ministério ria
Agricultura, perguntando se o tal
técnico estava registrado como trlas-
sificador cíò cereais, e, para surpre-
sa geral, veio a bomba: não está re-
glslradò, e o que é mais, não ha
dispositivo legal que classifique o ar-
ligo no mercado interno. O certo, no
entanto, c que o Gabinete de Ejca-
mes Periciais, da Policia, se louva
exatamente, no laudo desses técn-
cos, peça que, aliás, nem é anexa-
da nos autos. Em face disso, c de-
pois disso, o próprio promotor pediu
n absolvição do acusado, havendo o
jui.-, clc proiilti, atendido ao requeri-
mento. Pudera!...
NOVO PROMOTOR

Pnr ato cie ontem, do presidente
da Republica, foi efetivado no cargo

Barbosa Sampaio, que, ha tempos,
interinamente, exerceu o cargo dc
Procurador ela Republica- O ato fo!
recebido, no foro, com particular re-
üosijo.
NOVO 1.1 DE MAIO

Entra, hoje, cm vigor n lei .t|tn*
considera contravenção penal, no
Brasil, o preconceito de raça. A par-
tir, portanto, deste claro e frio 2i> tlc.
julho, as coisas ficarão pretas, pois
aquele que, de qualquer maneira,
subestimar os pretos, "comerão'' ca.
clcia,''na certa, c ainda pagarão ps-
fadas multas."SPEAKER" ABSOLVIDO

Fcl, ontem, publicada, em autlien-
cia, & sentença do juiz Cristóvão
Breiner, que absolveu o "speaker"
Manoel Barcelos do crime de lesbes
corporais. Como foi noticiado, o cn*
nhecido locutor, a 28 de outubro do
ano passado, no Café e Bar Thalia,
na Praça da Independência, csnítu-
rou um "garçon" que entornou café
em sua roupa, sendo, então autuado
rm flagrante.
REFORMA

DA CONSTITUIÇÃO
Prosseguirá, amanhã, no Instituio

dos Advogados ' Brasileiros, a rils-
cussaõ sobre a indicação Letaciõ .lan-
sen, sobre a oportunidade da refor-
ma da Constituição. Ha uma grande
corrente contra a indicação, pois
além de ser contra os

Ksturão à venda muito brevemente, nos revendedores desta m

|)ru*;a, os famosos receptores clc M

lELEVISlO PHILIPS j
y

íí'

recomendando a reforma
REVISÕES CRIMINAIS

Estão na pauta, e serão julgadas,
hoje, pelas Câmaras Criminais Reu-

... . "remendos nlclas, as revisões criminais dos pro-de promotor da 2.? Auditoria da Ma- constitucionais", — que são perigo- céssos a que respondem os seguintes
ri-uha o conhecido advogado Nelson aos, — não quer que fique pareceu- sentenciados: Agenor Gomes'da Sil-

do que a Casa de Mcntcziinin estava, Manuel Vieira, Antenor José Manuel Dario Vieira 
"da 

Silva, Jal-i-iimliinlirlniiiln llnl„l..,i. . *1 »••_.¦¦¦ • •'.. -. -- .?•'• f .... _. 'Gonçalves. Kurt Mangold,- .José clã
Silva, Filho, Rcosevelt roíiiPiih tle
Oliveira, Osvaldo Gonçalves Dias;
Antônio Martins do Amaral, Joá-
quim Cardoso Gaspar. Júlio, Ribeiro,
Alfredo-da Silveira Ruas, Karcl Ba-
ker, Renato Angelu, Aristidís Silva,

i)ic cia Silva Rangel,' Antônio Anos-
tolo Filho; Pedro Mesquita Teixeira'
Filho, Mario Francisco, Antônio Avi«":
lâ Soares; Geraldo Bezerra rie Melo,
Claiiclit) do Cai mo, Manuel Carvalha
rie Oliveira, Albino Pinheiro e Faja
Bajla Gisiebska.
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CARLOS CAVALCANTI2

A PECHA DE COMUNISTA
de comunismo, o juiz Iri-

irresponsabl-
cidadãos con-

^ESPRONUNCIANDO alRims acusados
rieu Jofily passou severo sabão na policia politica polií

dade com quo rotula dc perigosos comunistas pacatos
êrvadores. , ,

Se ts policia rie posar ladrão de galinhas ou arrombaaor dc armar!-
rio ainda prima peln mais notório e dcsconsoladpr prtmorlsmò (|ue sc
lOderá dizer de uma policia que deve ser altamente especializada incum-'
ida, em ultima analise, de discernir, para prevenir-lhes os malefícios,
entre as numerosas doutrinas e místicas social.-, quc intranqulllzam o
lOiriem moderno, aquelas consideradas perniciosas no regime.

Por ísío advertiu o magistrado ninguém sc surpreendesse encontrar
fichas comunistas policiais homens como os senhores Cale Pilho,

ípiningos Velnscos, João Mangabeira, quc sâo apenas Inteligencjias escla-
eélda.s e corajosas na afirmação dás suas convicções.

O obscurantismo policial comovo, Nas suas inevitáveis Injustiça o
iolencin contra operários presta excelentes serviços no proselitismo ver-
nelho. Contei ao leitor a historia de um amigo que depois dc apren-
ier varias línguas, francês, inglês, alemão, italiano, resolvera aprender
amhém russa. Essn preocupação louvável de saber o russo chegou ao;
ávidos cia policia e pareceu-lho suSpeltlssima. Os sheiioques farejaram
ia curiosidade daquele poliglota uma raiz mal cheirosa (ic Moscou.

A Pátria estava, portanto, cm grave perigo numa modesta casa ilí
ívènida do Catete todas as noites uni pobre funcionário publico esgra-
ratava uma gramática da amaldiçoada lingua de'Stalin. A policia oi-
'anizou a cahÃn c deu uma balida em regra. Varejou-lhe a casa, apre-
«deu-lhe a gramática e atirou-o ás enxovlas da rua Frei Caneca, onde
jenon Ires ou quatro meses até que oS amigos puderam ir buscá-lo.

Para um indivíduo ser considerado oficialmente comunista nfio pre-
risa porém, dar-se si laboriosa ocupação de aprender russo. Coisas in-
flnltamento mais simples o levam n amargura do «charlo. Basta nao
acreditar na imortalidade da almo, ser contra ps padres e a .favor do
divorcio, praticar o espiritismo, achar a vida cara. falar mal da Light,
fazer caridade ou comprar revistas imorais!

f Se um idealista qualquer sair pregando, por exemplo, os unsmanien-
fKi rla "Rorum Novarum". não tenha maiores duvidas de que de duas
lima - ou" acabará no xadrez ou no famoso fichario. numa ou noutra
hiootce dn costado lanhado, por adoção de Idéias exóticas, embora es-
tivesse apenas repetindo as jlnlnvias do um Santo Padre da Igreja,

Nada existo dc mnis ilustrativo ttn prlmarlsmo pohclnl vergastado
rielo lute Jofily do que "o petróleo é nosso". Pnr lei o Brasil naclonah-
vou à industria dc exploração do petróleo, para evitar que essa riqueza
decisiva pudesse amanhã, por vias diretas ou indiretas, cair cm mãos es-
traiagelras, Esta a orientação, a política, a lei do petróleo traçada pelo
governo, com aprovação dn maioria tln povo brasileiro.

Poi> muito bem. Reunpm-se alguns cidadãos para aplaudir o ato
natriotico- do governo. Irrompem-lhe meia (luzia dc facínoras e os dis-
solvem a tiros c pauladas, quebrando cadeiras é cabeças, sob a alegação
cie tratar-se dn perigosa reunião comunista orientada nor Moscou.

Tudo por quc? Porque a propaganda anti-americana do.s comunis-
tas coincide com a orientação nacionalista do governo em relação ao pe-
troleo. O petróleo é nosso — lema rio governo brasileiro, foi transforma-
do peia estupidez policial numa palavra de ordem de Moscou. Natural
que os comunas aproveitem a circunstancia para confundir e agitar, mas
suas agitações c confusões nâo teriam maiores efeitos se o governo ti-
vèssé precedido scu crande ato do necessário trabalho rie esclarecimen-
to da opinião publica e. sobretudo, dns dignas e operosas autoridades po-
lidais encarregadas de zelar pela.segurança do regime.

Nada se fez. e nenhum debate se levantou sobre o maior problema
brasileiro cin atualidade. Entregaram-no. como se pódc concluir, ao obs-
curantlsmn policial para que chepnsspmos a este absurdo — comunista,
perigoso comunista, em matéria de petróleo e quem estA de acordo eom
c governo.

Logo o governo é comunista c devemos esperar que, sob os proles-
tos do digno juiz Jofily o policia também o dissolva a tiros e pauladas.

"Senhor marechal, perdoai a França"
Singelas mas tocantes as ultimas homenagens
populares ao herói de Verdun

Surge fórmula conciliatória na conferência
••/•.'' 
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PREFEREM OS COMUNISTAS SUÍÇOS
A FACHADA DO "SOCIALISMO DA ESQUERDA"
Por ETIENNE JOURNIAC, de "Frznce Presse" Especial para. o DIARIO DA NOITE

CONTINUANDO o nosso inquérito sobro a
situação dos movimentos comunistas no

mundo ocidental, publicamos hoje a reporta-
gem de Etienhe Journiac, sobre a pequena •
simpática Suiça. Amanhã, segue o trabalho
de Roger Boosz, que trata da Alemanha Oci-
dental.

0 próprio Quartel General aliado ad.
imite terem sido realizados notáveis
progressos nas conversações de trégua
Proposta interessante apresentada pelos comunijtj,

BASE AVANÇADA AO SUI, DK KAESONO, 25 (TJ.P.) _ rn
gados aliados e comunistas conferenciaram durante 4 linrus c 48 mitos lioje c convocaram nova reunião para amanhã ás u huras Fmknão tenha havido nenhum comentário oficial, arredlta-sr gU(, a|fum, J"
parles npresentou uma formula conciliatória pura resolver „ im,,
criando cm torno da reliradu tias tropas estrangeiras da Corria

UÃO existe na Suiça partido politieo

i'ORT JOINVILLE, Ilha deYeu,
?.'a (Plerre Lcbleu. enviado especial
th France Pressi) — A população
desta iU-.n aglomcrou-se em massa
ontem b. noi',c ante a "Vila-Luco".

'onde repousa Philippe Pétain, a fim
de rezar as orações peles mortos e
pelo repouso de sua alma. Foi re-
oufiidn a autorização aos represen-
tàntcs d«; c-K-combatentes para re-j
zar estas orações na própria cama-
ra mutuária do ex-marechal c. as-
Éiml 6í;te se reuniram em uma rua
pi-Míima. recitando, sob a chefia de

• uni dCies. vestido a moda bretã, oin-
co padresnossos e cincoenta ave-
tr.aris:, no quc foram acompanhados
peln multidão Iluminaram a cena

Entre a multidão que se postou
ante a "Vila-Luco", reconhecia-se
todos os eclesiásticos presentes na
Ilha. membros da familia do ex-
marechal e seus advogados. Notava-
se ainda numerosas senhoras do
seus costumes tradicionais, dc seda
negra. c:ni chapéus dc renda bran-
ca.

Ao fim da prece, que foi ouvida
pela senhora Pétain, velando o cor-
po do velho preso, um cx-comba-
tente de Verdun, destacando-se.
gritou: "Senhor Marechal! Per1-
doai a França!".

Um minuto dc silêncio foi então

oficialmente chaniado de comunis-
ta. O Partido do Trabalho, dirigido
pelo sr. Leon Nicole, faz as vezes de
Partido Comunista, sem o nome. No
entanto, em 1919 íoi fundado um
partido abertamente comunista e
dois deputados foram pelos comu-
nistas eleitos para o Conselho Nacio-
nal Helvético quando das eleições
legislativas de 1922. Em 1925, tinha o
Conselho três deputados comunistas.
Até a segunda guerra mundial, as
pacatas autoridades suíças não tive-
ram necessidade dè tomar nenhuma
medida contra os comunistas, que
tanto no Parlamento como na opinião
pública tinham influencia pratica-
mente nula. A situação mudou brus-
camente em agosto de 1939 quando
da conclusão do tratado de amisade
teuto-russo, que faz da URSS uma
aliada da Alemanha Nacionalista. U m decreto federal de agosto de 1940
poz fora da lei o Partido Comunista-e todos os movimentos a ele mais ou
menos filiados, em toda a Suiça. E o partido condenado não mais reapare-
ceu na sua antiga forma, apesar de u m decreto de 27 de fevereiro de 1945
que levantou as restrições que tinham sido consideradas necessárias em
1939 e 1940. O Partido do Trabalho nasceu antes da segunda guerra mundial
de uma cissão no seio do Partido Socialista.
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CONSIDMUVKIS PROGRESSOS
TÓQUIO, 35 lA.F.IM — Foram

realizado» hoje consideráveis pro-
grassos no cíititliclcrimcnlo tia or-
dem tio dia da Conferência tle
Knesong — declara-se no grande-
quartel-general.
PROPOSTA INTERESSANTE

CAMPO DE TRÉGUA IDA ONU,
20 (I.N.S.) — O Supremo Coman-
do aliado anunciou que foram fel-
tos "consideráveis progressos" no
que diz respeito tt agenda do.s Ira-
balhos quando tia !la. sessão entre
comunistas o aliados.

O comunicado acrescenta que'•nova proposta comunista mostrou
ser suficientemente Interessante
para os aliados" o que a sessão foi

Interrompida llgelramcnTESwiflfê
estudo desta proposto -.-tr-
PROSSEGUlItA' AMANHA^ WKAESONO, 26 (A.P.P.) 2",nona sessão da Coiifcréncln iíKaesong foi assinalado hoh mduas suspensões. Iniciada âs 1 

'
horas, a sessão foi suspensa ás lhoras e 53 minutos. Reii,icia(|„s0)
trabalhos ás 14 horas, íoram novamente suspensos meia hora mailtarde. A sessão ern reiniciada nó'vãmente ns 14 horns e 50 minuto,
paru terminar As 15 horas c 15 mi.rnitos'.

A décima sessão
iimanliã, ii-, 1<1 horas

Lo:.!o após ii reunião m ii;i«,.dos dai Naçõss Unidos regresmam
de helicóptero poro
avançado.

e 15 ml-
'"'á Iniciada

seu catnM

O pácalo povo suiço não é amante de a venluras, nem de brigas. Mas quando re-
soJve topar a parada. en'ão até em cima do feihado...

INFILTRANDO O PARTIDO DO TRABALHO

E

... ¦ • i, ,„.\ I observado pela multid&o, que se dis-s explosões dr magnesio dos íoió- L„,„„„ ia„i.„„nl> »„, ...mu. » .«m
::rafos.

"solveu 
lentamente em seguida e sem' incidentes,
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FALA MARSHALL

A solução do conflito não depende
da retirada das tropas estrangeiras

WASHINGTON, 25 (lh P.) — O secretario da Defesa norte-ameri-
cano, general George Marshall, disse que "em seu devido tempo" nao
haverá problema algum a respeito da retirada das terças estrangeiras da
Coréia, sr é que os comuut-.tax sao sinceros em seus desejes de uma ver-
•ladeira solução do conflito coreano.

Falando aos jornalistas, ontem. Marshall declarou quc o objetivo fi-
nal. a longo prazo, das Nações Cnidas, na Coréia, é o de conseguir uma
naçáo "unida", dona de seus próprios destinos c livre da ingerência de
qualquer força exterior".

Esclareceu que a permanência de forças da ONU na Corria é agora a
única segurança dc enfrentar a ameaça de uma nova agressão, caso fra-
cassem as entrevistas de trégua.

DEVIDO á sensação causada pela declaração do Secretário de De-
lesa, indicando qtie os Estados Unidos iam duplicar o potencial de.sua
torça aérea, o serviço dc imprensa do general Marshall precisou que
2stè ultimo desejava falar dc 180 grupos de aviação e náo 195.

O Secretário da Defesa, cm sua entrevista á imprensa, havia inicial-
mente mencionado encomendas para 195 grupos Seu conselheiro de im-
prensa. Interrompendo-o, perguntou-lhe se não desejava dlier "para 95
grupos", mas o general afirmou novamente que se tratava bem de "pia-
nos para aumentar a capacidade de produção a 195 grupos".Agora, o Pentágono precisa que se trata de "esforços tendo em vis-
tá planos para aumentar a capacidade de produção a IRO grupos".Dr qualquer maneira os especialistas opinam que o Pentágono en-
comrniiou todas os aviões quc podem ser produéidos pelas fábricas ame-tiranas c que sua capacidade de produção cresce cada dia e continuará
,i crescer até quc um entendimento internacional pareça possivel.

TA Dl. a entrevista com os norte-ameri-DE VOSIIIDA AOS EE.UU.
Em certos meios, geralmente bem

informados, considera-se como pos-sivel urna visita oficial do Primeiro
Mmiitn tio Japào, Yoshida, a esta
capital.

O,Primeiro Ministro conduzirá a
delegaçíio Japonesa á Conferência de
São Francisco c assinará um trata-
«o de paz em nome dm seu país. O
estadista Japonês seria, em sfguida,
convidado a visitar a capital amerl-
eana, pare estudar com os dirigentes
dos Estídos. Unidos o papel e o lugar
do Japão entre as nações, com os
quais o tratado de paz o tiver "re-
conciliado". (Washington AFP).
ALUNOS ESPANHÓIS

NAS ACADEMIAS
MILITARES AMERICANAS

canos.
Os funcionários do governo espa-

nhol não dão grande atenção ás no-
tícias de que a súbita morte do ai-
mirante Forrest Sherman tenha im-
pedido quc chegasse a Washington
um relatório completo de suas en-
trevistas com Franco, salientando
qne chegasse a Washington um rc-
latórlo completo de suas entrevistas
com Franco, salientando que daqui
foi enviado aos Estados Unidos, pelocódigo, um informe completo das
conversações, iMadrid UP).

SSES "socialistas da es-
querda" ficaram na som-
bra durante a guerra,

mas desde 1944 o novo Parli-
do se apresentou e fez eleger
candidatos nas eleições can-
tonais dc Basilea.

Em seguida, o movimento sc
estendeu para outros cantões.
notadamente Zurich, Berna e
Genebra. A partir de 1945 an-
tigas personalidades conheci-
das do Partido Comunista in-
yresaaram nas fileiras da Par-

lido do Trabalho. Nas ultimas
eleições parlamentares, cm
1947, o Partido do sr. Nicole
elegeu 7 deputados num lolal
de 194, levando às urnas
49.353 eleitores no total dc
9S5.499, ou seja 5,1-% do ciei-
iorado.

O grupo parlamentar do
Partido do Trabalho no Con-
selho Nacional consta, atual-
mente, de 6 deputados, pois o
sétimo eleito, sr. Carl Mílvillc,
de Baiilea. foi no ano passado

excluído do Partido. No Con-
selho dos Estadas- composto
de representantes dos cantões,
o partido de Nicole não tem
representantes. O Partido do
Trabalho tem também pro-
curado criar, núcleos de'injlu-
encia no meio* das organiza-
ções sindicais. Alguns grupos
sindicalistas seguem as ordens
de Nicole, más são impotentes
diante das grandes organiza-
çoes formadas de socialistas,
conservadores católicos e sin-
tiica!'s'ai l!v::et:.-

ELOGIO ALEMÃO
A PÉTAIN

FRANCFORT, 24 (A.F.P.) — Co-
montando a morte do marechal Pe-
tain o "Frankfurter Allgemcjne Zel-
tung". que passa por refletir, algu-
mas vezes, o ponto de vista oficial
escreveu r.otadamentc: "A'França
psrdcü um grande soldado. Nfio nos
cabe dar conselhos aos franceses,
condená-los ou criticá-los. Para a
Alemanha, um dos maiores chefes
militares do mundo desapareceu com
o marechal Pétain, um soldado te-
mlvel como inimigo, exmplar como
adversário, desejável como amigo e
velho digno de piedade".. 

O PACATO POVO SUIÇO NAO E' AMIGO DE AVENTURAS
CLIMA econômica e político da Suiça criticado a principio, foi limitada a um nú-

mero muito restrito de persoas. Em janeiro
deste ano, o governo dirigiu um apelo ao
povo, pedindo-lhe que 

"preservem todos os
cidadãos a viça econômica e a paz social do
país". Claramente visava os adeptos de agi-
tações. Permanecendo a Suiça no seu nivel
superior de vida econômica e de prosperida-
de c nio sendo arrastada pelos acontecimen-
tos Internacionais, a calma continuará. Os
observadores porém nio acham impossível
que o Partido do Trabalho reconquiste sua
antiga posição, mediante atitudes que o fa-
çam respeitar pela opinião pública, que, em-
bora reservada e desconfiada, não é estacio-
riária.

World Copyright by AFP Paris 1951.

Vy não é aliás favorável ás tendências
extremistas. Os "trabalhistas" tém tido as-
sim fracassos sobre fracassos nas eleições
cantonais. O povo suiço não é amante de
aventuras e vê o exemplo de alguns paises
"satélites" e não quer segui-lo. De qualquer
maneira, as autoridades fodearis acompa-
nham atentamente a vida nacional. O ano

passado, o Conselho Federal achou de seu
dever, por decreto de 5 de setembro, agir
preventivamente contra os agentes de uma
"quinta coluna camuflada". O decreto domi-
tiu numerosos funcionários, empregados e
operários do Estado porque 

"não mais mere-
ciam a confiança que suas funções exigem".
Na prática, a aplicação desse decreto, muito

A

RENÉ MAYER REPELIDO PELA
ASSEMBLÉIA NACIONAL

Convidado, então, * formar o gabinete francês,
George Bidault ficou de dar resposta ainda hoje

Contonoliciai
1;hlm

Segundo fonte:; bem Informada.1', o
primeiro grupo dc oficiais espanhóis
que irão aos Estados Unidos se aper-
fçlçoar deixará esta capital em prin-
ciplo.-; de setembro. Acrescentaram
que esse grupo estará integrado de
20 oficiais.

Por outro lado, esferas do governo
receberam com satisfação a noticia
tle Washington dc que u'a mlss&o da3
forças armadas norte-americanas
chegará a Espanha em agosto pró-
ximo. Acrescentaram que, embora

, nessa época o generaüssimo Franco"e a maioria dos principais funciona-
rios se encontram tle ferias, prova-
('pimento regressarão a Madii para

PARIS. 25 (A.F.P.) — A Assem-
bléia Nacional recusou a investidura
no sr. René Mayer, que obteve 241
votos contra 105. Sabe-se que a
maioria constituclo;-. ai é de 314 vo-
tos.
NENHUMA

DECLARAÇÃO
PARIS, 25 (A.F.P.) — Uo Pa-

lácio Bourbon, após a proclamaçâo
dos resultados do escrutínio sobre seu
pedido de investidura, o sr. René
Mayer, presidente do Conselho con-
vldado, dirigiu-se para o Palácio do,
Elisen. afim de informar o presl-1
dente da Republica acerca dos de-1
bates, Foi imediatamente introdu- jr.ido no gabinete do sr. Vincent Au-
riol.

Depois que o sr. René Mayer dei- jxou o Palácio, ás 3,35 horas locais, I
«em fazer díclaraíõss, o presidente'
da Republica adiou n prosségulmen-
to das consultas para hoje pela ma-
Miii. .
CONVIDADO

BIDAULT
PARIS, 25 (A.F.PA-- Reiniciai!-

do as consultas com*o objetivo de

solucionar a crise ministerial, o pre-
sidente da Repe.bllca recebeu, às 10
horas ,o sr., Georges BLiault. presl-
dente do Movimento Rcpuollcsmo
Pomilar.
RESPONDERA'

AINDA HOJE
PARIS. 25 (A.P.P.l

ge Bidault, convidado
o Governo, declarou

— O sr. Gco:-
paia formar

ao presidente

S O I. U ÇAO í
O homem, dizia o jornal, f

bateu ít janela tio cano eai
Vítima; para abri-la. levantou f
o vidro. Ora. pura abrir a ja- à
nela de um carro, abaixa-se I
vidro. Ou o engano foi do jor- ,
nal, ou da narrativa de Mrs. |
Worth.

I
I
I
1

i Worth. i

da p.?publlca qu
da esta tarde.

daria resposta aln-

MORTE violenta de Abdullah,
Rei da Jordânia, abalou o Pró-

ximo Oriente. Entretanto, foi o
atentado contra o monarca hache-
mi «ómente um de uma série de 12.
que se deram nessa região nos ulti-
mos três anos nos. Aí uma pequena
rclnção:

17 dc fevereiro de 1948. Assaslna-
cios Iman Yahuya, do Yemen, jun-
to com seus dois filhos, seu primei-
ro ministro e seu secretário parti-
cular.

17 de setembro de 1948. Conde
Folke Bernadotte, mediador da ONU,
morto por terroristas Israelitas.

28 de dezembro de 1940. Mahmoud
Nokrachl Pachc, primeiro ministro
do Egito.

14 de agosto dc 1949. Hosny Zalm,
presidente da Síria, e Moyseii Bara-
Kl, primeiro ministro do pnlí.

4 de novembro de 1949 Abdul Hus-
salm, cx-prlmlíero ministro do Irã.

1 de agosío de 1940. Coronel Mo-
humed Nasser, comandante da avia-
ção siiia.

3 de outubro. General Zuini Hin-
nawi, organizador do atentado con-
tro Hoszny Zalm.

2'de março de 1951. Khuled Hussei-
nl, udmlhlstraclor da obra de segu-
ros da ONU ha Palestina.

7 de março de 1951. General Alt
Razmara. primeiro ministro do Ira.

24 de março de 1941. Hamid Zan-
ganeh, ex-ministro tln educação do
Irã.

1G clc julho dé 1951. Rlád cl Solh,
ex-prlmeiro ministro do Líbano.

21 de jtilh ode 1951. Rei Abdullah
dn Jordânia.

LUCIUS

pECOMEOARAM boje us negociações cm Kaesong. As ullima< noti.
cias chegadas e esta redação falam tle consideráveis progressos nt

estabelecimento tia ordem do dia. Como tudo indica furam rontornadii
a.s dificuldades decorrentes da exigência siho-corcann da retirada dii
tropas. As conversações prosseguem.
f\ SECRETA'RIO du Defesa dos Estudos Unidos, tencial Marshall,^ mandou poiico antes do reencontro da.s delegações rm Kaesong in
comunicado á imprensa, no qual expôs em grandes linhas o ponto ij
vista americano-sobre o problema da retirada das tropas americanas fa
Coréia. Afirma que o governo americano não c de morio algtim contraj
retirada, mns insfstc tratar-se tle um assunto político, quo ultrapasse ii
competência das delegações militares reunidas eni Kaésong, Sc e;!is
conseguiram estabelecer o armistício, as negociações políticas a serts
realizadas dentro d.i Orgnnlsnção rias Nações Unidas, cuidarão nâo li
da retirada das tropas da ONU, como do.s demais problemas referentes
a unificação c independência dn península asiático.

'.! O n

T\E NOSSO lado, desejamos lembrar quc, cm janeiro deste ann, o ('«•
¦ mité» Político da Assembléia da ONU adotou uma resolução por íl

votos còiitriO, dctcrmlnantlò Jmcdlato cesnar-fngo, a gradativa retirada
das tropas estrangeiras c a .lomcação d ruma comissão, rcnrcsenlanii
os Estados Unido?, a Grã-Bretanha, a União Soviética e a China, c qui
deveria tentar wiolver os problemas pendentes no Bxtrcmo Orletllt,
Essa resolução, naquela ocasião, não foi aceita prlo Bloco Oriental. Pa-
rece, todavia, que este mutlou de opinião c, nessas condições, a propmti
da comissão política da ONU ainda poderia contribuir para solucionar
as,divergências no Extremo Oriente.

,.. 1. .."...... .*'*."'..<> : tf..

r)E„TEERA veio. uma noticia, .anunciando a disposição do governo !r>
'' .niano "de reabrir as negociações com Londres sobre a questão co pe-
troleo. Como base para a nova fase nas negociações poderá servir a lor-
mula proposta pelo mediador amsricano, sr. Avarell Harriman, que nio

.está sendo especificada no comunicado. Assinalcu-sc entretanto, que s
lei da nacionalização não sofrerá modificações. As conversações p;o>
râo recomeçar no momento cm que chegar uma nove. delegação britani-
ca n Teerã. . .....'.

^A-palavra está novamente com Londres. Este nunca viu a missão do
mèftládór:*ámei'loano com• boiis òlliós-. Todavia, não está cm situação,Sj
rejeitar simplesfnente oü serviços do si-.' Harriman e não há timida ij
que mnndará uma nova delegação. As tentativas cie mediação, entretan;
to, serão bem sucedidas somente se a Inglaterra se convencer que mali
importante do que as decisões jurídicas são os interesses prático; dc am-
bas ns partes empenhadas no litígio. — E. S.

A MISSÃO DE GÓES MONTEIRO
0 BRASIL E A GUERRA NA CORÉIA

• Esforço coletivo para deter as agressões
WASHINGTON. 25 <U. P.I —.

Procedente de Nova York. chegou ]ontem à noite a esta cíipittl o ge-
neral brasileiro Pedro Aurélio de
Góls Monteiro.

O ilustre visitante, que permane-
rerá aqui duas ou tres semanas, con-
ferenciarã, com o secretario de Es-
tacío norte-americano, Dean Ache-,
son. com o secretario da Defe.--n.
George Marshall, com o chefe do
Estado Maior Misto, genetal Om.n
Bradley. e com os membros ria Jun-
to de Defesa Inter-Amerlcana.

Uma pessoa chegacl i ao militar
brasileiro, disse qu? o resultado pu-
sltlvo de sua missão depende, em
grande parte, da njuda que o Bra-
r.il pos.cn receber pnrn equipar "i
adestrar umn unidade especial e.
em geral, dar maior eficiência às
suns forças armadas.

O chefe militar traz a missão do
presidente Vargas de tratar com os
Estados Unidos c as Nações Unidas
do? inelos de pôr em execução as
resoluções aprovadas pela Assem-
bléla Geral dn ONU e ptla 4l Con-
ferencia das Chanceleres America-
nos; no sentido de que cada pais
destine umn unidade militar parn

Lviam "A CIGARRA"

participar de qualquer esforço co*
tivo parn deter agressões.

Rita disposta a
contemporizar

NOVA YORK. 2.". ÍAPP) -M
les Torcm. advogado rio prlncM
Khan, regressou ontem a ¦E;
òfttôdevortV encontrar-se oniog
cliente c npresenlni-lhc um «'»
dás suas conversações com Ri!»«!
^Segundo 

declarações feito «í
prensa pelo causídico a es rol »
c-americana estaria dispôs lai .

tcnipo.-ir.ar. antes He P^f °fi
cio. Acentuou Torcm QUf OWg
e n pílnceiB poderiam 

"noa*
entrar cm relações'. -jj

O objetivo da viagem de W».
acordo com as suas tleclar*11»
conseguir de Rlt»»».J«£Si
meses antes do Inicio tio 1»°^
divorcio quc a estrçln lenda»»?
ver contra o príncipe. ,.

Antes de tomar o ayiío ,»[|(
do Charles Torcm declarou- " 

(
do algum talou descontente ce»
minha viagem"

O D.F.S.P. vai comprar
materiais nos EE. Unidos

O presidente da Republica autori-
mu ft aquisição, nos Estados Unidos,
de materiais especializados para o
Departamento Federal de Seguran-
ça Publica, bem como a concessão
rfoli ninaliòn^lncjomhlais.

CONTINUAM AS HUSCAK
JUNEAU ("Alaskaí, 26 (A.K.P.) —

Tendo as condições atmosféricas me.
lhorado ontem no Alaska, esse lato
permitiu o reinicio das pesquisas do
avião perdido no golfo do Alaska,
com 38 pessoas a bordo. Dezoito apa-
reinos tomaram parte nessa busca,
oue se estenderam do Cabo Spencer
a Yankutat. fJunèau-Alaska, AFP).
MAIS IMPOSTOS

WASHINGTON, 25 (INS) — O se-
c.retario do Tezouro, sr. John Sny-
der, reiterou ontem que 6, necessário
aumentar os impostos em ll) biliões
de dólares para equilibrar-o orça»
mento da defesa. Falando aos jor-nalistas. ciisse o sr. SnydCr. qus hão
houve nenhuma alteração no orça-
mento para o nno fiscal de 1952.
PREJUÍZO

DO OCIDENTE
O goveiT.o no:rté-amerlcano calou-

lou hoje enie o mundo ocidental prr-rieu aproximadamente qúlnzé milhões
e r;uinhènto3 mil barris de petróleoreiinado, .desde o inicio da crise no
;rft.-,Todav,a, idiftnta-íc que o ra-
cionámento dè gasolina «de petró-
leo hos Estados Unidos n&o ast| pre-
visto para o corrente ano. A perda
do petróleo iraniano afetou prlnci-
palmente os paises da Europa Oci-
rientajtvfl Gra Bretanha e a França,

hWasmnBton. AFP). .
-,.:.j,-...z:yys.y?yi^.y:.'yy\:.....\ .... -.-¦ ..:..•¦¦...- .yy--.

Rumo ao Brasil dois
grandes artistas
internacionais

•_ PARIS. 23 — (do correspon lente)
— Seguiram hoje por via aéiv.i para
o Rio de Janeiro onde se exibirão
num'dos "nights clubs'' da cidade
maravilhosa os conhecidos daniavl-
nos nerobatleos Paul nnd Rosay, fa-
mosos e conhecidos em todo o mun-
rio. Paul nnd RÒssy estavam na
Vilio Luniiére ha n!;;iini tempo, ntu-
ando com sucesio.

fa disponibilidade os funciona-
rios dos extintos territórios de

Iguaçu e Ponta Porã
O rveíidente Varejas àssínon de-

creto' colocando em disponibilidade
diverso:; furcionários ;.os ¦.vüir.tes
tj:rifói-.os federais de Iguaeú e Pen-
tá Pc;'b- (

.... —^ ... -.- •¦••- — " '" %'

C0HFLIT0S RAÇAS NOS ESTADOS UNIDOS — V.'Jrt'T íif Lô,rii!;!^° ^^fera? *'• r-üe K «""'peno ,ic chicaso, nos-rsiatiost-ni^-^^dcfii'IVm-UIW K n *;'¦*!;• nvi, ,W£H!* ^n,^w'' . _ da semana tra* mais detalhes;, Uo caio.. Harvcy E. (lárlt iv., ,de cor,: ciíiütntb ct* IE Guérfa -Mundial. '«^Bdeíf-•-•-¦ "¦ 
da mudança foraMjmp^ . Jlllt|.mente chofer de caminhão emi Chicago, alugou um apartam ento para si e sua familia em Cícero^um -Subúrbio (10 01110380.' Ouando çlteVou 0 dia tia muu»..\«  ... » ,¦•¦•¦¦„

carregar os movftv O «heíe^de pe leia da,cidade mandou a umuta Clark "dwInleUr'.', sob a ameaça dc "comer balas' So Harvev não sc conformou c apelou pa »,£•„,,
A Corte emitiu uma ordem á peílcia para que garantisse a segurança do* Clark. A mudança chegou a sc efetuar, mas a amsálvidiue Sl1™" "'Ia ™lé da cid •-¦ h»« '¦- •-*"- *"•-""*"" M" f'h'""" ««~-*- —• -•-iio. Nas.trt; noites que «aegtüram áté à Mn™&fto«M&M^ro mesmo edifício, fugiram no primeiro dia. A ralé assaltou a casa por vw- •• - - ,, ,- , .,, '*a' APe"Cia,Iofcal nao interveio. Quando a Cuarda Nacional èhérnn, foi recebida com gritos
ISo na Coréia?". Na gravura vê-aç uma cena nns ruas de Cícero, na oeasiào dá intervenção da Güárffa Nacional."a- ' 

dliltH âuS Clá*' Ówiò t

Irada pela rale d» ci.rn )()s

«iúl

if fímílla^negri ípltasaé novamente para Chicago, esperando uma solução. Nas.trt. noites; que" «'ãêgüiram^áVíà intcrVen *ií^^tWmV^ÍtW^^.«^ inkill SJÍSos Clark deixaram no.apartamenio. A» 19 familias, oue moravam no mesmo edifício,.fugiram no primeiro dia. A nwSSp* 1uc?rfl,,ípõ%í«•',.• com grilos: ,f. ..yfj o (»•'
n leitor pode ven""

nào é nroDrlamente o que se entende por «negro» entre nós. Mas, enquanto aqui. tudo aue não rpretopa^p^branw, T'tudo' quTnãoTbrancoé preto.I
¦k.. -fe

,:-¦*.;..& . â.
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ciGURAS DA METAPS1QUÍCA
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su: AI.IKIH» RUSSEL WALI.ACE

Itiispel Wallacej alem
iin arquitetura;

dc naturalista dedicou-se ao es-
da geografia; das línguas ctt

„:a o».- mi, expedição cienliflci ao rio Amazonas em com-".ii!!tJrCS .'. w BRies, tendo publicado, depois, o livro "Viagens

,i (do !"-n,0-Rin Negro" A maior parte do sua vida ele a passou ex-
!piõn»í * ,,-ários continentqs, sempre com objetivos científicos.
A" Icvsntimento geográfico e demogrático do arquipélago da

-•'*-— É-

Pua-M

'fpkaVf m

icia il—
>J« pos);»' as!»
i is iB
idos fl|j;i nóví»
a mali?,;
¦da nóff.r,
Unutoi'
15 mtjD

niciadij^

as no»L^
essns at
tornada!-ada du

•larshajj,
song u|
ponto de
:anas da
contra I
passe d|
Sc estu
a serem

> náo |6
eíerentes

io, o (:•¦
o por H
retirada

sentar.»»
ia, e qal
Oriente,

ital. rà-
propost»
nltirionar

erno lrt»
io do pé»
.•ir a tor»

que n»0
to, que I
ies pode»,
i britaiil.'

nissâo tio.
iiaçôti dl
tuvida d»
entreta:
que m,

is dc ara''

¦I
?ssõej?
orço coili»

jgn.línx1»5"1™
fe Pcs'<ul'7lv,a

jbçsewu.o 
M.ro

m\t*Am.

trabalha

;i!l!
' 11.1

de valor inestimável
« * *

origem » teorlr. da "Seleção Natural". Em
l,ol que regulou a introdução das novas es-

[•'a! , marcante da sua vida loi a formulação da Tco-
Evolução das Espécies que. em 1858 enviou das

onda se encontrava, para Darwín, na Inglater-
Este declarou publicamente que "nunca vira coinci-

delicio l»« espantosa','; pois a teoria clc Wallace era ábso-
utainenle idêntica á dele que não fora ainda dada á
Ií» Depois, eiii outros trabalhos, Wallace discordou de

Da'rv In no que se refere á tese materialista da formação
eus pontos, de vista na obra Intitulada "Dar-
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tratado considerado monumental: "Distribui-

ervlços prestados A ciência e á Inglaterra,

S.£& do Mérito. ;?_
. • nncoiitro a- teorias dos pseudo-filúsofos dos fins do século

T°flr" Alfretl Russel Wallace dedicou-se com extraordinária per-
Mz, mmiiíIs» nos fenômenos psicjutcos,
fl' --frito metódico c penetrante — ele classificou e nisuas excur-

SSUjI menos rie 8 mil espécies vejetais e 100 mil Insetos! — levou-o
l'>¥0.-" ,,„-«vnerienchis as mais importantes no terreno do psiquis-

metapslqulcà encerrava uma extraordinária e"' 11-,-1,-r. VI I f!'»'-* -•
:!' • -i'[.rc i .' »íi;l dosconhecida dos homens, Filosofo, moralista e
a'ir ele nfio porila deixar (ile lado ?. ciência desconhecida e pra-

|r* desprezada pejo
Ujsc c0,„.' 

iugialerrn. a indiscutível existência dos fenômenos

denominados "homens clc ciência". :
afirmar, escrevendo ou fazei.do conferências |

O coronel llarcelos Feio, secretario da Sesuraiiça Publica do Estado do Riu, quando falava ontem na tri-
biina da Assembléia Fluminense, sobre o rumoroso "caso" da caixinha do jogo naquele Estado.

O coronel Feio nega e o leader
do PirB confirma a existência
da "e a i x i n h a d o Jogo"

Decepcionaram os debates de ontem na Assembléia do Estado
do Rio -- A bancada trabalhista não insistiu nas acusações

Como estava anunciado, o coronel í representação trabalhista na Assem-
ijiiica c na... ... nu,

maiores diários europeusE!e íoi além. Travou polêmicas memoráveis debatendo pelas

ps do-'

CoiiUnipOT

Ianques, problemas tão transce-

, -ii tle "sir". Wllllam Croockes e dc alguns outros sá-
¦ii 'ntolíelio mundial que tambem se dedicaram ás pesquisas me-

luteis "*" Alfrcd Russel Wallace contribuiu em muito para a dl-
ffisolívííficnçáo cientifica daquilo que não passava de "alucinação",

vitoc;", "crendices" c outras coisas desse tipo que. ainda hoje. mui-
Se-boa usa para se referir aos fenômenos metapsiqulcos...
¦'ciiu 

artigos, conferências e discursos sobre o assunto, foram reu-
t»ra dois Iii""s que obtiveram a maior repercussão nos meios cien-
M'-"ksÍ5te umil 0!llrn vida?" e "Os milagres e o moderno espiritis-
tr nreciso notar que naquela época, como até bem pouco tempo,
''"IE'preciso notar que naquela época, como até bem pouco tempo.
Si'Iodos os fenômenos metapsíquicos eram denominados "espiritas",

tolencarados sob o ponto dc vista cientifico).

Barcelos Feio, secretario de Sagu
rança rio Estado do Rio, compare-
ceu ontem, à Assembléia Legislati-
va. a fim de falar sobre a tão pro-
palada "caixinha rio jogo".

Registrou-se, porém, uma decep-
ção: o PTS não islstiu nas acusa-
ções que vinha fazendo e os debates
ficaram quase reduzidos a Interpe-
lações feitas pela bancada udenlsta.
FUGA AO DEBATE

Na véspera do comparecimento do
secretario de Segurança realiza-
ram-se entendimentos que duraram
o dia todo, por Iniciativa do próprio
titular da pasta da Segurança, no
sentido dc evitar o choque com a

bléia. entendimentos que giraram
inicialmente em Iftrno de uma for-
mula eom o objetivo de evitar mes-
mo o seii comparecimento à Assem-
bléia, o qual seria, então, julgado
desnecessário pelo PSD e pelo PTB'
resolução que séria comunicada nu-
ma nota conjunta dos dois parti-
dos.

O sr. Agenor Barcelos Feio. que
e unrdos principais orientadores do
PSD fluminense, entendia que o
choque com os trabalhistas aprovei-
tária apenas a UDN. interessada em
dividir a maioria. Além da ibrmu-
Ia da nota conjunta tratou-se de
uma outra solução conciliatória, de
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OS CAMINHÕES
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ABREM CAMINHOS PARA O PROGRESSO
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CSoisíl de \3T' enlre
alaoi. Copocidot/e po-
ra 1.50 m3 oi* 2 m3.

Os caminhões Chevrolet cstflo sempre

presentes no árduo trabalho de abrir
caminhos para o progresso econômico
do KraMl, Nessa patriótica tarèfá de
coriétruir ^estradas, os .caminhões
Basculantes.Chevrolet silo os mais
eficientes tio transporte de terra, cas-
calho*, etc. Inteiramente de chapa,
com reforço em toda a extensão das

JmmW(ír%

laterais, os Basculantes Chevrolet
oferecem carrosseria facilmente levan-
tada por meio de um aparelho hidráu»
lico acionado pelp motor,simplificando
a operação de descarga. Proporcio»
nando maitir resistência;é; mais espa»

ço, os caminhões Chevrolet .dao mais
lucro porque rorfnm mnis tempo
estrada —Jicam menos tempo na ojicini

na

acordo com a rjunl o secretario de
Segurança não sustentaria durante
o debate as acusações que fizera
através da impren.-a. a proceres tra-
balhistas que seriam interessados
tambem na exploração (io jogo. u
nem a bancada do PTB, por outro
lado sustentaria as acusações dos I
seus dirigentes ao sr. Agenor Bar-
celos Feio. formuladas tambem.atri- I
vés da Imprensa', Essa ultima solu-
ção foi a que prevaleceu, não ots-
tante a Insistência com que duran-
te o debate, o lider udenista Alber-
to Torres citava tanto as entrevia-
tas concedidas a imprensa pelo se-
cretario de Segurança como pelos
dirigentes trabalhistas Abelardo Ma-
ta e Paranhos de Oliveira, dtpois dô
aparecimento da lista de supostos
beneficiários do jogo. acusando-se
mutuamente.

O JOGO
O sr. Barcelos Feio falou durante

quatro horas. A sua exposição foi
dividido em duas partes. A primeira
sobre o problema do jogo de um mo-
do geral, afirmando as dificuldades
que encontra a policia para a sua
repressão, dada a habilidade dos
contraventoras em fugirem as penas
da lei, náo se expondo nunca 'ao ai-
canee da autoridade. Mostrou o em-
penho em que se acha o governo flu-
minense dc reprimir o jogo e extlr-
par o vicio do território fluminense, I
mas insistiu em que a polícia fi? en-
contra desaparelhada" é 

' 
adiantava

que ainda ontem devia ser enviada
á Assembléia pelo governador cio Es-
tado, mensagem sobre a necessidade
da reestruturação dos serviços da Se-
cretario de Segurança.

Revelou que na sua gestão haviam
sido efetuadas até agora OU prisões
de contraventoras, ao passo que na
gestão rio seu antecessor o numero
de prisões pelo mermo motivo náo
atingiu a pouco mais dc 400. Mos-
trou o secretario de Segurança a des-
umanidade que representaria a pri-
são de contraventoras do chamado
jogo do bicho, que geralmente são
pessoas humiidcs.

A "CAIXINHA" E' UMA BALELA
Na segunda parte de sua exposição,

que como disse, é a que. despertava
maior interesse,- o sr- Agenor 'Barbe-
lo Feio afirmou que a "caixinha"
era uma balela, só existia na imagi-
nação rios que a ela fazem referén-
cia. O sr. Gumercindo Marques, co-
nhecirio também por "Santinho", in-
sisteníemente acusado na Assembléia
e apontado como controlador da mes-
ma "caxinha" era um homem de
posição social, um proprietário abas-
tado a quem indicada êle mesmo, se-
crstário dc Segurança, para dis -
trlbuir os bilhetes da Loteria do Es-
Indo, depois de haver prestado oque-
le cidadão-excelentes serviços ao P.
S.D., na campanha eleitoral, in -
clusive contribuindo com recursos íi-
nanceiros. Militava a favor da sua
escolha, para distribuir os bilhetes
da Loteria — continuou o orador —
o fato tle conhecer o mesmo o "me-
ter" segundo a expressão usada
pelo titular da Segurança, que loi
objeto de comentários, por parte do
leader da UDN.

Prosseguindo, disse o sr. Agenor
Feio que ao surgirem a.s acusações
dc que o sr. Gumercindo Marques
estava exigindo contribuições dos bl-
cheiros, o governador do Estado de-
terminara fosse aberta concorrência
pública para distribuição dos bilhe-
tes da loteria do Estado. Ele, s?»
cretario de Segurança, por sua vez,
determinara investigações para apu-
rar a procedência das denúncias, ve-
rificando que elas não tinham con-
sisténcia e eram feitas por elemen-
tos interessados em estabelecer a
Confusão e Irresponsavelmente atin-
gir reputações alheias. E explicou
qus o sr. Gumercindo Marques, ten-
do de pagar a vista os bilhetes, cria-
ra um sistema para cobrança adian-
*ida cias importâncias que deviam
pagar os vendedores dc bilhetes do
Interior e correspondentes as próxl-
mas extrações. E chegou a ler a re-
lação dessas contribuições, inclusive
as que são 'pagas 

por adiantamento,
admitindo que dai tivesse surgido o
motivo nara as suspeitas.

MANTEVE SUA ACUSAÇÃO
Citado com insistência pela opo-

sição, o sr. Romeiro Neto, leader do
PTB, quebrou o seu silêncio a essa
altura, para em curto aparte reafir-
mar as suas declarações anteriores
rie que o st'. Gumercindo Marques
exigia contribuições dos contravento-
res para a "caixinha" e dizer que p
secretário cl? Segurança estava m!»!
informado sobre as ntividadesoáqui-
ie cidadão; como distribuidor dos ti:
lhe!es rli Loteria.

Brotas, em São Paulo,
terá um modelar Posto
de Puericultura

Doador: sr. Antônio de
Moura Andrade — Pa-
drinho: general Anapio
Gomes

S. PAULO, 25 iMerldlonal) - De-
pois ria Inauguração dc posto, de
puericultura de Fartura, outia'soie-
nldaric rie Instalação rie redíijÇò de
recuperação do menor esta marearia
para o mesmo niés clc rnin^o. esta
na florescente cidade cie Brotas

A campanha pro monumento a
Monteiro Lobato, orientaria "pelo tio
Cáiidinhoi cujo dinamismo tem me-
rèóido os mais calorosos ciusiós dc
Iodos aíjucles que vêem na solução
do problema da criança a verdadeira
solução rie todas os problema.* rio
Brasil, não deixará, no caminhar em
que vai, cidade alguma sem um con-
tro de combate ao depauperamento
da.criança rio nosso interior.
O DOADOR

e o padrinho; ..,;.'
E' doador rio novo poslo. que se

denominará "Julio cie Castilhos", o
baideirante de grandes gestos que é
o sr. Antônio de Moura Andrade,
hoje plenamente integrado, mercê do
seu amor a dèvbtamènto ás crianças
da sua terra, do clima criado pela
campanha pró monumento a Mon-
telro Lobato. Para a solenidade da
Inauguração marcada para o dia 12
de aposto próximo, o sr. Moura An-
dracle convidou o governador rio Es-
tado, sr. Lucas Nogueira Gareez, que
riescle a sua investidura no alto car-
go não está alhc'o ao premente nro-
blomn rio menor em todor? ps.-seus ns-
oeei.os assisí^ncials c. o.dwnc:onai?
• TÍo:Cflntli!iho;-rior outro-lido, cem
a sua apuraria intuição-parn-descnber-
ta rios amigos ria criança, viu. no ce-
neral Anapio Gome1:, o piririnlio in-
cliendo para o Posto clc-Brotas.

repulsa do comercio
aos júris populares

Consideram a iniciativa inconstitucional — Fért
o alto conceito da magistratura brasileira

Leíam 'O CRUZEIRO'

Na "mesa redonda" da Federação
rios Associações Comerciais do Bra-
sil o sr. LuLs Brunet de Castro, vi-
ee-presldente da Associação Comer-
clsl c',o Rio dc Janeiro, declarou que
as classes mercantis recusam a Ins-
tituição dos jurls populares para jul-
gámcnto dos crimes contra a econo-
mia popular pelos dois motivos se-
guintes: 1.") - por serem inconstí-
tuclonais, face aos parágrafos 2G e
2S da nossa Constituição; 2.°) — por-
que virão ferir o alto conceito dos
nossos Íntegros magistrados, a cuja
independência moral e alta capaci-
dade jurídica está presentemente o
julgamento dos delitos contra a eco-
nomla pojular.
VINTE E CINCO DIAS

XA CADEIA
Prosseguindo, o sr. Luis Brunet cie

Castro frlzou que o projeto rio Exe-
cutlvo enviado ao Congresso propõe,
no art. 5.", que, após o prazo de três'
dias para a defesa, o juiz marcará
para um dos oito dias seguintes a in-
quirição das testemunhas. Noutros
dispositivos, o projeto determina que
o juiz somente ouvirá as testemu-
nhas que depuzeram perante a au-
torlclade policial quando o entender
necessário, não tendo prazo para de-
cidir a respeito. O Ministério Publi.
cn lerá dois dias ,ara vista dos autos.
Sem prazo marcado, o processo irá
para o júri da zmia eleitoral onde te-
nha ocorrido o delito. Das decisões
riu júri eaberâ apelação c o réu. sen-
cio absolvido e se empregador, .volta-
rá para o cárcere, a fim de aguardar'novo 

julgamento.'. — "Somando o tempo, c na melhor
rias hipóteses — acrescentou o sr.
Luís Brunet de Castro — o cornor-
ciante ficará' vinte e cinco jiarr na
cadeia antes de comparecer ás bar-
ras rio tribunal rie exceção. E se na-
da for apurado e provado contra o

comerciante? Este aspecto compro*
va a necessidade de beneficiar-íf
com a prestação da fiança as pes-.-,,-
sons acusadas dc crimes contra ,a-
economia popular. O comerciante •*;
cidadão de residência fixa, é chefe
de familia, possui firma estabeieci-v
da e endereço certo. Porque então
não lhe ser permitido prestar fián--
ça, quando pessoas acusadas de oú-.-j
tros crimes e que não oferecem -4.
Justiça tantas garantias, não tendo
mesmo residência fixa, podem se va-,:
ler da prerrogativa de defender-se,
em liberdade mediante aflançabill»
dade?"

O sr. Luís Brunet de Castro fez
um apelo aos parlamentares, para
que meditem ao examinarem o proje-
to cm questão, pois dele dependerá
o recuo ou náo de nossa evolução Ju-
ririica.
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INCIDENTE
NO SENADO
FEDERAL

Um ligeiro incidente quebrou,
alguns minutos, a monotonia
trabalhos rio hoje do Senado,
que um cidadão, saltando do eleva-
dor. dirigiu-se diretamente para o
corredor que dá acesso aos gablne-
tes e á sala do café, recuzando-se a
atender à proibição cio continuo. A
persistência cio cidadão em náo
identificar-se criou o incidente, que
chamou a atenção geral. Chamado
o diretor geral da Secretaria, a pés-
soa resolveu dizer quem era: José
Neves da Fontoura.
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Uma coleção

maravilhosa de tecidos

finos, estrangeiros

e nacionais, na

GRANDE; VENDA

ESPECIAL DO

PRIMEIRO ANDAR.

Apenas 6 preços!

Artigos de qualidade

idêntica à dos que

são vendidos na loja.

Não deixe

para os últimos dias!
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ULTIMAHORA SPORlIVA

nguiçou na viagem
avião do Joveotosi

Retidos em Recife os jogadores italianos - Ainda hoje,
possivelmente, o prosseguimento dp vôo dc volta

RECIFE, £5 (.Meridional) — Urgente — O "Çonstella-
Hon" que conduz a delegação do Juventus, de regresso à
Ualia, chegou avaliado ao aeroporto dc Guararapci., nesta
cidade, às primeiras horas da madrugada. Constatada a
avaria, que não' impediu uma viagem normal do Rio até
aqui, foi determinado o desembarque da delegação juven-
tina, que se hospedou no Hotel America, devendo o apare-
lho prosseguir vôo, ainda hoje, possivelmente, às 18 horas.
Não houve alarme a bordo.

i dn A-U:i uiuvhr.ciil íU-u0 pun> fl arca do Km clc: Janeiro, cie.'-,-
marítimo (iam mí costas do Norte rio Brasil, O Distrito Pc-

dfral está voltando no regime dc ur continental. Dssla maneira; o tempo
será bom, com Lcnijjeraiiiras nindn baixas.
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•.Máxima, 20,0i
MARÉS PAI

Preamar, 7li.no
mar, 31l,10 c )5h,

Müiimn
\ O DIA

17,2.
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10U.50. Baixa-

A
cr.vn nas ih; casos

A r\;P!\i|ili> (In qUC já lllivilllll fl'i-
In, rnm alisplulo sucesso, centenas
ile outros "importadores*1 a «''im-
pradora |!" ciirn» n que ep refere o
processo acima nltoiln, rciiiicrcrn mi
jui/ i'a 1'rimcira \'ai';i «l;1- [''ir/.ciulã
Publica mandado dn si çiirança nara
impedir ií ação <!a Alfândega, pi-
lliíiiidn-a em riagriintç desrespeito »
Irl ).':!!."• (fuc proibiu a r;!1.:';"!'! dc au-
iohioveis cnitiii bagagem n<> pais. '•'

par llr dc :M dc janeiro rto cnrrciiU-.
Na cer.iana pnssaciu

:-;| ii(- Recursos ,!ii!".<in uni dessas
idêntico ilo

documentas ,
cimo setiniii!

i(n um deles
n alegado di-

' íiluiir.i
Feder
processo:!, cnm parecei'
sr. Alct-u Barbado, decidindo, r<>"
iinaiiintidaiU', capear o iiioml&rio rte
so»iiranoa .in cónceüiiio. Um rqnsc-
qucitcin,' estão pcejuicaios certa «lo
•'(10 nutrir; processos sciiielliiMilrs 11
,'.„,;,. _ entre es quais sc inaliiem ns
sele referidos nota rcpoiíaecm. Ucs-
se. nvi'.lii, os dimos ou eventuais ml-
(luírintcs desse veículos serio força-
ilos a devolvê-los ii Naeao, licanilo,
ainda, obrigados ao paiíitmento ilo
desgaste nos mcsmoi veríliea(i03. Ne-
nhum recurso llici saberá á .lus-

VÁRIAS IRUE{iUI.ÁKIDAl)KS j
O parecer do sr. Alceu Barbedo foi |

profcriilo á vista ilas inúmeras ine-
guiaridades eonètiftadas irr; 'proces-
sos. Como exemplo, lemos ;'.s nue fo.
iam observadas nu processa de ->ia-
,-ia rto Deus Castro Rego. c no iiiial
„ sub-Proeura-lov apôs as seRtiinlcs
painvaras; . . . , .,,

_ Nnfr-M- ni»' na mis.iil esta»
i-eliiriijnailiis vario;, impctranlcs c que
a jirociiraçfui '* dcmius
so referem ape.-ia:; aa di
ria-iisli). „, . ,

Oco-it, niniiii, mie a SM. iscntonca
inl-nii "iiruce.tlcnle o pedido inicial"-' 

fer-se-ia dado. unitanl", Scruran-
ra n iodos nn impctranlcs'. nuamlo,
óonvem repelir, "o'"i
envidou ilcmcnstrar
reito-
SEBÍ I'UOC.l.'RA(>\0

No mandado concedido an coman-
iliuiln Manoel f!uy Pinheiro, o sr.
Alceu Barbedo deu o scjsumlc pare-

..'. o mamlailo foi coneeilidn ape- j
sar tic náo ciinslar procuração nos

Nolo-sc que na inicial eslâo r|,!a'
ciwiados vários Impetrantes c qmi
os documentos sc referem apenas
ao segundo imnetrante.

Tev-H-ia ilml". portnnlo, sc-gu-
raiiéa :> ledos os impctranlcs, «lUBiir
,1o, cimvem renetir, sómenlo um ile-
les eit.yitíou dçmoiistrnr. o alegado
"innaimciitp. 

a decisão c unia nor-
„uc dolsou dc alemiei' ao pwvistn
no paragraTo unico do arl. 1180, tl"
Co-1 i!c Tine. Civil, desde nue omi-
III, ó home flr umn das nurles.
CIU'.Vl!OU',T EQUIPADO

roí: nn mn, CMJZEinoíSi
Os falsos importadores de Cadil-

laes se valiam- ainda, rte outro",
meios para burlar a lei. Km cente-
nas dc casos, lafvcz levados pela
certeza de une em futuro os carros
eventualmente liberados poderiam
se- apreendidos, solicitavam e obti-
iiliari da autoridade competente
uma avaliação ridícula para os mes-
mos, rte modo a que. se necessário
fos-e, indenizariam o governo e fi-
cariem com os veículos, os quais,
vendidos no cambio negro, ainda
lhes deixariam boa margem tio lu-
cro,

Nesse caso se incluem os srs. An-
eclo r.dmiinilo Saraiva Margarido *
Geraldo Estrela Pastos. O primeiro
conseguiu fosse avaliado o seu Che-
violei, modelo 1115*1', de 1 pertas «
pouco uso, por âA mil erureiios. E »i
segundo, um Cadillac, uiodcln 11)50
de 1 pertas. com radio, relógio r
pouco uso. por (10 mil cruzeiros,

f:i>5 piorçssos dos srs. Antônio
liairto c Antônio Marques de Azc-
vede, n sr. Alceu Barbctln prnfeiiii
ns reguintes sentenças:

Primeiro —'"Nao eonsln pioenio-
cão nos autos. Note-se que va ini-
dal estão relacionados vários impe-
ti-r!ti(cs c ene os documentos sm re-
ferem atisnas ao no"i ria lista,
(lenrre, ainda, nue a M. Pentcoéã'
,iiil-n|i "nroceilenle o pcrlidii ini-
c!al". Tir-se-ia dado. portanto. .Sc-
giirane.a a todos ni imnelvantes.
nu-vndo, convém repetir, nimente nin
i!e!es envidou demonstrar o alegado
ilii-eito."
NAO rODE PREVALECEU

Segundo — "A inicial refere-se. a
dois impetrantes, mas apenas um
envidou demonstrar o invocado di-
reito. A Sentença, à sua vez, julgou"procedente o pedido inicial" o que
Impliroii em concessão do M^ndaclo
lambem ao impetrante ausente no
eampo de nrovn. Tal decisão não
po:!? prevalecer.
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Qs:'Uhiyei?sitàriosi não
thráé isenção de impostos

Pin sim reunido rie ontem a Comi-
18o'-tle Educação d Cultura da C-i-
nara aprovou n parecer rio sr. Arlnil
Barreto, contrário ao projeto que

ijòrioéÜB isenção clc impostos aos uni-
.'Cisitários, .

Presos três tarados
que tentaram seviciar
um menino

SAO PAULO, 24 (Meridional) —
Mais três tarados íoram hoje reco-
lhidos aos xadrezes da Policia. Num
lugar ermo da Vila Formosa agarra-
ram um menor dc 8 anos, tentando
arrastá-lo para um mato.

O menino reagiu c gritou pnr so-
corro, sendo ouvido por vários popu-
laves nue porsosulram c prenderam
os degenerados, entregando-os n Pc-
licia..

Icnn de emendas apresentadas po-
ln plenário na discussão suplcmcn-
lar. Providenciaria, entretanto,
para o cumprimento do Regimen-
tn Interior, no sentido (io nue fos-
S0 ultimada a votação tio Estatuto.
NAO MIE

CABE CULPA
O sr. Samuel Duarte explicou,

então, tuio estlvera na Paraíba c
cpie a Comissão cln Justiça tom
um vice presidente (sr- Benedito
Valadares), não lho cabendo cul-
pa, portanto, pelo atrazo vorlfl-
cado-,

Hojo dizin-nos o sr. Samuel Du-
arte nue o Projeto não andou por-
que ninguem cniiz relutá-lo, aguar-
dando o scu regresso cie vez cjue já
havia estudado o assunto.
Assim continuará como relator..

Disse mais cjue será, cie sua par-
le, assíduo ás ressoes convocando
tantos quantos forem nocçssárlns
para poder enviar a matéria ao
plenário.

IMPEM
CARIOCA 0
FLAMENGO

I 1./ fll
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0 realejo do Metro
qve ha mais de

10 anos toca com
eslrideacia nos

ouviíos i. carioca
REUNIU-SE A COMIS-

SÃO EXECUTIVA
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ÍConciusão da 3." pócjina)
ROUBARAM O CARRO H-57-00 EM ÇQPAr*».E FORAM ICENDIA-LO EM CAMPO' « "^

•Há ccrCii >..¦ >•> .,...!,, .„. iuuimiiu cm i upacaiiana, a niii
II-,ri"-(lfl, de. propriedade do sr. José Ramos, revidenlc ,i

)58. a fiaria mento 501. o veiculo encontrava sc ci_i
edificln. liada queixa á policia, foram lom.iij

de 10 dias. foi roubado em CoiMcalm.,u. „ ,,„,„

«"«"do na cS

A

empossado o direto:; du
PESQUISAS BIOLÓGICAS UO
CONSELHO NACIONAL DE PES-
QUISAS — O eonlra-almiranlc
Álvaro AMirrlo. presidente rio Con -
selho Nacional dc Pesquisas, deu
posse, na tarde dc ontem, ao di-
retor dc Pesquisas Biológicas da
Divisão réenlca o Cientifica, pro-
fessor Carlos Chagas Filho. Esli-
veram presente ao ato o vice-
presidente do Conselho, coronel
Armando Ferreira, o diretor da
Divisão Tcenlco-Cicntifica, pro-
fessor Joaquim da Costn Ribeiro,
o professor Ce/ar La (te. diretor
do Centro lUa^ileirn de Pesquisas
Físicas r outos conselheiros. O
conlrájAlmiranic Álvaro Alberto,
cm eloqüente eminovirti, enalle-
ceu a; qualidades do professor Car
los Chatas, seu valor como homem
ile eieneia, acentuando que o Con-
selho e a Nação muito es^:ravam
da sua capacidade. Agradecendo.
ii diretor de Pesquisas Biológicas
assegurou a mais cnlushstica c
decidida cooperação ã obra do
C.N.P. que era emincntrmenle
nacional c da maior transcendeu-
cia para a segurança c o progres-
so do Braril. Na gravura, um fla-

grante do alo. (Foto A. N.)

D

B
casamento, poilc encontrai' um rc-
méciio moral e honesto e não as
uniões iileitns que propiciam aque-
Ir; onde muitas vezes é até prol-
bifjo falar-se em divorcio.

Dentre esses divorcislás cia Ca-
mara está o deputado Aliomar
Baleeiro, da UDN da Bahia, a
quem ouvimos ontem.

Respondendo á nossa perguntasobre o que pensava sobre a ins-
llluição, disse-nos:

¦— "Desde a Constituinte que me
bato pelo divorcio no Brasll. E o
fn CO porque em 25 anos de expe-
riencia eomo advogado, tenho ou-
vido confissões c visto situações clc
extrema angustia, no que diz res-
peito ao casamento. Estou, portan-
lo, na convicção de que o divor-
cio não constitue ameaça alguma
para os casais felizes ou pelo me-
nos resignados c pôde restaurar a
confiança na esperança dos farra-
pos de casais já aniquilados e dis-
solyldos. E' claro que deve ser ele
concedido somente nos casos em
que sc admite, pelo direito cm vl-
gor, o desquite, o que são: o aciul-
terio; o abandono do lar por espa-
r.o de tempo superior a dois anos;
sevicia ou injuria grave e a tenta-
Uva de morte. Em todos esses ca-
sos, o divorcio será um direito queo cônjuge inocente possuirá eon-
tra o culpado, c nunca este conlra
aquele.

Se a -esposa quer conluiar como
marido que a espanca, é direito
dela. Se o marido ludibriado quer

cowjèscèiidei' e conservar a ndul-
terá, tambem 6 um direito dele.
Nunca a ndultera poderá pedir eli-
vorcio contra o inocente nem o cs-
pnnvaclor contra a sua vitima." ¦'
NAO DKSTHOI A FAMÍLIA

E prosseguindo:— "Por outro lado, o divorcio
nãn aniquilará a família porque se
assloj fosso cia já não existiria,em
mais cie nove décimas partes da
humanidade, pois, estatisticamente,
podo provar-se que a proibição ilo
divorcio só existe em zonas que re-
presentam menos de um décimo da
população do mundo. Ora, neste.?
paises nem por isto a instituição
da família deixa de sofrer a már-
cha inevitável de casamentos fra-
casados e nâo se provou até agora
que esse regime nestes paises seja
menor do que naqueles desde a im-
plantação do divorcio.

Ainda não ouvi nenhum argu-
mento que mc convencesse da in-'
conveniência dn divorcio. O re-
ligioso não é decisivo porque cie-
ve permanecer no foro da cons-
ciência, onde cada católico encon-
trará forças para não praticar um
áto jurídico que se choque com aa
suas convicções religiosas.''
O ARGUMENTO DO ATRAZO

Perguntámos então ao depu-
laclo Aliomar Baleeiro se o atra-

é aperfeiçoar, cm estudos conse-
c:\itivn-. a ordem jurídica positiva,
mediante, ao mesmo tempo, in-
vestigações sistemáticas c perio-
clicas clc todos os homens cio Dl-
reito do pais.•A PIOR DAS ORDENS"

Falando á nossa reportagem, de-
clarou-nos um dos jovens promo-
tores cia importante iniciativa que
a "Ia Semana cie Estudos Juridi-
cos", a realizar-se cm Recife, no
dia 4 de agosto, prolongar-se-íi
até o dia 11, e terá por tema a
critica ao individualismo jurídico,
em nosso Direito vigente. Indivl-
dualismo jurídico — adiantou los
— entendido em ambas as aeep-
çôes apontada.'; por Macei Waline.
eni obra recente: sistema que ad-
mite que o bem individual, ou uma
coleção cie bens individuais é o
fim cia ordem jurídica positiva 6
sistema cuja legislação sofreu a
influência do individualismo poli-
tico,

— "A importância fundamental
pata o aperfeiçoamento de nosso
Direito, nesta semana, — acen-
tliou o nosso entrevistado — res-
salta-sé por si mesma. Basta lem-
brar qun íoi o individualismo que
introduziu, cm nossa vida juridi-
ca, o pior das ordens — a "or-
dem" 'capitalista vigente — que
cindiu a nossa Pátria cm duas hu-
máiiidades: "a que frui c a que
sofre".
DE CARATER NACIONAL

Contando com o aixiin eeral ria-
qiifla Faculdade, especialmente rr-
unida para esse fim, quando seu
reitor teve oportunidade clc ioiisí-
derá-la como "a afirmação cia ve-
lha Escola no concerto neral dó Di-
reito novo", a '¦].* Semana cie Es-
tuclos Jurídicos cria, assim, aspec-
to de suma importância, sobrplü-
do quando sc encontram rm nosso
meio dois brilhantes moços per-
nambueauos run: entram em con-
lado com figuras eminentes cia
nossa vida jurídico, parn esse fim-
Sencio um movimento de carater
nacional, onde serão apreciados
trabalhos dc todos os cultores do
Direito, no pnis, até os últimos dias
dc outubro, a Faculdade de Direito
da Universidade clc Recife receberá
colaborações que serão enfeixadas
numa plaquei» e cujas conclusões
se irão acumulando para as inter-
mitentes revisões legislativas.
CONVIDADOS ILUSTRES

Já tendo entrado em entendi-
mentos, na Bahia, com estudantes
de Direito, inclusive com o profes-
sor Orlando Gomes, representante
do ministro da Educação, os jovens
Germano Vasconcelos Coelho e
Luís Serrano Pinto, que ora nos vl-
silnm, acabam de convidar os se-
nliorcs Hermes Lima, Pontes de
Miranda, João Mangabeira, Bilac:
Pinto, Afonso Arinos, Francisco
Campos e Anibal Freire, a fim dc
tomarem parte cio Importante con-
clave com a representação cis tra-
balhos sobre Direito. Dn mesmo
niofio, a mocidade ncádemicft tto
Rio cie Janeiro está sendo \isitacla
pelos jovens estudantes cie Rseifí-.
que rom a inauguração, nauuela
capital; do mencionado conclave,
reúnem ns seus colegas cl? outros
pontos do pais, só com a sua pre-
setiçá mas, tambem, com a apre"-
sntação cios seus trabalhos, num
cios mais empolgantes movimenteis
de cultura c aperfeiçanichto de
ideais.

zo do nosso povo não era um fa-
tor contrário à implantação do
divorcio, conforme asseveram al-
guns.— "Não", disse-nos — "Somos
atrazados tecnicamente. Mas o
casamento é um fato natural e
moral com a.s mesmas caracteris-
ticas em qualquer grau de civili-
zação. A classe humilde e ineul-
ta no Brasil não casa: une-se
pelas leis da natureza, sem que
por isso seja menos moralizada do
qus as outras. Nas cultas o pro-
blema do atrazo não tém sentido.

O que acontecerá com toria a
certeza será a aparição nos dois
primeiros anos, de um numero
alarmante de divórcios porque
correrão ao Pretórlo todos os
Joaões e Marias que desde os anos
anteriores já estavam separados
cie fato. Depois entraremos num
ritmo normal."

Vencendo o Fluminense !
por 53x46, o "five" ru-
bro-negro conseguiu o
titulo — Mantida a in-
vencibilidade eni 16 jo-
gos — A peleja de ontem

PERDENDO cm 11)50 o llulo de
tri-campeão clc hasket-ball, o"five" do Flamengo vem cio recupe

rar a. hegemonia cia bola ao cesto,
sagranclo-sc. na noite clc ontem, cam-
jieãn cr.rinca cio corrents nno, no
abater o Fluminense por 53x40. Na
primeira etapa venciam os rubro-
negros por 30x14.

Embora o marcador lenha sido
restrito, a vantagem <ie sele ponto:;
foi, no ciiltuito, n vitoria cio Fln-
inehgô líqnicb.. comandando lodo o
jogo e deixa ndo qne o rival se rs-
imperasse, mslhorando seus pontos
no marcador, ao entrar o conjunto
reserva. Voliarniii os titulares ru-
bro-nc "ios e veio o triunfo final, que
garantiu o campeonato o a inyencl-
bilidade. Faltam os jogos contra Ti-
juca c Macknizlc, ondo só a ihven-
cibiliclnclc será defendida, desde que
ontem foi conquistado o titulo má-
ximo cio 51.

Jogaram e influíram no marcador:
FLAMENGO: Alfredo (161 — Al-

í.oclão 3) —¦ Zé Mário (7) — Godi-
nho 2) — Tião 17) — Évora (1) —
Odin o Tiáo II.

FLUMINENSE: Vinícius (8) — Ge-
túlio (4» — Nelsinho (7) — Almir
(Ci — Fábio (6) — Oto (fi) — Al-
fredinho (!)) — Giusepe c Milano.

Foram desclassificados com faltas
pessoais Algodão, Alfredo, Getúlio,
Oto o Alfrcdinho. PelcJa jogado no
ginásio tricolor, com boa arbitra-
gem de Aladino Astuto c Luis Maz-

jzano. Parabéns ao Flamengo e ao
sen treinador pelo feito alcançado

Iantes do termino do certame, tor-
nnnclo-se campeão carioca clc bas-
ket-boll.

. CHEVALIER

Chcvalier vai
cantar cm beitefi-
cio da criança
cega do Brasil

Segunda-feira, 30, no
Teatro Municipal

A convite do ministro Simões Fi-
lho e antes clc partir para Bueno; I
Aires; Maurica Chcvalier vai cantar
nn Teatro Municipal, segunda-feira
próxima, dia HO. cm beneficio cia
criança cega cio Brasil;

Pura e.tsc festival beneficente, que
desde agora está despertando vivo
e simpático interesse cm todos os
nossos cireulos sociais o artísticos, n
mundialmente famoso "chfyisoniér"
cio boulevar parisiense apresentara
cio boulcvarcl pariisen.sc apresentara
pertorio, relembrando it sociedade
carioca algumas cias canções que
mellior caracterizam sua arte in-
confuclivelmentc pessoal.

Pr.ra realizar esse festival, cujo?
ingressos a 120 cruzeiros podem ser
adquiridos na bilheteria do Muni-
clpal. o querido cantor parisiense
não vacilou nn adiar seus compro-
missos em Bue-.-.os Aires, participam-
do assim num dos grandes movi-
mentos cie utilidade social c beleza
humana dos brasileiros.

Comissão Excciitlya do Mc-
tro esleve reunida, ontem,

cm caráter privado, np Dòpni'-
tamento dn Urbanismo da Prc-
fcituia, a fim dc discutir os
pontos finais do plano de cons-
truqáo do "sub-way" desta ca-
pitai, que já sc acha orçado em
dois biliões c 600 milhões de
cruzeiros.

Na próxima sexta-feira a re-
ferida Comissão submetera a
apreciação do prefeito »Jouo
Carlos Vital e a uma comissão
de Vereadores o plano defini-
tivo da monumental obra, es-
timada em 6 anos de execução.

Sobreleva salientar que nos
trabalhos íealizados pela Co-
missão já são indicados os re-
cursos para se fazer íace ás
despesas do yultoso empreen-
dimento.

rios se cómprcmstcram a conce-
cicr ii mulher 03 mesmo- direitos
cios Ir mens.

A advertência (lo sr. Nelson Cnr-
nciro foi feita no sentido de se
próxima aprovação cio projeto,
CÒilgratulár com a Câmara pela
que abrirá os debates em torno da
reforma que abrangerá o exerci-
cio, pela mulher, clc mandatos; do
profissões; a aceitação ou repu-
clio clc legado ou herança; a alie-
nação de bens o a litigação em
iuizo, atos que as casadas sô po-
dem praticar com a permissão
dos maridos.

16 restaurantes interdi-
tados pelos "comandos"

RECIFE, 25 (Meridional) — Os
comandos sanitários interditaram
dezesseis restaurantes, bares, cafés,
em virtude da grande sujeira nos
mesmos.

Oves selecionados a preços baixos
Providencias das autoridades do Abastecimento
— Os atacadistas do Mercado Municipal dizem
que os serviços vão ser entregues a uma empresa
de tubarões — Protestos e celeuma de interes-
ses contrariados

A noticia cln nue as autoridades aves e ovos nesta Capital c em outros

em virtude da política trabalhls-
tu. Nessa oportunidade, um des-
ses heróis anônimos das nossas
mas. disse ao repórter:

-- "A Prefeitura toma a seu
cargo os esgotos e não dou um
mês para os detritos brotarem cio
asfalto cnmo atfi agora nunca
aconteceu."

Palavras sábias e proféticas as
desse homem. Doi.? meses depois
a Prefeitura anunciava a encanv-
pação. por termino do contrato
que mantinha com a City e algu-
mas ssmanas apenas após o re-
.portei' passava pela rua do Mexi-
co. cm frente ao IAPC. quando,
olhando para o chão, vislumbrou
os detritos a jorrarem de um boei-
ro 'dc esgotos.
Essas considerações vem á nos-

sa mente a propósito da onda que
,se vem fazendo em torno da eiicain-
pacão do serviço telefônico, expio-
rado por uma empresa subsidiária
da Light. Todos reconhecem a de-
ficièucia daqueles serviços inclusive
a Prefeitura que deslavadamcnte
vem agora a publico, pela boca cie
seus aluais dirigentes, declarar que
o contraio existente n lesivo, como
se não coubesse única c exclusiva-
mente á municipalidade essa falha,
nma apenas entre tantas outras de
que ela é rica. E o publico sente a
ausência da Telefônica nos próprios
aparelhos que espera anos a fio em
uma fila que não acaba. Até ago-
va 70.000 assinantes aguardam pa-
cientemente a sua vez de possui-
rem um telefone.

Mas uma corrente existe, que de-
seja a todo pano que se encampe os
'telefones, entregando-os a Prefei-
tura. Vejamos o que acontecerá: a
municipalidade enriquecerá sua re-
ccita com uma nova verba quo ó a
proveniente da.s assinaturas do ie-
lefone.s. São algumas dezenas de
milhares de cruzeiros. Ao mesmo
tempo, ganhará o funcionalismo
municipal outras milhares cie co-
legas que ,<ão os atuais empregados
cia Telefônica; E' claro que a recei-
ta será maior do que a despesa. Mas
a primeira se juntará ao bolo e
desaparecerá na renda total dn Pre-
feitura, enquanto que, logo mais o
próprias pais ria idéia, ali dentro da
Câmara Municinvtl. irão clamar
contra o aumento do numero de
funcionários.

Com a água e com os esgotos
aconteceu a mesma coisa. Ambas
trouxeram para a Prefeitura unia
re'nd'a colossal que dà para pagar n
excesso cln funcionários municipais
incorporados. Mas esse excesso não
è empregado em beneficio daqueles
serviços que cada dia estão mais
desorganizados para suplício do pu-
vo desta Capital.
O QUE QUER A TELEFÔNICA

Está provada a incompetência e
a inconveniência de a Prefeitura
administrar algum serviço qüe ea-
beria a cmpreza.s particulares. Mas
a Telefônica não quer largar o
"abacaxi." Pccisa. no entanto de
ajuda e suas razões são aceitáveis:
a cidade cresceu muita, para Insta-
lar novos aparelhos urge adquirir
novas estações c material que cóm
o cncareclmento mundial e a des-
valorização do cruzeiro estão eus-
tando tres ou quatro vezes mais do
que antes da guerra; como a empre-
sa é particular, tem de distribuir
lucros aos seus acionistas e isso não
será possivel se despender a soma
que precisa para o novo empreendi-
mcnlo, para esses telefones preci-
pa rasgar a cidade cie ponta a pon-
ta e Iodas sabem quanto custa abrir
um simples buraco na via

E nne nurr ela parn fazer Isso?
Tres fórmulas apresentou nn prefel-
to a empresa, sendo que digna de
estudos pelo edil carioca foi a que
propôs a liquidação dos pedidos ca-
líílogádós ate 31 clc Maio ultimo em

do Abastecimento estão providenci-
nnda a execução dp que consta da
lei 128'.!, a respeito dos ovos, para que
só sejam entregues ao consumo da
população após inspeção sanitária
c seleção . com « garantia clc um
carimbo oficial, está provocando
enorme celeuma entre o.s atacadistas
daquele ramo do negocio, principal-
mente os do Mercado Municipal.

DEFESA DA ECONOMIA E SAUDE
DO POVO

A medida, antes de tudo. visa
acniitelnr os interesses dos consumi
deres, iw cjue sc refere á economia
o a saude dos mesmos.

Primeiro porque as autoridades do
Abastecimento, controlando todo o
mvímento dá produção, poderão apll-
car cllrelamente as medidas que o
caso indicar para evitar a.s manobras
hitist-as dos atacadistas tabelando o
produto dc corclo eom o custo e o vo-
lume de produção; segundo, porque,
com o serviço dc seleção c inspeção
sanitária, mediante o carimbo rie ga-
rantia poderá entregar ao publico
um produto cm bom estado clc con-
sumo.

São esses os dois principais objeti-
vo da lei, contra a exploração de-
séíifreáda dos ganacio=os que, além
de elevarem o preço, como aconto-
ceu até há poucas semanas, ainda
vendem dezenas de milhares de ovos
podres diariamente.

CONTRA QUALQUER
.MONOPÓLIO

Hoje, dc manhã, ouvimos o sr,
Waldemar Batista, estabelecido uo
Mercado Municipal.

— Não creio que a providencia rn-
suite, em beneficio clc alguma das
partes Interessadas — disse-nos ele,
ao iniciarmos a palestra — porque, a
começar paio produtor que terá mais
encargo,';, estes passam ao alneadis-
ta, que, por sua vez, carregará no
varejista, ficando o consumidor com c
maior ônus, que é a mercadoria agra-
vada cm seu preço. Sim, porque 05
novos serviços acarretarão despesas
a todos c despesas dependem cie re-
celtas, loga...

Além disso — continuou — o que
se sabe é que, ao invés cio Governo,
tomar a si o encargo de tais serviços,
estes serão atribuídos .1 uma empre-
sa particular que, de ha muito, vem
lutando para dominar o mercado de

pontes de grandes negócios. Assim,
não há quem concorde com essa exce-
ção, que é odiosa e prejudica a lo-
dos os interessados, isto é, produto-
res, comerciantes e consumidores.

noite, 11 veicula fni encontrado em local ilesrriu dn |>m,|„ . * «nlen
l'am|)n Grande, Fora, pnrem. incendiado. Os laraplin iim,, F*"
ia, c tmliis ns pneus c instrumentos, Hoje. i-ni,, „ vrrlrulri n !'!
mira n cniilacniiiciilo, " °' '(fepnra 11 cnplacanicnli).

O delegado continua
prendendo mulheres...

O clêlegiulo Zildo Jorge continua
a entendei' que prender mulheres
constitui lodo n serviço do .seu prd-
grama nn Delegacia de. Costumes.

Ontem, prendeu mais uma: Vi-
eontlnà Vilas Bons, de \i'.l anos, re-
sidente na i-ua Leandro Martins 11.
22, apartamento 501, acusada cie
dar guarida a casais amorosos em
sua casa,

Em que pese a legalidade do áto;
continuamos n não entender como
se possa, assim, resolve:' d tão com-
plexo problema social da.s relações
entre os sexos, sem a necessária
regulamentação já existente nos
cismais países...
Vendiam arroz, Eeijão e
frutas acima da tabela
Uma turma da Delegacia do Eco-

nomia Populnr prendeu Ademir
Gomes Martins, empregado do Ar-
ínazeni Esperança, situado na cs-
trada da Gavca, numero 44ft, por
vender arroz a preço acima da ta-
bela.
Tnínbem, oiitrns turmas, prende-

ram Hugo Marques, clc 27 uno.", no
armazém da rtm São Benedito, nn-
mrni 3215 o JoSo Gomes, dé ,'("i
anos, cm frente no numero 2.R80.
da nyenldn Presidente Vargas, o
primeiro por vender feijão e o se-
giinrin frutas, ambos a preços mn-
Joràdos.

Os Ires foram autuados,
D?-2Ig morador
O OPERÁRIO CAIU NO
POÇO DO ELEVADOR

O operário Ricardo Felipe, clc 2t
anos, empregado nas obras do Pa-
lacete Hotel, na avenida Rio Branco,
onde costuma pernoitar, ontem, au
subir para o li" andar, ás escura-,
tropeçou c foi cair pelo buraco des-
tlnndo no elevador, indo parar no
fundo do "poço".

Socorrido por companheiros, foi
levado por uma ambulância para a
Assistência, onde ficou constatado
ter ele sofrido forte contusão tora-
xíca, além clc outros ferimentos, sen-
cio internado no Hospital clc Pronto
Socorro.
Acusado de furto tentou
o suicídio no xadrez da
delegacia

Valter Alves Silva, de 11) anos, re-
sidente na rua Bernardino Teixeira,
462. no dia 10 ultimo, foi preso pela
policia do 19" distrito, acusado dc.
ter furtado da residência á rua Dc-
zembargador Izidro, 150, jóias no va-
ior de lü mil cruzeiros.

ant.

tres anoa e a normalização do ser-
viço em quatro anos. Em troca,
quer um aumento dc ;)0'.i sobre as
tarifas aluais, a começar a ser co-
brado Imediatamente. Desse medo
uma assinatura de residência pns-
snria de 70 para 90 cruzeiros, su-
blhdo na mesma'base as asslnátu-
ras de estabelecimentos comerciais
c de repartições publicas.

| Sentindo a onda nacionalista quevai por estas plagas, a Telefônica
concorda lambem cm fundar uma

I companhia nacional, dentro clc dois
|íin:.is. n qual passaria a explorar a
concessão.

Ora, é umn proposta honesta a
submetida ap sr". João Carlos Vital.
Fila naturalmente demandará de cs-
(uoos amplos, visando; principalmen-
le a garantia que deve ler a Prefei-
tura cb que concedendo o aumento
a empresa cumprirá o prometido.
De qualquer forma 1: preciso afastar
duas Idéias que pairam no ar. A
primeira, a da encampação, á qunl
já nos referimos. A segunda, a da
formação de uma companhia, mui-
lo cm moda agora e com péssimos
resultados para os governos, em qué
a Prefeitura entraria com 50 ou 51 %
do capital. Seria então uma nova
Vale do São Francisco, cujas tra-
iroias a Câmara dos Deputados está,
conhecendo porque ao invés de se
as entregar a técnicos, são entre,
gues a políticos.

E' preciso que no espirito esclare-
cido do prefeito não escapem esses
dois pontos, e se quizer marcar a sua
passagem pela Prefeitura do Distri-
to Federal, comece desde já a estu-j

publica, dar a entrega da exploração da água
e dos esgotos a companhias parti-ciliares nas quais a Prefeitura fiem-
re tão somente como fiscal enérgica
e implacável, como co-parlicine de
atentados á paciência, já lãocsgu-
tada, do publico desta cidade.

Ontem,
yaitei
OS Ptll Di 1111
lendo d"'i:;i:|.
.'•< delegíiín,
fnniilia "f.>-:
te".

IClll
1 ama ir.,,,,,,

1 '"" MHièt» _>n_>.V

satla

O ll'c.ilciucncl.1 i-jii,,,
peln Assistência r
cio, foi inlerii,
110 Hospital "••' Pronto sã*
VIOLENTO CHOQUE
DE CAMINHÕES
EM SAHTA CRUZ
i:sMAf;..\ii() 01 uosAJUDANTES U0 MOTÓg

Na avenida Cesarlo de M«ofrente ao numero MOir.tffflestação cie Paciência, ontem-Tts, ocorreu violento dssasire

velocidade, nproximã-se o cãiSlicença (10-00-81, dirigido £"gl!'w, qne vai M]|
. , rontrn o outro, *tifanda-sc nmboí
Alves da Carvalho
v.olcnlamnite

Todavia, 111
contra vnm-se
deles dc Ident
nutro, Anionl

primeiro veictfo <rlnh ajudai!^
Inde (IcscniiliÉcidi

Paulino tia silva27 nnos. rea-iení'- ,í nstrada 5*çtt, sem numero, morrendo o" itír„. esmagado entre as¦ tangi»;
quanto o outrn recebia lerta.
generalizados, sentia medicado-Hospital Petlro II, cm Santa CraO comissário Cornelio, tle dia ilçgacia cio ü!)" Distrito, tomou jj,videncins de sua alçada,.
a presença do.s peritos tio lí.EPa remoção do cadáver nara niP.lulu Médico Legal, Os moto.1'
f 11 gira 111.

O menino caiu do boi
p menino Silvio, üc 8 ais

lho dc Joaquim de Alnieidttfü
ciente 110 Forte Duque do Cul
esta manhã, na esquina das itGustavo Sampaio t* Anchietaii
de 11:11 bonde, sofrendo fralun'
crânio. Foi internado no IW
Miguel Couto.
Nada revelou a autopi

Foi procedida, ontem, p«lo.'«
dico legisla Mar.) Martins i
drlgues, a autópsia rin coip
desconhecido encontrado rio I
Trapichcirn. no trecho da j
Carmcln Dutra.

O corpo não rol tdentiliiai
Trata-se de 11111 homem (ie
branca, de '.',i nnos presumlvó

A autópsia, devido ao ai.an.1
estado dc putrefação, hão rói
a enusn-mortis,
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Departamento, ao chefe do Oo-
verno, que exarou a respeito o se-
guinte despacho:"Aprovado. Prossi?a-sc, de acõr-
do com os critérios pré-estabeleei-
tios, nn revisão das Tabelas e con-
sequente correção das irrcgulan-
dades nelas existentes. Atendeu-
rio, porém, á conveniência de
evitar possíveis paralizações do
alguns setores do serviço publico,
decorrentes de dispensas imedla-
tas de servidores irregularmente
admitidos c considerando, ainda,
razões dc equidade social, resolvo
dilatar o prazo do inicio clc exe-
cução dos dispositivos dos decre-
tos que determinam aquelas dis-
pensas, até que se realizem as
provas de habilitação nos mesmos
previstas, concedendo oportunida-
clc a todos para que conquistem,
na forma da lei. as funções que
ocupam.

Recomendo, ainda, que sc prós-
siga na revisão das tabelas dos
demais órgãos diretamente subor-
dinadps a esta presidência, bem
como nas das entidades autarqul-
cas e paraestatals, na conforml-
dade do que dispõe a circular n.
1-51."
ESCLARECIMENTOS

DO DIRETOR DO DASP
O sr. Arizio Viana, nborciaclo pe-

los jornalistas credenciados junto
« Presidência da Republica, quando
esteve hoje, pela manhã, no Pala-
cio do Catete, prestou declarações
sobre o assunto da revisão das Ta-
belas Únicas do.s Ministérios, os-
pecialmente a respeito cU despacho
oue o sr. Getuiio Vnrgas acaba do
proferir.

O diretor do DASP, inicialmen-
tc, justificou a revisão das tabe-
Ins, alegando a celeuma levantada
cm torno do assunto e que levou o
Governo a tomar a providencia que
se Impunha em face da existência
de irregularidades. Historiou os
trabalhos que se seguiram ao des-
paeho do presidente da Republica
ordenando a revisão e teceu con-
siderações sobre os critérios esla-
belecidos c as conseqüências de sua
aplicação, para ressaltar que não
houve nem há, por parte do Gover-
110, o propósito do fazer persegui-
çôes, nem de cometer outras injtis-
t.iças, mas sim o de procurar sa-
tisfazer as exigências da lei, aten-
dendo por outro lado, os interesses
dn administração c dos servidores.

A propósito dn despacho que
transcrevemos acima, o sr. Arizio
Viana declarou que, pela sua da-
reza, ele dispensava, maiores escla-
recitnentos. Contudo, <*. a compro-
vaçáo da desejo do chefe cln Go-
verno de atender no interesse da
administração c permitir que mes-
mo nos casos de dispensas ampa-
radas pela lei se realize a revisão
pela forma mais humana possivel;
Pelo despacho, os chamados "pn-
rnquedistas". isto c, os que á data
dc sua admissão não tinham ne-
nluima relação clc emprego com
c serviço e que deveriam" ser dis-
pensados dentro dos prazos de 30
dias no Distrito Federal e 45 dias
nos Estados, permanecerão nas
respectivas funções até a realiza-
ção das provas.

• A DATA DAS PROVAS
Quanto a data das provas, Arizio

Viana esclareceu que ésse trnbalho
não pode ser realizado ràpidomen-
te, mas que também não tardará,
porque, se de um lado há nér.essi-
dade de se oferecer oportunidade
ix todos os brasileiros de oònco-'-rcrem ás vairns, há o c|-sc|o e:<-
presso do presidente de oferecer
oportunidade ao preparo daqueles
ciue vãò ser obrigados à prestação-de prdvns. ' 

'
Esta.s. provas — acrescontou —

reclamam, inicialmente, a elabora-
çáo das respectivas instruções, bem
como dos programas c, posterior-mente, a abertura clc inscrições c,finalmente, a realização das pro-

slieiro. forem dispensados dos
viços dessa rui iresn por aliajj
de' emprego, n nprrndiü Fdi-o:i'
lha. o praticante Alquindâr .1

ilvi Costn e " operária Josc Itt
gues Fontenele! Foi demitidol
reincidência clc indisciplinai o
feiro Nelson Pereira, Foi excim
por mutuo acordo, o moço dé.(
vé.s Joaquim Pedro div Sanl»
sembarcado 110 porto dc Re»

AUTARQUSAS
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/"k DIRETOK da E. l\ Central do Brasil. Iialson iii-lnin.rs para oliti
ção clc casas populares dc alusur' pelos serventuários ila Wr?

que lerão suas inscrições através da Scçân ile Amparo Social, que çl
sificará os candidatos dc acordo rom os pontos positivos r. nc:alii
que determinarão a indicação de. preferencia.

ENTREGAS A DOMTCILIO
A partir do dia Io. cie Agosto, n

serviço de entrega de mercadorias
c encomendas a domicilia, que vi-
nha executado pela Agencia Posta-
na de Transportes, pássara a ser fei-
to polo Rodoviário cln E. P. Central
rio Brasil.

Todas a.s Agencias chi Estrada po-
derão receber despachos para en-
Ircga a domicilio mediante as se-
guintes condições que será a aplica-
das, tnnto para o serviço de "carga"
como para. o dc "encomendas":

a) — Além do frete ferroviário-
terão cobradns as seguintes taxas de
carreto, que vigorarão para entregas
até a 3a. zona de nomenclatura das
ruas do Rodoviário da Central do
Brasil:

b) — Volumes ate 50 quilos: ml-
iíimos dc CrS 10.00 por despacho <•
mais a taxa de CrS 0.20 por quilo;

c) — Volume de 51 até 100 qui-
Jos; mínimo de CrS 15,00 por des-
paeho c mais a taxa de CrS 0'2,â pot
quilo e volume de 101 a H00 quilos,
minimo clc CrS 20,00 por despacho n
mnis n taxa ,c|e CrS 0.M por quilo.

O.s despachos do volume pnra rn-
tregn a domicilio serão feitos com
frete pnga ria procedência.

Para a zona extra, nlém cia 3".
zona. serão cobrada a taxa fixa rie
CrS 15.00 por volume 'ate 100 qui-
los e rin 35,00 por volume de 101 a
,'!00 quilos. Além dessas taxas, sc-
rão cobrados CrS 0.50 por quilo,
DEMISSÕES NO LLOYD

Por atas do diretor do Lloyd Bra-
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Lili
C.irolina
p.irentes

Ciuscppc Tomsjelui
mi lin, Maria T01WI

i,i Cirpinclli, Carl
Brito, filho C fo

participam o li

mento dc sua querida ffltti

c bisavó, ANGELINA, e(

vidam os parentes C J"11

para o scu sopultamentM1
dia 25, saindo o feretro dl

pela Real Crandcia. paM°
miterio dc São joào BatilH'

ARY GOMES HWTEffill
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t 

Manoel Benicio Fontenelle ex-Deputado Federal»

atual Delegado Regional do I. A. P. C. esaa«F

Jacyra Comes Fontenelle. participam o falecnilf
de seu filho ARY e convidam para o sepúltamMftf
se realixará hoje, dia 25, ás 17 horas, saindo o fc«W«
Capela do Cemitério de São Francisco Xavier, paM'1"
ma nccropole.

vas. AnlcSj porém, rlc dois 011 ires
meses, n seleção, não terá inicio,
pelos motivos qno explicamos.

O repórter do DIARIO DA NOI-
TE, a certa nlturn, perguntou nn sr,
Anzlo Viaim quais ns tipos de
provas a que os decretos de revi-
são sa querem referir, quando fn-
lam em "prova 

pública de habl-
litação". O diretor do DASP, com-
preendendo o alcance e 11 impor-
tância da pergunta, declarou o
seguinte:

— A comprovação cia capacidade
dos servidores dos quais os decre-
tos exigem prova pública dc habi-
litação será feita mediante os ti-
pos de prova previstos e permiti-dos pelo decreto-lei n. 5.175, dc
1943, entre os quais figuram os dos

artigos 30 e 31, isto é, apresenta-
ção de documentos ou titulos.
ESCLARECIMENTO DE IMPOR-

TANCIA CAPITAL
Este esclarecimento do sr. Arizio

Viana c da mais transcendental
importância e vem esclarecer se-
gurnmpntc n nss.unlo, porque,
através' ciclo, so entende que. alem
rias. provas clinmnclns competitivas,
oDASP poderá avaliar a habilita-
Ção dos .servidores mediante a
apresentação dos documentos pre-
vistos nó artigo 28. cujo processoiostá regalado nos arligos 30 o 31
referidos. Foi este o ponto mais

imporlniile da d^rgg
Arizio Viana c ^ '"Süí
ror mantido ede rn;f;\
presidente V"?»h%&fj

DASP. Ilcstii. |wrl«''»'' tt
o 

"DASP. 
.lendo ««^gyiííí

cie correra» r.i • • mr? ' - ^1neflcie com c c.a *§
vidores ndmilmos na> ' 0
oxtrnmimerarh» i»A:
gresso, mcdlantcgS
documentos 01.1 l-nim^.poíj
sei-feito, ü UAS^STft
to, determinar qw*^
cujos oiupantes^ «Wf^
aos tipos eie prova PÜ"»"
do com o artigo J. „

Finalmente " £;;ida ,te
esclareceu que, a meu» m
ren, sendo resol W^ f
revisão, o Govcino P»^
ciar ns melhorias fs;...M
mio" acrcsce.iandog|
missões elr no o m #
pocerãoscrfftas&ri
cioiiíi.s.quaiKlooMr^W
ininistrnção o cxisfí., Arf
se doi «P.ort«»l'iit*'«
nn rr/1:111 apelo • • ,,

publica dos vcruj,j;. oue.ía
n.daa.exntasmcd%JÍP'frf
no vem toniaijrto i.'?»v .
resses cltv Nação.
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Soa...; fia S/Jva, _"o contou extranha iristoria

dos Santos, gravemente ferido
Jorge

ACABOU EM FACADAS 0 " CONTO DA CASCATA"

h-MEüs m luta furiosa
K ESTAÇÃO FRANCISCO SA

Um deles, gravemente ferido, foi internado no
H.F.S. — Teriam brigado na divisão do dinheiro

í_»-efltnnda ferimento penetran-
iíriidome, c ™lra inciso no !'5K"
!?tel Internado, na madrugada
KX no Hospital de Pronto So-
;;V.n ri.)5 Santos, cie 20 anos.
S domiciliado nu Vila Ro-
3-rn Estado do Kio. e recolhido
Sa ambulnncifl á porta da de-
Stiado 16a- Distrito,
wniel. delegacia, apurando o ta-
rimos que o marítimo. Junta-
lucra o indivíduo Vicente Soa-
Tia Silva, de 38 anos, estivador.
..«cido pela alcunha de "Pernam-

Svniorador á rua Ibatuba, 31,
lamento 201, na ilha do Gover-"•« 

haviam sido detidos em fren-
1 estação de Francisco Sá, en-

¦Bha.os, pelos vigilantes muni-
.«10.. 91)3 e 823, e que ali, de-

Sjt rápido exame loi verificado
§i primeiro levara duas faca-

íBIá CAÍDO NO
a\ CASCATA"

"CONTO

uina dasjjuihVnamhiiri.". historiando a ocor-
disse que .se encontrava na

|*i CrV'ia:io Otonl, em frente
íffütra! do Brasil, quantdo viu que

Mviduo, que a sua frente c:\-
luta apressado, deixara cair
;m.!.pe. logo apanhado per ou-
- um crioulo bem vestido. Este.
|ca que o nutro desaparecesse ao

>.. apanhou-o o, depois de cha-
¦lhe a atenção para o achado,

tiu o envelope, mostrando-lhe, de
eí. vários pacotes de células.
«ara nessa confabulação, e
sáo já havia passado 850 cruzei-
para as mãos d > outro, como

Mlla da "sociedade" no dinhei-
Khàdo, eis que surge o primeiro
«nhetido. olhos aflitos e volta-
p;.ra'o chão, a procura de algo
düia ter perdido. Os dois so-
entreolham-st, desconfiados,

ii quando aquele choromin-
í_ afirma ter perdido a impor-
:ia d? 6 mil nr.izcircs, nrrtrncen-
ISflI .V.f.r.

feitos, 
"Pernambuco" . o criou-

ttiii n desconhecido a pro-ai o envelope perdido, inútil-'-'.:. Pouco depoi., sem esperan-
t» primeiro solicita que um cios

Bo acompanhe á cosa do patrão,«¦lhe ciência dc que, realmeh-
havia perdido aquela impor-

feada a Associação
te Servidores do'mu-
lipio de PetE-opoíãs
JSpPOüS, 21 (DO CORRES-
«JTEi - Poi fundada aqui
Maçao dos Servidores do Mu-
» Ontem, em ato presidido• Prefeito Çordolino Ambrosio,noa posse a diretoria ria novel¦5b?.

tància, testemunhando que os ajuda-
ra a procurar.

O CRIME
Acedendo no pedido, o crioulo se

oferece pnra acompanhar o desço-
litíeolçjo, pedindo a .Pernambuco"
cue o aguarde ali para dividirem o
dinheiro achado.'— 

Desconfiado — diz "Pernam-
buco" — não aceitei a sugestão do
meu "soeio", certo de oue ali havia
coisa, dizendo que também ia A casa
do patrão. Nessa altura, 1a um ter-
ceiro personagem surgira, embar-
cando todos num auto estacionado
ali e que tomou o destino de São
Cristóvão. Na rua Francisco Euge-
nio o veiculo parou. Saltamos e nos
dirigimos, apé, para n leito dn Unha
férrea, entrando pela cancela aliexistente, em direção á estação de
Francisco Sá. onde deveria morar o
("pilo r'o dinheiro. .Tá sobre os trt-
Ihos, depois de caminharmos em di-
f?ção a uma casa c_ madeira, disse
rrne ali não morava pinguem, provo-
cando a reação dos demais, notada-
mente do crioulo, qu? estava com
meu dinheiro. Mostrando seu Jogo,eles procuraram dominar-me. en-
quanto eu corria linha acima e eles
atiravam-me pedras para afugen-
tar-me. Temeroso de ser asasslna-
do. comecei a gritar por socorro, fa-
zehdo com que eles viessem em ml-
nha direção, notando que o crioulo
tirava algo reluzente da cintura,
avançando para mim. Rápido, còrrl
par o lado cm que estr.va aquele que
perdera n dinheiro, entrincheirando-
me atrás dele, justamente quando n
In mina da armo ia atingir-me. con-
tinuando a luta na linha férrea.
Sempre gritando, fui arrastando meu
oponente para a rua, acudindo os
guardas, enquanto os outros dois fu-
giam. Na luta, levara a pior um do.
malandros.

BRIGARAM NA DIVISÃO DO
DINHEIRO?

i ¦•

i A historia cohtadp por "Pernam-

j buco" foi ar_ita pela autoridade com
I restrições. Ao chegar á delegacia de' São Cristóvão ele contara uma outra,
para depois desdizer-se e afirmar ter
sido vítima de malandros. Como seu
passado tem sido pontilhado porinúmeras entradas na policia, algu-
mas das quais lhe va'eram condena-
ções. acredita-se que outra seja a
versão dn fato, Possivelmente, agin-
do com a vítima no "conto da cas-
cata", haviam tido uma dcsintéli-
gencia na divisão do "lucro", sur-
gindri a discussão oue iria culminar
no crime. Depois, adivinhando a
gravidade de sua vitima, engendra- _ , , .
ra a ceriá, fazendo-se passar como Q"?1 a,SUR- escala de valores, que
vitima miais almeja, gloria, fortuna, inde-' I pendência, pbsição social, amor? Já¦— | esteve realmente apaixonada? Acha
mwaMBBMBBMa^^^^^^^ ; que P°derá encontrar o seu tipo, o

l!__!-Í».-l._Í_?i-^^^^^^^^'

_sr^

_<isp!j"r~»w^ji^^^" ?-f *^'^-r'.*•*•^>>^¦•Vv^x:'<;.'.

^ÊvBB ____________-/'' ¦' ¦?¦-'' -¦¦¦.'¦¦•¦'¦ -»_;_. _>._*___¦. •.'¦A--a-.---. ¦_.:- . ... \^r>_tl ".¦ M^Br »,
HaH _____BÉ_i ¦¦¦¦¦¦¦'¦:¦-¦':'¦__?.. ': íBDvay .flR__B._____*.______ 'tf __E___-___r

__________________ ^. - ' ' __________'' ¦-' "¦_.-~-'.-_K2_H. t^~w~________________,/f'm.. __________

DIÁRIO TA NOITii Rio, 25-7-1951. - 7

D. Vitoria Cavalcante ao lado de uma vizinha — O vigia José Francisco dos Santos, mostrando ao
repórter o iocal onde Mario foi encontrado caído ».

O HOMEM ESTAVA CAÍDO NO BANHEIRO
Um barulho tremendo epuvo-
rou a dona da ©asa, aeudindo
a polieia, que encontrou o des-
conhecido todo ensangüentado

S ASSALTO OU MANOBRA PARA PROVOCAR A MUDANÇA
DA MORADORA DO PREDIO - INQUÉRITO

Consultório Psicológico

Âulo-piicoterapia integral (..
'. . Pelo psicólogo LMILTON L. DE ijQXIZA M

|£STA é uma secção de consulta
por correspondência ««bre

problemas sentimentais, parti-ciilarmente oi da esfera amorn-
sa. As respostas estarão a camo
do psicólogo sr. Milton li; de
Souza, autor da nova doutrina so-
bre scxologia Intitulada: "Teoria
dos complexos de restrição a iden
tificação subjetiva plástica entre
os sexos" c de vários ensaios orl-
glnais sobre psicologia, filosofia,
arte e literatura.

' V" ¦

Lllí Marlene. Rio. Seu caso no?
Interessa profundamente, dai a prol.ta resposta nue lhe damos. Já solu-
cionamos outros semelhantes, onde
haviam fracassado todos os recursos
até então conhecidos' da cicncla e
mesmo ps da magia. Pode pois con-
fiar- nos novos métodos psicoterápi-cos. Mas, querida amign, você foi
excessivamente avara cm Informa-
ções e nós não advinhamos, embora
ás vezes passamos lêr nas entreli-
nha... Seria porém orientar baseado
apenas em suposições qüendo é pra.ferlve! a certeza. Como diz a can-
ção, "só pelo amor vale a vida" e
nas condições atuais o amor é im-
possível para certas pessoas. Náo
admira portanto o fracasso das suas
duas tentativas. Náo admira nem'
importa; você vencerá na terceira
se seguir nossas instruções, e como
o valor de tudo neste, mundo depen-
de de poder e saber comparar, você.
que tanto tem sofrido nestes últimos
anos, poderá sentir-se imensamente
feliz no futuro, quando das maguas
e dissabores presentes só restar a
lembrança. Desejamos para si uma
felicidade completa, capaz de satis-
fazer todas ns legitimas e mais caras
aspirações da alma feminina e Isto,
náo se iluda, só o verdadeiro amor
proporciona. Procure lêr todos os
nossos trabalhos que vêm sendo pu-
blicados no D. N. e volte a escrever-
nos breve, relatando com minúcias o
seu caso, sua vida eeftiva e prinei-
palmente, suas experiências, sua
concepção do amor. Pode desabafar

nos capazes dt '". - . , , ,. . ,
e nor si só isso lá Ao que lníorir'°'-1 ».«ele policia!

traz um alivio para as almas amar- ^°:B^^á° 
nn, 'T'01' 

1"
guradas. Você fracassou em duas S^-^í^kmWÍÍÍ^TÍ9
tentativas de romance. Mas porque? IFlores' 184' "° Lcbl011' residência cia
Não foi correspondida ou não estava
em si corresponder? Saber este pon-
to é de muita importância para lhe
orientarmos cientificamente, na con-
quista do amor, da saude e da foliei-
dade que tanto almeja e merece. An-
tes disso, só podemos lembrar-lhe
uma poesia que lemos em certo no-
vela c que diz assim: ¦ - -'-

Ruge tremenda a refrega,
Estala o raio? Socega.
Depois virá a bonança
Dá tempo ao tempo o,futuro,
Talvez não te seja escuro
Por que perder a esperança?
Espera sempre com calma
Nunca se te inflame a alma
Quem espera sempre alcança.' .

Esquecida pelo miindó. Barra do
Pirai. Minha gentilissima amigüi-
nha. Sua carta proporcionou-nos um
prazer fugaz, E' tão curtinha, mal
podemos imaginar o ambiente em
que vive embora tudo nos pareces-
sefcomo que impregnado d<! uma at-
mosfera de poesia. Talvez fosse a
sugestão do nome da sua terra'. Gos-
talhos do mar...

Sobre você então as Informações
foram ainda mais escassas/Ficou-
nos a ligeira impressão de uma jo-
vem sonhadora, que ainda nâo sabe
bem o oue quer do futuro, mas sem
problemas sentimentais realmente
graves. Apenas um pouquinho impa-
ciente em face da vida, o que é pn-
prio da idade. "Já namorei bàstan-
te porém jamais cheguei a conquís-
tar alguém... Pareceu-nos até ou-
vi-la cantar: — "Meu coração ba-
lança entre o sonho e a ilusão"...-

As autoridades policiais do 1." dis-
trito policial foi apresentado, ontem
á noite, pelo detetive 461 da RP 4.
o Indivíduo Mario César do Nasci-
mento, de 27 anos, sem profissão, .
residente á_ rua Senador Vergueiro,
que apresentava vários ferimentos na
cabeça, possivelmente produzidos pm

Lu.,«i.vuU u. «mu,, ruue U-_»u.u.ii °hJ^° contundente, sendo socorria.
conosco porque somos capazes dc ^^M^È^I.compreende-la

senhora Vitoria Cavalcante, caído
no banheiro destinado aos sèrvlçals.
não sabendo explicar sua presença
ali.

Ouvido pelo comissário Peceço,
com dificuldade ele declarou qut
passava pela aludida rua quando,
inopinadamente, foi agredido pslan
costas por dois indivíduos, sendo
obrigado a correr e pular o muro
da casa acima referida, indo homi-
siar-se no banheiro.
UMA HISTORIA DIFERENTE

Todavia, dona Vitoria Cavalcan-
te conta outra historia. Diz ela que.ha três anos, reside naquela casa,
em companhia de-quatro filhos me-
nores. Separada do esposo, Deocle-
ciano Cavalcante, com quem está
casada ha dezesete anos, vira-se as-
sediada pelo advogado e procurador
do proprietário, a fim de mudar-s.
dali. Impossibilitada de faze-lo, c
diante da mínima assistência de seu
marido, começara a sofrer os maio-
res vexames, vendo seu domicilio em seu banheiro, todo ensangüenta-

r/z^z//:l/i0/7/
7^:}- ' f '

**V:T y' '¦''//r'''"'(: *""»

Mario César do Nascimento, que
loi encontrado caído no banhei-

ro. todo ensangüentado

quase que diariamente invadido por
estranhos que ali iam sob o pretex-
to de comprar a casa, por ordem do
causídico, ultimamente, aparecera-
lhe, como corretor de imóveis, o in-
dividuo que ontem foi encontrado

do.
Esclareceu, ainda, que momentos

antes do fato ele ali estivera com
outros dois desconhecidos, dizendo-
lhe da necessidade de ser feito um
defumador para afastar os maus es-

VflUEjpnjdLa. ___^

JALHOe SINDICATOSi
tefne»»? KMtóiiill ... ...._>,_.;, oJ .Èprcsnn.aiHCs dtis ban-

"Í?.1,-.W!0S voltaram a se reunir ontem, durante varias ho-
»•__¦_ . 

'Il;ní,,íu<1'' sr-.Ro.uc Vicente Fcrrér, diretor da' DOAS,
_«,__> . li"lí,lhc3 fll""s do acorda a ser firmado ^concedendo au-
_«»_?_. a?s ."m'.'«W«Ins cm bancos desta capitai:
__?_wiii "Jl' ° f,s3»"l° estará resolvido, por quanto os deta-
«V__i na llel,('ntlen('ia da redação. A questão em diver-

H__ir 
m"vl" l"'17» '*a vigência do respectivo acordo, insistindoi« ires ii,i lixaçao i!. dois anos c os bancários apenas de um ano.

. BDICADOS
WM A UNIFICAÇÃO i'M, CAIXAS | AO MINI ST. ÜO TKAB ALHO

.^trosa comi.áo de di.u_eni.vl A tirn do,serem encaminhados a
*«l!-'ôo*Estado"de Minas Ge- 

empregosíobtidos pelo serviço de•''¦•'•-' w | Cooperação Econômica e Colocação
dc Trabalhadores, 4o andar do Mi-
nisterio do Trabalho, estão sendo
chamados, com urgência: Olimpíu
Correia, Vii-gilio dos Santos, Sa-
bino. de Freitas' Fernandes, Aríete
ile Souza, Edna Militão, -José Fer-

JA 
CONSTITUÍMOS importante país produtor o exportador de entor-

pecentes em bruto, raízes de plantas medicinais, óleos, ceras, essen-cias e ervas, que são encontradas em grande variedade nas -nossas fio-restas. Mas ainda que o Brasil possua uma enorme variedade de plan-tas, próprias para produção de agentes químicos para a industria de cor-
s»u ideal de amor? A nessoa que :,"m„e,s,uConíinu^m, a Fl importadas apreciáveis quantidade de extrato
ama v?ve malf inten_amente num I ?Lquebi?cho: Pel0i? dacLos estatísticos, a produção de artigos farmaceu-
tó dia do qS outra quefpassou toda &£&g5 L0"?^ ^Cosméticos; no país, tem sido grandemente
uma existência sem amor. Precisa
mos, pois, saber se você acredita na
possibilidade desse sentimento subll-

jme. Quanto a viver numa grande
i cn pitai, ás vezes, como na fábula do
("Pássaro Azul", a felicidade está
j dentro de casa....

Volte a escrever-nos breve uma
! carta longa e sem o ar distante da
j primeira. Só assim poderemos dar
(uma resposta hienos convencional,
Sinceramente.

piritos, pois deles dependia o fracas-
so para a transação da casa.

JULGOU SER UM LADRÃO
Prosseguindo, disse d, Vitoria que,

verificando estarem os três alcooli-
zados, convidou-os a se retirar, sob |
ameaça de chamar a policia, sendo
atendida. Dali a momentos, entre-
tanto, sentiu íortes rumores que
partiam dos fundos, parecendo que
alguém pretendia forçar a porta da
cozinha, quando, atemorizada, gritou
por socorro. .Os ruídos prosseguiam,
e ela, procurando vêr sua proceden-
cia, abriu a porta e deparou com
Mario caido junto ao tanque, rolan-
do de um lado para outro, como se
estivesse alucinado. Receiosa, foi á
casa vizinha para solicitar a Radio
Patrulha, que logo comparecia e rc-
movia o intruso, já então escondido
no banheiro externo. Examinando o
local em que ele estivera caido, e
onde tinha algumas peças de roupa
estendidas, viu que tudo estava man-
chado de sangue. Coágulos enormes
eram visíveis no interior do tanque,
parecendo que Mario batera com a
cabeça na bica, ferindo-se, para fi-
nalizar dizendo que ao abrir a porta,
depois de gritar por socorro, vira
em seu quintal o vigia da obra vizi-
nha. José Francisco dos Santos.

NAO VIU OS AGRESSORES
Este, todavia .ouvido pela reporta-

eem, disse não ter visto os agresso-
res. Acudira, sim, aos gritos que
partiam da casa de d. Vitoria, ou-
vindo que dali partiam estranhos
rumores, parecendo que havia pari-
cadaria. Julgando tratar-se de um
assalto, e que aquela senhora deve-
ria estar sendo massacrada, correu
e viu a vítima, a quem náo conhece
arremessar-se contra a parede dt
banheiro externo, antes do lograi
abrir a porta e esconder-se. Ao ba-
ter com a cabeça na parede de for-
ma violenta, julga ser essa a proce-
delicia dos ferimnetos.

| J)essa maneira, diante da impossi-' bilidade momenanea de Mario César
do Nascimento poder esclarecer de-
vidamente o fato, e ainda da com-
pleta falta de informações do vigia
e de d. Vitoria Cavalcante, cujo ner-
vosismo quase a Impedia de falar,
somente o inquérito policial poderá
elucidar tudo devidamente.

/Para um Hálito PorfumadoN
yOentes Limpos e Brilhantes, J

¦ISFRIADO COM'

TOSSI
Derreta VapoRub numa^JlüC
taça de água fervendo e as-c71 ':
pire os vapores medicinais.^ %

Vick VapoRub

Instala-se hoje, às 1G horas, no auilKúrio do Ministério da Asrl-
cultura, a I Reunião de Consulta às Cooperativas, promovida pelo go-
verno para que. dc comum acordo, tracem um programa racional e ob-
jetivo que permita solucionar dc vez o problema de abastecimento do Pis-
trito Federal com gêneros dc primeira necessidade c a preços sem
intermediários.

CERCA DE MIL ENTIDADES '
Representantes de cerca de núli

dessas entidades, além dos direto)Wj
dos Departamentos de Assistência ao;
Cooperatlvlsmo, sediados nos Esta-
dos de São Paulo, Paraná, Santa Ca-
farina, Rio Grande do Sul, Espírito I
Santo, Minas Gerais, Goiás, e nesta' ¦
capital, tomarão parte no importai,
te conclave, a fim rfa fazer um ver-
dadelro balanço das possibilidades
daquelas coperatlvas para que se pos-sa atingir o referido objetivo.

O problema será estudado em to-
dos os seus aspectos — crédito, pro-
dução, consumo, transporte etc. —
sob a supervisão dos Serviços de Eco-
nomia Rural e de Informação Agrl-
cola c a cooperação do Departamen-
lfli.de Abastecimento da PDF c dos
diretores dos DAC.
NOVO DIRETOR DE TERRAS E

COLONIZAÇÃO
Tomou posse, ontem, no gabinete

do ministro da Agricultura, o novo
diretor da Difisão de Terras e Co-
lonização, agrônomo Kurt Repsold,
recentemente nomeado pelo presl •
dente da República.

GUARDA FLORESTAL EM
PERNAMBUCO

O diretor do Serviço Florestal do
Ministérioj da Agricultura designou o
sr. Luis de Souza Cavalcanti para
exercer, gratuitamente, a função dc
guarda florestal nos municípios dc
Vlcêneja, Nazaré e Timbaúba, no Es-
tado de Pernambuco.

BRILHANTES
JÓIAS ANTIGAS

Jóias de ocasião
O Interesso é sempre seu da nos

i-lsltar pára venci», ou comprar. —
Recebemos Jóias asadas «m troca.

Joalheria ÚNICA
A CASA DOS BONS BRILHANTES

54 — Rua 7 de Setembo — M

MÁXIMOS JUROS.
Serviço extra-rápldo

BANCO
OLIVEIRA ROXO 7

No pomo mais central
da eldadi

R. MIGUEL COUTO, 7
_^CT* _Mili_k'_-_____

___I_____i__M__ I

Mprados tia Gaix. cie Aposen-
5S.e Pensões cia itede Mineiro
S0, _ntre (i•'• (l»a:s, vario.
JWMB.de Sindicatos, esteve on-

^•Í.Moinet. do ministro do Tra-
«taram esses traballíàctt.
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m.fartem píhi ,'¦' 

QnVR" ciário Míirti"s ú° Li™> Mal^ «<••
ift-ffiiW^.*; °h* Cirik. Batista Prazeres, Jbãom nn Fulgonl; Amando Lima, Berenice'SSJW» dessa uniílcaçâo. O ,a™! oepois dc verificar os ter-' Alves cios Santos, Delfina de Souza
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íUu. Vv"""uaçno em apreço, man-
K#«lvo processo pa-
SfS '?1U com as alegações
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Osvaldína Ferreira da Silva, Dulci-
nela Francisca da Silva, Maria Go-
mes, I-lenrlqucs de Abreu. Olímpia
Sehhorinha dos Anjos, Nair Ferrei-
ra de Jesus, Francisco Leandro Nàs-
cimento, Cecília Rodrigues Nováis,
Delza cie Brito, Damião -da Ooncei-

0 Víívi ., <i'ft0' Jamil Salomão Fadlalah, Jár-• i.Msir.o do TRABALHO tler dc Campos Bastos. Fernando
i -'fm-\ sindicais do Esta- Paíva de Almeida, Rui Paulo Olia-

,. «Mi.iinbiim, tendo à frente Gas,-'Domingos Fonseca e José Ga-'ÍSj dos Sindicatos dos Em- brlül dos Santos. . '.

¦'^ln-m 1,>n«'la.'ios, etc.,1
%rtS:,ontom' «» longo te-í"ul11'' da pana do Tra- <
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As consultas devem ser dirigidas
ao sr- Milton L. de Souza — Redação
do DIÁRIO DA NOITE — Rua Sa-
cadura Cabral, 103 — Rio.

SENHORA, 
senhorita, recente

"enquêtc" revelou que nada
menos de 70 poj cento das "la-

dies" londrinas confessaram-se
"frias" em relação ao amor. E'
este também, porventura, o seu
caso? Envie-nos, então, um» "ar-
ta e leia, em sua própria casa, a
resposta com a explicação e a ho-
lução para o praoblema que tanto
a preocupa.

AS 
CONSULTAS devem ser di-

rígidas ao sr. Milton L. dc
Souza- Redação do DIÁRIO DA
NOITE, rua Sacadura Cabral, 103.

I Rio. Podem vir sob o pseudônimo.
. Não que haja algum motivo que

a justifique cm face da ciência e
da verdade, da natureza e da vida,
mas, como disse o prande Pascoal:
"o coração tem razões que a pro-
pria razão desconhece"...

incrementada por meio de acordos com fabricantes europeus e norteamericanos. Companhias estrangeiras estabeleceram fabricas no Brasile se associaram a produtores patrícios numa base de comissão ou divi-são de lucros.
¦Embora as nossas industrias quimicas e farmacêuticas tenham sidorapidamente desenvolvidas, estão ainda hoje longe de satisfazer as ne-cessldades nacionais. Esses produtos são responsáveis por importantesgastos de divisas estrangeiras.

LEGISLAÇÃO SOBRE O SERVIÇO —
AÉREO v
O ministro da Fazenda designou.

em ' ••'istituiçâo a José Caetano
BUenJ Horta Filho, o cônsul Jorge
Kirchhofer Cabral, para integrar,
(somo representante do Ministério
das Relações Exteriores, a Comíssô.
de Estudos sobre a legislação rela-
Uva ao serviço aéreo.
INSPETORES DE COLETORIAS

EM S. PAULO
Os srs. Lázaro Floriano de,Toledo

e Leonam Pedrosa vão exercer afunção dev inspetor do Gòletorlàs noEstado de São Paulo, por designa-

ção do Diretor geral da Fazenda
Nacional.
DESPESAS NO EXTERIOR

O presidente da Republica auto-
rizou a distribuição, á Delegacia do
Tesouro Brasileiro em Nova York,
da importância de Cr$ 12.525.280,00,
para pagamento, no exterior, de
oficiais, praça e funcionários civis,
do Ministério da Guerra.
PAGAMENTO NO TESOURO

No Tesouro Nacional serã-.. pa-
g'as amanhã, quinta-feira, as folhas
tabsladas no quarto dia útil.

DISCOS
Compro

PERFEITOS
CLÁSSICOS E POPULARES

COMUNS E LONG-PLAY
PAGO 0 SEU JUSTO VALOR

ATENDO A DOMICILIO
Rua S.José, 67-42-2577

Venda especial

DURANTE
ESTE MÊS
TECIDOS PARA CORTINAS

TOLDOS DE LONA
A vista ou em

10 PRESTAÇÕES
TAPEIES PARA LADO OE CAMA

com desenhos  62.00
de. li  95,00

TAPETES PARA SALAS DE VISITAS
com lm.31) x 2m.00  SOO.OO
com lm,(M x 2m,30  644,00
com 2nij00 x | _m,00  1100,00

TAPETES DE LA PARA SALAS DE VISITAS
com lin.40 x 2m.OO  900,00
com lm,70 x 2m,'10  1.530,00
com 2m,00 X _m,00  2 190,00

TAPETES nOUCLÉ PARA SALAS DE JANTAR
com lm,60 x 2m,30  «50,00
com 2m,00 x 2m,50 .,  1.270,00
com 2m,0ü x-3m,00 .-.  I 370,00

Preço
Larcura P/mt

Veludo ln£lõs pnra cortlmis lm.30 120,00
Vol) de algodfto lm,40 35,00
Finíssimo vol) sulçn ' 39,50
Voll de.soda lm,40 35.00
Etamlnes com desenhos lm,30 17.00'Etaiiilnes llf=n. lm,3ü 18.00
Linho inglês estampado lm,50 89.00
Gobellne paia móveis lm,30 70.00
Damasco de seda ]m,30 80.00
Górirorões Usos ln.,31) 38.00
Molrées em lodaa as cores, com desenhos lm,30 32,00

ENCERADEIRAS ELÉTRICAS EPEL
em prestações dc Cr§ 150,00 '

m\\ FERNANDES
Rua 1 de Setembro, 186
Fonei 43*4001 e 43- .003

1
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Viação e Obi?aM Publieasi
1TA' DIAS, falando na sessão da Câmara Federal, o deputada Flores da

Cunha fez um apelo ao ministro Souza Lima no sentido dc exercer
seu prestigio no seio do Roverno, a fim de ser efetuada a necessária rc-
modclapão da frota do Loidc Brasileiro. Entre outras considerações o
antigo general dos Pampas acentuou o verdadeiro estado dc dificuldade
cm que se encontram os portos abastecedores do país, principalmenteno Rio Grande do Sul, onde por falta de transportes marítimos as msr-
cadorias destinadas aos mercados consumidores do norte e nordeste d»
Brasil se estragam. Salientou então que esse serviço de transportei;
depende mais dos navios do Loidc dq que qualquer outra coita.

CAPITALIZAÇÃO S. A.
COMPANHIA BRASILEIRA PARA INCENTIVAR
O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA

J1"** 
SOCAI; BAHIA-CAPITAL REALIZADO: Cr$ 2.000.000,00
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mmnL\?,Mm Pelo ml-
1 CasQrcolhlda ao Hospital da

Sim, é uma verdadeira fogueira, excepcional queima de livros
na rua São José 61, esquina da rua da Quitanda. Mais de 80
mil volumes remarcados, inclusive a compietissima serie de di-
cionarios novos, de vários autores e diversos idiomas. Remar-
cada toda a riquissima seção de livros de medicina, odonto-
logia e engèhharia. Nas seções populares (romances policiais,
historia, aventuras, viagens e poesia) -- 3 volumes por Crj& 10.00.
E nos últimos lançamentos não remarcados, exija um descon-
to de 20 % para cada compra igual ou superior a CrS 100,00 !
Visite hoje a maior feira de livros já realizada no Rio.

CASA DO nv/

RUA SÃO JOSÉ, 61 - Esquina da Rua da Quitanda

í.-' __________ _uíi
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REGRESSOU O DIRETOR GERAL
DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

De sua viagem de inspeção ao nor-
te tio país, regressou ontem, á tarde,
a esta Capital, acompanhado de sua
camitiva, o coronel Adacto Pereira
de Melo. diretor geral dos Correios e
Tlegraíos.

S. s. que viajou em avião da car-
reira, desembarcou na Base do Ga-
leão, tendo sido recebido por grando
numero de funcionários e jornalis-
tas.
POSSE DO NOVO ADMINISTRA-

DOR DO PORTO DE LAGUNA
Perante o sr. Cléo rde Alvarenga

P.nto, diretor do Pessoal do Mlnis-
terio da Viação íoi èmposado no car-
go de superintendente da Admlnís-'
tração do. Porto de Laguna o enge-1
nheiro Colombo Machado Saks. A1
cerimonia contou com a presença
do senador Francisco Galloti, enge-
nheiro Canedo de Magalhães, diretor
geral do Departamento Nacional de
Portos, Rio e Canais e sr. José de Ia
Pena Júnior, oficial do gabinete do
ministro Souza Lima.
MUDANÇA DE ESTAÇÃO RADIO-

TEI.EORAFICA
O ministro, da Vlacão autorizou o

Governo do Território Peclcral do
Acre a providenciar a mudança cie
sua estação radiotelegràflca, qua
funciona nesta Capital, para o novo
escritório da respectiva representa-
ção, á Av. Franklin Roosevelt, 104,
5." andar. .V .; ...

AMORTIZAÇÃO DE JUNHO DE 1951
Plano A : 05.850—17.743— 09.363 — 02.173 — 17.692 —
Plano B : EPQ — NTU — ,QQI —PZC — QFE — HNK

Relação dos ourtadores contemplados segundo ihlormaçôcs obtidas pela Sociedade e sujeitai
a alterações*

COMTEMPLADOS COM 120 MIL. CRUZEIROS
Cusa Ferreira Paiva de Faulamcnto. Ltda. — CAP. FEDERAL (1)

CONTEMPLADOS COM 100 MIL CRUZEIROS
Clarineta Morena Loureiro — NITERÓI — Est. do Rlò
CONTEMPLADOS. COM 611 MIL L'Rl!__l_0_

J. C. Araujo _ Cia. Ltdo.. — MANAUS
Irmfios Orsl íi Cia. — GUAKAÇA1 — S. Paulo

. (llb.) (2). .
pr. Clovis de Araujo — .TABA1ANA — Paralbn
Silvio N. Amorlm - ILHÉUS - Bíihla (liberado)
Clnudlo M. Gripa e Clodoalclo A. Gripa — .

FLORIANÓPOLIS — Sta. Cttt. (llb.)
COVIt.inn.ADOS COM 30 MU. CRUZEIROS

Josó A. Carvalho —CAPELA NOVA — M. Gerais Empresa Afonso Cnvnleante^SALVADOR Bahl»
Luiz d« Costa — SÃO PAULO
Wilson O, Soutos — CONS. PENA — Minas Gerais
Ar.slo G. BtiptUta — CABO FRIO — E. Rio (llb.)

Joaquim Picanço - S. FCO. do SUL — S. CiUorlni
Cláudio Serophlm - CAPITAL FKDERAL (3)
Geraldo M. N. D. Araujo—MANAUS—Amazon«s(llb.)
Rlclerl Gueiisl - SANTOS — S. Paulo (llb.)

CO. . I.M. I ADÚS COM Í4 Mil CRUZEIROS
Vicente Noronha - CAPITAL FEDERAL Vflldlcc V. Cruz — ARACAJU — Sergipe
Jurema T. Nogueira — CAPITAL FEDERAL Pedro .7. ios Santos — PtRAPORA - M. Gerais

COMTEMPLADOS COM 20 MIL CUIIZEIROS
. Luiz Rodrigues da Costa — UBA — MlnosUerols f

l ONTIÍÍUI'I.ADOS COM Vi MU __«._'__._.
Jofio Moritz C/A - FLORIANÓPOLIS - Sln. Cat.Ida A. R. Menezes - CAPITAL FEDERAL

Orlando L. Nflrinl — AVANHANDAVA — Sâo Paulo
"Atalaia" Cia. de Seguros Gerais — I CURITIBA

Paraná (4) ¦..-.¦
Nailza Lima - CANAVIEIRAS — Bahia (liberado*
Alzira A. Faria — PROMISSAO — S. Paulo (llb.)
Aprohan DJedlen - SAO PAULO (Uberndo) . .
Francisco Santos — SAO PAULO (liberado)
Felipe J. Tasso - GUARANI — M. Gerais (llb.)

José M. A, Lima — TIMBAÚBA — Pernambuco
Virgílio It. Tabòráft — CAPITAL FEDERAL

Alaor S. Oblas - CAMPOS JORDÃO — S. Paulo
Genézlo Pedroso — CASTRO - PARANÁ
ciprlano P. Silva - MANAUS — Amazonas
Joílo A. Sduza' - CAPITAL FEDERAL (llb.)
Victor H. Raymundo - TAQUARA - R.G.Sulllib.)
Dr. Ely Pihátel - SAO PAULO (liberado)
fiara Blelcher - CAPITAL FEDERAL (llb.)
Oldcmar N. A Gillho - ARROIO GRANDE —

Rio Grande do Sul (llb.)

CONTEMPLADOS COM ü Mil CRUZEIROS
José V. Barbosa - ARACATl — Ceara
Antônio' Doinlimuc. - OARATINGA - M. Gerais

(llb.) Antônio. ,1. Ferreira — PENEDO — Alagoas, (llb.)
Abelardo de Ca.tro-B. HOIÍlZONTE-M.G.llíb.Kl.)

_1iiii_____'í___;_lÍ__U_í-
¦j.

JokÒ A. A e Silva — BELÉM — Pari
Manoel O. Dias - CA.1AHEIRAS - Pnralba
L.opoldo Oliveira — S. FELIZ — Bahia
F_.nci._n Salvla - S. PAULO (l\b.) (5)

I) Siibscriloies Ue 6110.000,00 ronlemplados com 2 tllulos Ue CrS 60.000,00 com o
mesmo numero tle sorteio. 4) Subscritores dc OS 576.000.00

?) ._,-, contemplados Rortcto lt/49 . li) Subscritor dc CrS 600.000,00
II) Subscritor dc CrJ 600.000,00 6) JA contemplado sorteio 12/50

O próximo sorteio será realizado cm 31 de julho de 1951 — Agência Geral: Av. Presidente Var-
'v1 gas, 642 — Telefone: 23-5335 — Edifício Albacap — Rio tle Janeiro ^
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Nesse barraco, apelidado de Estação de Passageiros do Galeão, não exisíe nem água nem insfnta-
ções sanitárias. E muitos têm que se quedar ali, por muitas horas

LIMPEMOS A SALA DE VISITAS DO RIO V

0 Galeão só oferece aos passageiros da
aviaçíic comercial scrdides e desconforto

Esperas de horas que são um tormento — O perigo do con-
íronto com o Aeroporto de Buenos Aires

.-_ utilização do Galeão como ae-
roporto civil nasceu depois da gucr-
ra, quando cccnegaram a chegar ao
Rio os primeiros aviões comerciais
de grande envergadura. Ficou pa-
tente então que :i pista do .Santos
Dumout era muito pequena para
permitir a ascenção de um apare-
llio quadrlmotor carregado de pas-
..ageiros. Nasceu então o Galeão co-
mo aeroporto comercial, ficando o
Santos Dumont pnra o trafego e
comercio de cabotagem.

Mas Já lá se vão cinco anos e a
situação do Galeão continua a mes-
ma daqueles primeiros meses de
1946, quando os passageiros tinham
de desembarcar eu embarcar srob as
vistas desconfiadas dc um soldado
embalado. E' que o logradouro ser-

vc de base aérea e ali estão locnlí- roporto li.e_i oferece vão deliciar-se
zádos vários serviços de interesse com a gigantesca Estação Ministro
pnra a nossa ,iu»em Aeronáutica Astarini, de Buenos Aires, e eviden-
militar. Mas como não havia outro temente não irão falar bem da consl-
geltò e era necessária a utilização cieração que êsse meio de transporte'ti 

pista do Galeão para o trafego vem merecendo rias no.._-i._ autori

Faleceu subitamente na
Assembléia Fluminense

O investigador Zacarias
pertencia á guarda pes-
soai do governador
Amaral Peixoto
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internacional, dia a dia mais in-
tenso, resolveram as autoridades
condescender, de modo que hoje
o aeroporto é base área e aeroporto
comercial ao mesmo tempo com evl-
dentes prejuízos para ambos, como
veremos a seguir.
O MAL DO BRASIL

Esse justamente o mal do Brasil
O Aeroporto de Salvador é a mesma
coisa- O indivíduo para embarcar
em um avião tem de sc sujeitar ao
vexame da revista, corporal porque
vários soldados estão ali para im-
pedir a entrada de "suspeitos". Em
outras cidades rio nosso litoral está
ocorrendo o mesmo- Mas o caso do
Rio de Janeiro é diferente: se em
Salvador só se dispõe no momento
de um campo de pouso em condi-
ções, o Rio tem além do Galeão o
de Santa Cruz, para onde poderiam
ser transferidos os serviços milita-
res existentes na Ilha do Govcr-
íiádõr.

Mas vejamos etn que condições 03
passageiros estão se utilizando do
Galeão. Existe um projeto para ao
lado da snida da ponte e longe das
Instalações militares, fazer-se a es-
tação de passageiros. Essas obra.v
porém eslão paralisadas e, enquan-
to isso, os que vão viajar em aviões
de longo alcance devem utilizar, á
guisa de estação, um barracão mise-
ravel onde não se dispõe de instala-
ções sanitária e nem água para be-
ler. _

Algumas companhias estão cons-
traindo em torno da sórdida cons-
trução uns galpões onde servem nus
passageiros dos seus aviões -refeições
ligeiras. Mas são umas salas peque-
nas e sem conforto de espécie ai-
gum. Sc por um acaso, que ocaorre
com bastante freqüência, um apare-
lho tem de se quedar por duas
três, quatro ou cinco horas, o _spas-
sageiros ficam nessa situação: não
comem, não bebem, não fazem as
necessidades e nem poder sair por-
que do lado de fora uma praça de
baioneta calada as espreita e tolhe
o seu passo a mais de cinco metros
do barracão. ¦ sSe for o caso de uma pessoa que
vai esperar um amigo e o avião
atràzà, acontece a mesma coisa: o
Calção só oferece desconforto e sor-
didez.

CIVIL OU MILITAR?
E ao que parece a coisa vai conti-

nuar por multo tempo, pois as obras
estão aparentemente paralisadas com
certeza por falta de verbas e não es-
tá o Ministério .da Aeronáutica dis-
posto a retirar a Base ,do Galeão
para Santa Cruz ou outro local oual-
quer onde ela não estorve as ativl-
dades civis e comerciais, que são as
que rendem ao pais

dndes
Limpemos a nossa sala de visitas;

CENA DE SANGUE NO HOSPITAL ANTÔNIO PEDR0„DE NITERÓI

Um funcionário, ao repreender outro,
teve com ele acalorada discussão,

alvejando-o com dois tiros
Vitimado também um guarda municipal de serviço

No interior, do "Hospital Antônio to de Menezes, que se dirigiu ao lo-
Pedro"., em Niterói,, ocorreu ontem cal. e. após lntelrar-se dos pormeno-

' O investigador Francisco Zaca-
rias da Silva

Ontem. .1 tarde, quando se achava
na Assembléia Legislativa do Esta-
do do Rio assistindo aos debates do,;caso" da caixinha do jogo, foi aco-
metido dc mal súbito o investigador
da Secretaria de Segurança Publica
d_.quelc Estado, Francisco Zacarias
cia Silva, de 42 anos, e que estava
á disposição do Palácio do. Ingá.an-
de residia.

Levado imediatamente cm amou-
lanela para o Hospital Antônio Pe-
dro, o investigador Zacarias veio a
falecer quando era socorrido.

O investigador Zacarias desfruta-
va da maior estima na Policia-Civil
de Niterói e no Ingá, destacando-se
pela sua honestidade e trato. ;Ser-
viu durante largo tempo ao lado do
governador Amaral Peixoto, ae quem irom ,„,_,.„„, ;. «_j.ai_ _ miP n Apera amigo devotado, sobresalndo-se • c ¦>cnuum a £0iuia-'s <lue o At
pela sua dedicação e lealdade pro-fissional.

Ao tomar conhecimento dò faleci-
mento de seu servidor, o governador
Amaral Pei-soto e sua esposa, sra;
Alzira Vargas do Amaral Peixoto,
visitaram o corpo do extinto, deposl-
lado em câmara ardente numa de
pendência da Secretaria de Segu-
rança, de onde saiu hoje, pela má-
nhã o feretro para o cemitério de.
Marul. I

uma cena de sangue entre dois fun-
cionaiios daquele estabelecimento.
INVEJOU O ELETRICISTA QUE' CORTEJAVA A TELEFONISTA

Ul-l-ri-tm-i-ii-è', o eletricista Mol-
sés da Silva, de 33 anos, solteiro e
morador á rua do Lavradio. 122,
nesta capital, e funcionário daque-
Ir Hospital, vem fazendo a corte a
uma telefonista destacada na por-
tarla do mesmo, fato que vem me-
recendo reparos de quantos ali vão.

Ontem, ,0 eletricista foi surpreen-
dido numa animada conversa com a
referida telefonista pelo chefe das
viaturas do Hospital, Ladelino Be-
nicio, de 46 anos, casado, morador
à rua Gelson Brandão, 30 em Nlte-
rol, e antigo funcionário da Prelel-
tura da capital fluminense, que lhe
chamou a atenção.

Estabeleceu-se entre eles violen-
ta discussão e Landelino. sacando
de um revolver, alvejou o eletricista
com dois tiros, um dos quais foi
atingi-lo no ombro e no braço cs-
querdo.

Atraido pelos disparos, correu ao
local o guarda municipal 133, Wil-
son Ferreira Faria, de 24 anos e mo-
rador a travessa Igreja, 565, ali de
serviço sendo na ocasião atingido pe-
lo outro tiro na perna direita, ira-
turando-a. •

O fato ocorreu nas imediações da
secretaria do Hospital, provocando,
como era natural, pânica entre os
funcionários, que procuraram se es-
cônder. na expectativa de outros dis-
paros.

O agressor fugiu em seguida, e as
vitima:, foram medicadas -'i mes-
mo.

O diretor do Hospital, .tr Mario
Monteiro, comunicou o ocorrido ao
delegado dc Plantão, Rodoval Bri-

res que resultaram 6, cena de san-
gue, instaurou Inquérito a respeito.

Segundo apuramos, ainda hoje,
Landelino deverá se apresentar ás
nu.oridndes policiais de Niterói,
acompanhado deseu advogado, Braz
Feiicio Fanza. _,

"IDÉIAS E IMAGENS" HOMENAGEIA A AVIAÇÃO

Comparecerá hoje á televisão, o briga-
deiro Vasco Alves Seco que evocará as
figuras de S. Dumont e Salgado Filho
O décimo nono aniversário da morte do Pai da Aviação
e o primeiro do passamento do criador da Aeronauti-

ca rememorados na TV
Todas as quartas-feiras, tts 110,30.

a TV-Tupt vem apresentando sob
orientação do locutor Arnaldo No-
fileira, um interessante programa

denominado "Idéias c Imagens", no
qual são focalizados sempre, assim-
tos de interesse geral, através dc
documentário.-, cinematográficos cs-
pecialmente feitos para o vídeo
G-3. cenjutamente a uma entrevista

série de feitos que entusiasmoram
o mundo,'' antecedendo as realiza-
ções dos irmãos Wright. Também
neste més, no próximo dia 30, pas-
sara o primeiro aniversário da mor-
te do senador Salgado Filho, o in-
cansavel batalhador pelo progressoda nossa Aeronáutica. Essas duas
figures caríssimas atodos nós queamamos o Brasil serão relembradas

com personalidades destacadas na'hoje nesse programa feito de jnte
vida do pais, diretamente ligadas ao ligência -'c grande senso Jornalistl-
objeto desses filmes. Programa que co. Além das palavras do ilustre ml-
vem despertando agrado geral, tem litar teremos filmes de grande va-
o alto patrocínio do Guaraná Ca- lor sobre a vida dos dois patrícia-
cuia da- Cia. Antártica Paulista e que inscreveram., seus nomes em le
hoje terá uma apresentação que se
destaca em meio ás de maior in-
teresse já transmitidas. Na iiolte de
hoje, teremos a presença na Tele-
visão, do Brigadeiro Alves Seco, che-
fe do Estado Maior da Aeronáutica
o qual se solidarizou á idéia de ho-
n.eiiagear dois dos maiores vultos
cia aviação brasileira: Santos Du-
mont c Salgado Filho. Ante-ontem.
dia 23, o Brasil» assinalou com sau-
dade, a passagem do décimo nono
ano da morte de Alberto Dumont.
o grande brasileiro que Inventou a
dirigibilidade dos balões e o avião,
o mais pesado que o ar, com uma

trás de ouro no reconhecimento dos
brasileiros. Por todos os títulos pois,
a apresentação de hoje de "Idéias e
Imagens" faz prever uma execen-
te apresentação dessa realização da
TV-Tupi.

Doação de nove casas às
famílias dos marítimos
fluminenses mortos
durante a última guerra

O governador do Estado do Rio
aprovou a minuta da doação de no-
ve casas do tipo proletário, destina-
das às famílias dos marítimos flu-
minenses. perecidos em virtude dos
torpedeamentos de navios mercan-
tes brasileiros, durante a ultima
guerra mundial. Recorda-se que.
em dezembro de 1942. o então Inter-
ventor fluminense baixou decreto
autorizando a Fundação Lar do
Operário Fluminense a separar no-
ve casas para serem dadas em uso-
fruto'às famílias dos marítimos re-
sidentes no Estado do Rio.

Agora, entretanto, vai o governoefetivar a medida, por meio da es-
critura própria de doação para u..o-
fruto.

O decreto mandara, cnlUo. sepn-
rar nove casas em virtude de. na-
quela ocasião, serem nove as fami-
lias vitimas da perseguição nazista.
Já naquela ocasião — a 27 de agns-
to dc 1043 — foram chamadas a re-
ceber o beneficio governamental,
mas por motivos desconhecidos, não
se apresentaram todos os beneficia-
rios. Nessa data, em uma cerimonia
a que estiveram presentes represen-
tações do Clube de Oficiais da Ma-
rinha Mercante e eutras agremia-
ções de marítimos, o então Inter-
ventor Amaral Peixoto fez a entre-
ga de duas casas, nas quais passa-ram a morar, Imediatamente, a.s la-
millas. Voltando o assunto á tona,
vem o governador de aprovar a .ml.
riüta para a aludida doação, lican-
do desde já estabelecida, também, a
entrega, por doação, de quarentacasas à Fundação, nove da.-, quau,serão, como se disse, separadas pa-ra os marítimos. Tais casas íoram
construídas por aquela entidade,
com auxilio do goJ.erno, sendo ce-
didas para a moradia de pessoas po-bres. Duas delas já estão habita-
das pelos próprios beneficiários, fal-
tando. apenas, a necessária doação
por escritura publica aos nove be-
neficlários, o que agora se concretl-
zará.

COMISSÃO DE PARLAMENTARES
VISITA OS ESTÚDIOS CINEMATO-

GRÁFICOS DO RIO
A Comissão Especial de Rádio. Cl-

nema e Teatro, da Câmara Federal,
iniciou ontem suas visitas 303 estu-
dips cinematográficos da cidade, dc-
vendo, cinda no decorrer dasta sc-
mana,.visitar ps çstudios pi^i-las

INS iALADO 0 1.° CONGRESSO
BRASILEIRO DE PROFISSIONAIS

DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO
Na sede do Club de Engenharia,

realizou-se, ontem, às 17 horas, a
solenidade de instalação do I Con-
gresso 'Brasileiro de Profissionais dc
Nível Universitário Superior, cujo
encerramento está marcado para o
próximo dia 31 do corrente.

Constituem a comissão executi/a
do importante conclavc os srs en-
genheiro José Moacir dc Andrade 80-
brinho, médico Afonso T. da Cunha
Melo e químico Jorge da Cunha. O

^nS"t0ASS?:.l!^°S„D"^?"fcJ,ü Primeiro daqueles profissionais 
'foi

humaniza, se transforma e oferece
aos passageiros de cabotagem res.au-
rante.. higiênicos, bares, locais para
palestra confortáveis, enfirm, o quese deve oferecer quando se tem inte-
résse em que a aviação comercial
progrida.E' preciso que o ministro cia -Acro-
náutica, que conhece' de sobejo as
dificuldades da aviação civil, pois Jáas sofreu, lance seu olhar para o Ga-
leão e veja que aquela é a sala de
visitas do Rio de Janeiro e que mi-
lharés de passageiros depois de ve-

aclamado presidente do Congresso.

JPerfume o Hálito, Embeleze os Dentek
í COLGATIZE sua bica I

REUNIÃO PARA AUMENTO DE SA-
LÁRI0S DOS TRABALHADORES NAS
INDUSTRIAS DE BEBIDAS, NO Ml-

NISTERI0 DO TRABALHO
Transferida para segunda-feira

Por motivo de força maior, deixou
de ser realizada ontem, às 14 lioras,
conforme fora estabelecido, a audi-
êncla, no gabinete do diretor do De-
parlamento de Orientação 5 Assis-
tência Social, sr. Roque Ferrer, dos
representantes do Sindicato dos na-
balhadores nas Indústrias de Bebida
do Rio de Janeiro, a fim de ser esta-
belecldo um acordo para o aumen-
to dei salários daquela classe.

Em face disso, a citada reunião
foi transferida para a próxima se-
gunda-feira, às 15 horas, no mesmo
local.
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MATOU A ESPOSA E MATOU-SE NO MESMO LOCAL - -Distrito dc Attorncy - Sara Gitlin &.
se sobre os corpos de Jack e Carmen Dlctx, ao lado da residência deles em Brooklyn, Nova York nr,'
alvejada pelo marido quando saia de casa para o trab alho. O filhinho do casal, dc qualro anos d» h _!assistiu á horrível cena dá janela, quando dava adeus á sua mãe. Após praticar o assassinlo da ecoou «Dietz voltou a arma para si mesmo e disparou, caindo ao lado da esposa. Mr. Diotz estava scnar.S» jL '

esposa havia um mês (Foto Keystone). pwí"*'

0 TERRÍVEL BANDIDO MORREU PRONUNCIANDO PALAVRAS OBCEHAS

fguafara-se a "Lampeâo" pela pervers
tiatte tíe suas aventuras crus.

Traído por sua mulher foi cerrado a bala pela policia pernambucana
RECIFE, 20 (Meridional) — Se- do salteador na zona rural do muni- MORREU PlíONCNCIA.Nlio

verlno Dias dos Santos, Luis dos , cipio, esse resolveu atuar lio interior, FRASES OBCEHAS
Santos ou José Cardoso, nomes com de preferencia nos limites çje Per- o.s policiais toma.átii mí_
que costumava apresentar-se o te-. nambuco e Paraiba, instalando seu mandaram José RodrW. _fmível bandoleiro mais conhecido por quartel general em Santa Rita. •¦- ...
"Coricris", teve fim trágico ás pri-1 Conseguiu ali grangear as slmpa-
meiras horas da noite de ante-on- tias do fazendeiro Severino Madru-
tem, á porta dc um antigo e ex-"col. ga, que se tornou também seu "coi
teiro", na prouriedade "Santa Cia- teiro", pois, além de fornecer-lhe in
ra", do subúrbio do Beberibe. nesta formações sobra as atividades poii- .
cidade. ciais, auxiliava financeiramente'

Fazia muitos anos que "Concris" ."Concris" e até mesmo a sua iam.-
vinha ciando trabalho á polícia civil :11a; transferida na propriedade San-

Cos:

do Estado, para não sé falar nas di
versas peripécias com que a Policia
Militar dc Pernambuco se houve, pa-

á capturá-lo.
Para se ter uma ideía da audácia

com que sempre agia, ai está a pro-
va: "Concris" morreu enfrentando
os representantes da lei, contra os
quais atirou primeiro, despejando dl-
versos projeteis do seu "Detetive",
cario loirgc, calibre, carga dupla.

Esse elemento, tíe vida, pregressa
liada recomendável, chegou mesmo
a aliciar, no interior deste Estado e
na Paraiba, indivíduos meserupulo-
sos, formando com os mesmos peri-
gosa quadrilha de salteadores d3 es-
trada. Além disso, arregimentou
verdadeiro bando de "coiteiros",
setópre prontos a livra-lo das malhas
da policia, quando esta tinha como
certa a sua captura.
VIDA DE CRIMES

Muito moço ainda, "Concris" ini-
ciou sua vida á margem da lei, pois
foi em 1933, quando coutava apenas
17 anos, que principiou iá praticar
furtos nos municípios de ttabaia-
na (Paraiba) c Aliança tPernambu-
co). Entregou-se logo depois aos as-
saltos a propriedades cm mais ou-
tros muní-t-ios do interior povfiam-
bucano.

Em Pureza, Timbaubu, cometeu fl.
nalmente uni crime de latrocínio e
Só então é que conseguiram prende-
lo. Por esse crime, "Concriz" foi re-
-Olhido no então presidio de Fer-
liando de Noronha, vindo depois
eumprir o restante da pena na De-
ténção.

Conseguindo livramento condido-
¦ai, trabalhou durante poucos dias

m uma serraria localizada em Afo-
lados, abandonando-a logo em se-
gulda para Ir Juntar.se ào grupo de
assaltantes-chefiados pelo perigoso
gatuno conhecido pelo vulgo de"Panfaleão". Este elemento, há
.ouço tempb, num encontro com a

licia no'arrabalde da Encruzilha-
a, desapareceu âs maneira trágica.
Novamente preso, "Concris" foi

?ondenado a vários anos de prisão,ésiido recolhido outra vez ao presi-
lio - ~ ' " - 

ta Clara, em Beberibe, para Santa
Rita.

Ha pouco mais de um mês, duran-
te um dos intervalos de um para ou-
tro assalto, quando "Concris" foi
para casa, como costumava fazer, te-
ve serias tricas com a companheira,
a domestica Estelita Gonçalves de
Souza, também conhecida por "Jan-
dirá", de quem tinha dois filhos nic-
nores

• I!

OS FUTUROS GUARDAS ADUANEIROS - Jg J—5A555S
do futuro irão de um planeta a outro sem a inspeção dos guardas adua-
nelros. O desenhista Radebauglr nos mostra como, provavelmente, ao
largo da Marte, um navio do espaço será detido pelos raios interce-
ptadores para a inspeção aduaneira. Esses raios, muna fração de se-
gundo, determinarão se o barco traz contrabando ou não (Concepçãode Radcbaugh, da APLA, exclusiva para o DIÁRIO DA NOITE).

Jo do Estado. Da faculdade com
_iue os detentos tinham' em' obter 11-
cença para visita as famílias, decor-
reu.a fuga, em março deste ano, de¦"Concris", que mais uma vez voltou

dedicar-se á vida do crime.
1RAIDO PELA MULHER

Durante cs 3 meses incompletos dc
tt.erdadc que gozou, o bandoleiro
ft^ubè" logo formar sua quadrilha e
«dou saqueando engenhos e proprie->Bdes pelo interior de Pernambuco,

Paraiba, e chegou mesmo a ir até
o Rio Grande do Norte. As policiasmilitares desses Estados, com "vo-
lr.ntcs" bem organisadas, nunca che-
a%ram a ter um encontro decisivo
com o salteador."Concris" sempre achava meio de
jCsqulvar-se aos cercos'que lhe eram
dados. Essas perlpecials mais ainda
aumentaram-lhe a fama e quando
procurava tornar-se um bandoleiro
de infundir o mesmo respeito e maior
temor que o próprio "Lampeão", eis
que uma mulher o arrasta à própria
perdição.

Jntensificando-se aqui no Recife
03 medidas repressivas ás atividades

porta. Defrontando-se
com seu áulico -coiteiro" m
disse palavra. Em ..n.»usou logo sen revolver para .„'lo varias vezes contra o vigiai'um dos projeteis chamuscai. 

'
ramente, seu bigode.

Desviando, c rapidamente
não servir cie alvo certo ao pi_-bandoleiro, então enraivecido',',
Rodrigues deixou espaço basti
para os policiais visarem "o
e das armas desses partiram,!diatamente, 3 balas, eus atingi
cm cheio o salteador, no henl-í
esquerdo e na região írontal,

Dois outros Indivíduos que o ac
panhavam, percebendo a siltaji
desvantagem etn que estavam,

. .. taram de fugir, seguidos por'"No auge da discussão, a mulherzl- Cris" que ferido cie morte '
nha disse-lhe que voltaria para o Ho!correu bastante, Indo cair numacite. e assim mesmo procedeu, indo quena clareira da mata prestahabitar em casa bem próxima á de | os policiais puderam a...José Rodrigues Barbosa, vigia fia nhar-lhe as pisadas seguindo st:propriedade "Santa Clara", c anti- um fio cie sanEue ^ evl(ygo "coiteiro" de "Concris". que 0 atrevido assaltante estavaSucedeu, entretanto, que José Ro- _0. Mais adiante, encontradrigues, ha muitos meses, cortara ii- ainda nos este' .ores cia agoniaigaçoes com.o salteador,,fato Ignora- ceberam que 'Concris" morrsãdo por "Jandira". Por esse motivo, nunolando írus.s obcenas.
o vigia foi logo denunciado a poli- a ocorrência fo,i Imediata.»cia, assim que a viu nas imediações, ievada ao conhecimento do ddatribuindo que "Concris" fosse, tam- do de plantão, sr. Augusto Lucbem, ter á mesma localidade. f,uc tomou medidas sobre a ran

do cadáver para o Necrotério,
rante muitas lioras, :'.e._a reparj
cit. policia, o corpo do bandoleiro
leve exposto, feudo risltsddípw,

Isso se passou no dia 8 deste mês, Ide massa de curiosos, E assimI!
e quando "Concris" soube da prisão ia historia de um "feia da lei".
de sua companheira, tratou dê via-
jar para o Recife. Aqui chegado, parater certeza de que "Jandira" se en-
centrava presa, telefonou para a de-
legada de Vigilância, entendendo-se
com o escrivão Vulplano Machado,
a quem fez ameaças e firmou estar
disposto a soltar a amasia sem me-
dlr conseqüências.

Diante disso, o delegado José Cor-
rela decidiu fazer da casa de José
Rodrigues ponto de referencia para
vigilância constante de investigado-
res, que se revesavam de 24 era 24
horas.

Ante-ontem á noite (eram 18 ho-
ras e 40 minutos), achavam-se de vi-
gilancia o investigador Manoel Pau-

ABKA A PORTA,
que E' Severino
MALVADINHO!...

Encon'£s.Qi!«se coi
o pai; <zm Mm,
a moja fugitiva

Prometeu regressar ao I
em São Paulo

BELÉM, 25 (Meridional) -
emocionante o encontra da prol
ra Eloá cem o seu pai, Neiiiscol
lan, no gabinete do chefe deP_
A jovem, em prantos, ouvia o

jiho de Oliveira 
"e 

os guardas 
"civis 

genitor dizer que sua mãe.s
Petronio Batista de Azevedo, José da e o*'™ íie cm* n0 ^WMM
Silva Araruna e Luis Justino da Sil-
va, quando perceberam, minutos de-
pois, que alguém batia á poria da
casa do vigia-

Propositalmente e obedecendo ins-
trações dos policiais, esse Jornalelro
relutou em abrir a porta, partindo de
fora esta ameaça: "Abre que é Se-
verlno Malvadlhho!" e, logo dspois."Estou acompanhado e vim para
matá-lo, pois é o que você ir.ere-
ce!"

lha fugira em companhia _«-
i-lano Guiante. Osr. Nelujéõf
depois, pediu n Eloá qtie regre;
se ao lar, adiantando que, *'
contrário, ele se estabelecerei
qualquer outro lusa: o:)_- i
decidisse viver.

Eloá Furlan, então, ai»
voltaria pnra casa, a fim d.1-»
zer aos desejos de seus ím
Assim, seguirá nraanhâ M
Paulo, em companhia ce seu py-

CHEGOU

VERMOUTH OE FAMA MUNDIAL
toaa

| pi
!_____!

A ESPLANADA vende a credito em 10 prestações!

_j__.j-»—— 1
>

V
ir o ESPLANADA resolve o a

A ESPLANADA é ali: na Rua México, esq. Avenida Nilo Peçanha. Esplanada do Castelo
í^*^*<t^^^
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P li] •Ò ROTEIRODO BASKETBALL RUBRO-NEGRO NA EUROPA M
*<e itíl" ¦ ¦¦ 1 iÜ^ifei m —¦ mraTà .mim FFILA PARA A FRANCAf

¦ ———-—

IíndA inseguro o
W PilJMINENSE

. ,ji; onlem, em Álvaro
&' tóetmi lr,.n,c|»vso relativa-
l! S Sim. foiMjom, porque
Pt-X pernambucanos terem
lW& 4x0. deixaram boa im-

.. .
mi «m ffii-ulio tecnicamente.
BiailoVnfio Pr itsea uni foot-ball de
E categoria. Porem, possui
Pç e
áfeíto.
KndeVtiide, que é a iuta e

Ificanos, aiuilizando bem a
If 5 Iníclta» na peleja
fSi, .«i''1'»'10 "m revez mP.t0
ISeiite, 'i»al"--u sua condulft
ES «mete sul'lf:- tiveram
SíS"-:para acertar o caminho do
ffl talvez de vitoria, quando o
Ho estava 1x0, c mesmo dc-
K os tricolores estabeleceram

m, realçaram-se alguns va-

na 15° pa?- — Le,ra Z>mm

PARAGUAIO, RUBINHO E ARATI
ofereceram-se ao preti. do Havre

eiras voltará
enfrentar o Juventus
Convidado o campeão da Copa Rio a ex-
eursionar à Itália -— Viagem prevista
para depois do campeonato paulista —
Declarações do presidente Mario Fri-
ginele ao DIÁRIO DA NOITE

Manos do Juventus na o'j-
& outra alternativa. Picaram
HrMàdos com o empate c, conse-
Bjemente, com a perda do titulo
tãiapeão dò Torneio Internacio-

a! te-»: cic terem vencido o Pai-
..'••.lio primeiro jogo pela conta-
a ris quatro a zero, os italianos
jo foram felizes nos dois outros
*, perdendo por 1x0 o empa-
ii) no match decisivo pelo score
\tí.
Os italianos de certo modo ficaram
SWtos. Tiverem uma campanha
froials brilhantes c ficaram de
Éi do vice-campeonato o que de
Smodo, constitui um grande fei-
itanto mais que os italianos joga-
c em gramados desconhecidos e
sfa uma torcida que sempre se
Eton entusiasmada ao aplaudir
Mm tocai.

QUEREM ENFRENTAR O
PALMEIRAS¦'.reportagem do DIÁRIO DA,

êilE loi agora informada de (iite .
ptjtntes do Juventus após o jogo I
ldomingo no Maracanã, convida- •
io Palmeiras pura realizar uma I

tapraáa na Itália, ocasião em que |
fieritiis poderia enfrentar o Pai
liras mais unia vez.

Os pàlmeirerises receberam o con-
vite com simpatia e ficaram de cs-
tudar as possibilidades de aceitá-lo.

A excursão está prevista, em prln-
cípio para depois da campeonato
bandeirante.
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lies firãc
m tencer
Sensacional revelação
do engenheiro Neubauer,
chefe da Divisão de Cor-

,iidas da Mercedes, a
Manuel cie Teie — E tal-
p.venham 4 alemães

wmciiic exato c:n oue reVc-r.-.«través dc ,-ii.i palavra.''que i
Pio .1 Manuel de Tefé a cha- 1*; Mercedes iv ;i. pois os alemãs |'«fitado de trazer três carrosprasile aproveitar somente dois
»surge mais uma novidade,
fnenle de caráter sensacional.
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i 30 anos
i« quatro

POR ENQUANTO
não é fiissívd

A LISTA DOS QUE QUEREM IR
Com as exibições dos clubes brasileiros lã na França, os clubes da-

quele país se entusiasmaram e ficaram impressionados com âgressivida-
de e malabarismo dos nossos atacantes. A prova está em que um dos clu-
bes da França, o Havre, decidiu contratar qualquer jogador brasileiro,
desde que fosse atacante. Tendo aqui, um de seus representantes, o
grêmio francês pediu reforços tendo então, o representante, com a aju-
da do conhecido emissário Benedito Rosa, contratado Quissaman e Lom-
bardine, sendo este, um player argentino que ha anos se encontra radi-
cado no Brasil. Os dois jogadores seguiram r.o sábado, para a França.
Foram os primeiros a seguir, naturalmente, outros serão convidados. O
Havre. como soubemos, não faz questão de cartazes, pois acha. que ele-
mentos de renome só será para pedir muito. Assim, se satisfaz com
qualquer atacante brasileiro, porque, o estilo de jogo, a malícia e a ini-

(Conlmúa na U° pag. — Lefra M)
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EGRO NA EUROPA \.
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i DADA A HKTADIA  Eis o placard final da Copa Rio, registrando o
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Teremos,
hoje, a parti-
da que todo
mundo espe-
rava...

Sim..
Frinciphlmcn-}
te os torce-
doras que nâo
são Flamengo,
nem Portuguesa...

Claro... Entre lusos e
rubro-negro.^ uns querem ver
a caveira dos outros...

Pois todos ob outros que-
rem ver a caveira dos dois...

'— 
Haverá favoritos tiesfi

encontro de invictos da Euro-
pa? ,-' /

¦— Não. Considero perfeita-
mente lçjuais as possibilidades
dos dois... ,f;y

Mas o Flamengo lefara
a vantagem de jogar no Rio.

Isso deixou de ser;Van-
tagem, desde que o Palmeiras
veio aqui e eliminou o Vasco
da Copa Rio...

—- Pensando bem, os invl-
ctos jogarão em campo ncti-
tro..

Sim... Eles são invictos
é da Europa...

*

PARÁ A HISTORIA  Eis ° P,acard final da Copa Rio, registrando orHi\» h iiijivniH empate que bastou ao Palmeiras para a vitoria
final. O relógio marca 17,48 e o ponteiro de segundos está no zero.

K o Bangú, que ainda
não conseguiu acertar o pe.
desde que voltou da Europa?

Acho que foi a ruindade
do S. Paulo, que pegou nc-
le...

Ou, então, eslá estra-
nhando o clima do Brasil...

Há um detalhe que tal-
vez explique a qnebra dc pro-durão dos bánguenses.

Que detalhe é esse?.
Quando concentrados,

em Poços de Caldas, manda-
ram cortar os cabelos, raspan-
do a cabeça a zero...-

Que tem o cabelo com
isso?

Cá entre nós: o Sansão
que o diga...
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0 Flamengo
na Europa

Agora, o basket-ball —
Seguirá em outubro —
O roteiro

O Flamengo c, sem. dúvida, a ex-
pressão máximo do basketball bra-
sileiro, contado com os nossos raeiho-
res jogadores, cm seu "five", bem
como o treinador de maior enver-
gadura técnica, Togo Renan Soares,
o popular Kanela.

Conversando com o treinador ru-
bro-negro, a bem dizer a um passoda conquista do campeonato cario-
ca do corrente ano, tivemos ensejo
de ficar a par dos acontecimentos
(Continua na 15a pag, — loira Q)
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O S. CRISTÓVÃO DE 51
Aimoré responde a "enquête" do DIÁRIO DA NOITE, com os
técnicos — A tabela verdadeiro entrave — Uma boa defesa e
um ataque regular — Ivan a revelação que veio dos jovens i

(Reportagem de ZILDO DANTAS)
Terminada a Copa Rio, as ateh- do-se ao noticiário normal dos pre

Tordfman, o jui3 esquecido

ções dos desportistas cariocas vol
tfam-se no sentido do campeonato
carioca que este ano, que se mostra
com boa perspectiva, existindo mais
igualdade de forças, com as recen-
tes conquistas de novos valores

O DIÁRIO DA NOITE, anteclpan-

parativos para o certame da cidade,
inicia hoje. com os treinadores ca-
riocas, uma "enquete", procurando

saber, em síntese, como se encontram
os quadros para o campeonato da
cidade que se iniciará á 5 do próximo
mês.

Continua na J5a pag. — Lelra Si

KARL HANSEN. O CRACK MAIS CARO DA COPA RIO

k idade, Karl Hansen
vezes o preço de Zizinho

A "estatua 
dê ouro" do Juventus íoi comprada por 65 milhões

ae liras italianas — Em moeda brasileira, K. Hansen custou 3
-..milhões e 50 mil cruzeiros — Tem 30 anos de idade e foi titular

ao Selecionado da Europa Continental — Quando acabar
Para o foot-ball vai ser treinador na Dinamarca

Convidado, esquecerá
de homenagear Tordjman

O lapso do.presidente Mario Pollo na festa do encerramento
da Copa Rio - Na hora do "cocktail" o presidente subiu na me-
sa para homenagear o árbitro — Tordjman atrasou a viagem
para atender o convite — Ficou encaBulado e só respondeu,"merci monsieur"
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fchiLw" íahci0 'Sljbre o (I»a-
íK* um ciü« finalistas, m Ro, Mesmo assini', um
I n,^° 1!0 ",'"''nicl cl°s àlVil
KíW aincia "'"a refe-
Kl ial 1K,la sl"i historia; das
^ii 

'ameii (len»™ do football
,il'fcilt!:iv'!:';lir' ° reiidimèüto do
* 5 

',.Kl,rl Han«e». do quadro
Shta, .;,!"" Jogador que tem rus-
m cwÍSíi no ln;inc-io da bola
Pahe ,„,'"ii1 com Pi'ecisão<ào
ira í „nc"'or colocado. Muito
PS i ^wrc'í''Karl Hanse»é
%,u íS-V» ««ta caros do

65 milhões de liras italianas. Para
as1 nossps leitores avaliarem o preço
do meia direita cio terceiro colocado
no, certame italiano, podemos dizer
que cambiando ás liras pagas pelo
seü:".passe",-encontraremos- 'era nos-
sa.nipéda 'uitia importância perto, dç
três milhões é quinhentos mil gruzei-

tancia paga pelo Bangu ao Flamen-
go, para conseguir o meia Zizinho,
considerado o mais virtuoso dc nosso
footiball.- , ]¦ 

'

Ó jogador numero 8 do Juventus
í o jogador- mais caro dos que dispu-
taram a Copa, Rio e pelo seu jogo
sombrio e positivo para a equipe, me-

^ fõSn^°:í\? Juventus\vereit.
B| IlinlL,,1B' A Dlllpii-.!»,-,,,, r
Cb!' 'los mar-
J^PreseiiU-st»
feSi^tâmica:- •Soenu<' Para quem olha

?'»ba?i;A Dl"amarca sem ter
mfLÍS?,.mni" adiantados da
!»WÍS!ni?-se sempre com su-

Ifflwádás,
%"ofí-limíl0'?iílaa!jta:,()ee!li mesmo nos diz
. -"»i:»»i,-,, , -• no entanto,
^itáiV» °? "ials velhos d0

Bo jÔL'10n,Tmoi'to 30 anos e
itavjscS uas cillool-.paVa
Kft« e tentar a vida
ti Cn« ",vil

tóft-We, Kar

tí l .00tb!"l dinamarquês e a

Hansen foicompleto até hoje
'ele 110.5 conta:

L^sfeT,1»'!71 "o .seleciona-'tü,r°3 "l J°ÍU "el-tM «o lado>§Mh£ líS ciu Áustria, Ita-
"c;;'ck" 

cia dianteira
, ' iÇluido na tempo-

E*mí] ?n^ do clube IId^
^ ));.«,' SJ;i transferenefa, o"•"" a importância de

te1 w
Bffií-a ao

-Quatro vezes e meia, a-impor- rece uma referencia especial."^

Estava anunciada para, ontem á tarde, na sele da CBD, a homena-
gem que a entidade brasileira prestaria aos campeões e vice-campeões da
Copa Rio, principalmente, aos jogadores do Palmeiras, que receberam
cada um relógio de ouro oferta da cAitidade brasileira. Grandes figuras
de nosso esporte estavam presentes a solenidade, inclusive o ministro

J3alloti, Vargas Netto, Silvio Mello Leitão, Mario Polo, Alceu Carvalho,
Fábio Horta, José Alves de Moraes, Ciro Aranha o o desportista italiano
Ottorino Barassi.

O auditório da sede da rua da Quitanda estava totalmente lotado «
foram iniciadas as ofertas da entidade máxima. Um a um, foram ofer-
lados os prêmios. Para seu fulano, para a senhora do senhor OttorinoBarassi, para a senhora de seu fulano, para seu "Joaquim" e íinalmen
te a cada um dos jogadores do Palmeirasa-um relógio de ouro.

Ninguém mais para receber prêmios e vieram os discursos dos pre-sentes a grande festa que marcou o encerramento oficial da Copa Rio.Enquanto isso se processava, num canto atraü de uma pilastra, en-contrava-se o juiz francês Tordjman que a tudo olhava com fisionomiade interessado no assunto. Terminada a solenidade foram todos ao"cock-tail", comendo e bebendo ao som de "bate-papos" interessantes
íocalisando a jornada que tinha se findado. Nesta altura, estava afãs-tado no corredor o juiz Tordjman, tristonho e observando os que feste-
javain dentro da sala. Repentinamente, o presidente Mario Polo. subiu

(Continua na IIa pag. — Loira O)

O TÉCNICO DO JUVENTUS
QUER ATUAR NO BRASIL
r^ Copa Rio, alegando que um "coach" não deve¦í;* permanecer máíg'de três otrios num clube, aspira pela chance de dirigir um quadro¦ de jogadores novos, para serem feitos

O team estrangeiro, de quantos participaram'da Copa Rio, que
niãis se destacou, sem favor algum, foi o Juventus.

Começa que o quadfô italiano terminou o certame rigorosamente em-
patado com o Palmeiras/ o .campeão, tendo ganho quatro» vezes, empata-
do'fduas e;*.f>érdido apenas uma, revelando ser. um quadro disciplinado,

; tecnicamente e quo pode voltar orgulhoso do Haver cumprido sua missão.' 
NatúraTihente que se o'team ébom, se revela'.padrão, so exibe um foot

bali pratico,-Vistoso e objetivo, grande mérito devo tíàbor-ao.seu técnico,
qué é o- ini;'»» ™»«».' fim.™ mnitn Kimnntica. e de notável cànacidadc
de trabalho
qué ,é o- inglês Crawer, figura muito simpática--e de-notável capacidade

Basta dizer t|ito cie atua no Juventus vai fazer três. aiios. Pegou o•Juventus, lio primeiro, com um team dcsmorálisa.do,. entie os últimos,
íuim camjjeonalò de vift|,e qbneorrentes. No-sbcundo ano clcvõti o' ren-

dimeuto do team um pouco, culminando no terceiro ano, quando o Ju-
ventus se classificou em terceiro lugar, a um ponto do Internacional, vice-campeão e a três do Milão, o herói da jornada.Exceção tvParola, Picinlni- e Mucineli, os demais jogadora do Ju-ventus são jovens, feitos pelo técnico Crawer. E em palestra mantida com
jornalistas cariocas revelou desejo de ficarão Rio. Acentuou que um
técnico não deve permanecer mais que três anos num clube, pov váriosmotivos; ;

E disse que.' sondando o ambiente brasileiro, travando conhecimento
com varias pessoas, revelou desejo de vir para o Brasil; pois espera deixaro Juventus_ antes .dc começar o .campeonato do corrente ann.

dese.torla ingre.--.. ar num•Náo talou em clube, aceiituando, apenas, que des
clube'quo't'ivc*sc 'JogadoveK novos, jógr.çlpros pnra s<

Lia placa do
Palmeiras n§ 6Í||
Maracanâr^

HOMEM DO DIÀ
— Jair, pelo seu
bom comporta -
menti, durante o
torneio da Copa
Rio, recebeu uma
rica lembrança

<1p. '.nn.

serem feítdS

A gratidão e o reconhe-
cimento dos palnieiren-
ses à torcida carioca

Os dirigentes e jogadores do Pul-
meiras regressaram pnra a capital
paulista; verdadeiramente entusias-
mados com o procedimento da tor-
cida carioca nos dois jogos decisivos
do torneio internacional com o Ju-
ventus da Itália. O incentivo dos
torcedores metropolitanos foi um dos
fatores que levaram o Palmeiras á vi-
tórla final, e isso foi dito pelo pró-
prio presidente do clube bandeiran-
te, sr; Mario Fruginéle que declarou
o seguinte:— Devemos o grande título pornós conquistado, á torcida carioca.
Oitenta por cento de nosso êxito, de.
vemos a esses torcedores que em to-
dos os momentos dos dois jogos de-
cislvos estiveram ao nosso lado, in-
centivando entuslasticamente os
nossos jogadores para que pudesse-mos dar ao Brasil, um titulo de am-
bito mundial como é a Copa Rio.

Informou-nos o presidente Mario
Fruginéle que, o Palmeiras saberá
ser grato aos torcedores do Rio de
Janeiro;-

E essa gratidão será perpetuadanuma placa de bronze que será co-
locada no Estádio Municipal do Ma-
racanã, como sinal de reconheci-
mento do Palmeiras aqueles que nas
arquibancadas, cadeiras e gerais tor.
coram ardorosamente pela vitoria do
Palmeiras do.'próprio foot-ball-biu
Sileiro-,

Então aere-
bentaram a cor-
da da viola, her»?Que viola, I
rapaz?
. — Ue? o Ro-|
drigues não con-
seguiu desafinar
o Viola? Mas isto
não foi nada. Lá
pelas tantas,
quando mais liar-
monioso ia o con-
junto deles, o Li-
minha resolvcu
arrebentar as cor
das da viola e foi
tudo por água a-
baixo...

Para festejar a
conquista da Co-
pa do Mundo, os
uruguaios orga-
nizaram grandes
festanças, das

JgiiTÂO os palmeirenses satisfeitos e gratos
à torcida carioca i Reconhecem que se

não fosse o incentivo entusiástico da enorme
assistência do Maracanã, possivelmente não
teriam conquistado o valioso troféu que le-
varam para a Paulicêia.

E esse'contentamento e gratidão ãos va-
lorosos defensores do Palmeiras não fica-ram apenas nas palavras gentis e nas refe-
rendas elogiosas feitas em discursos e en-
trevistas. Quiseram de outra forma deixar
patente o agradecimento pelo muito que re-
ceberam ãos cariocas através uma nota ofi-
ciai, ontem, distribuída à imprensa, assim
redigida:"Aos desportilas do Kio de Janeiro — A So-' cieciade Esportiva. Palmeiras agradece, de

alma c coração abertos, ao povo carioca c a
sua imprensa falada c escrita as inequívocas
demonstrações dc fraternidade c solidarieda-
de, de que foi alvo o campeão paulista, que.reconhecido e sumamente sensibilizado, náo
pode, jamais, olvidar que esteve em sua casa- e que, graças ao apoio sincero e vivo da tor-
cida c da imprensa, pôde grangear para o
Brasil o valoroso c disputado troféu.

A "Taça Rio", conquistada graças ao in-
cenlivo irrestrito c vibrante dos cariocas será
o marco indelével de confraternização íi
maior estreitamento entre os desportislas na-
cionais para outros memoráveis c gloriosostriunfes do Brasil."*

Ei com a despedida, a Sociedade Esportiva
Palmeiras leva a chama do agradecimento c
da recordação".

U

quais iam parti-
cipar, sem o sa-
ber, os rapazes
do América.

Mas aconteceu
o imprevisto, lâ
como aqui, na-
quele memorável
c inesquecivle 16
de julho. Tudo
estava preparado
em Montevidéu.
Um monumento

dando o grande
feito; escudos em
fio r e s naturais
com as cores na-
cionais para os"onze heróis";
um bolo igualzl-
nho àquele que
ninguém cometi
no Maracanã- e
um banquete
monstro.

Tudo isto, por.ém bronze recbr- que o América

m

tonos PALM[ti
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A diretoria do Palmeiras, grata à i mprensa
carioca, resolveu convidar Vários cronistas me-
tropolltanos para acompanharem a delegação
dos "periquitos" cm seu regresso triunfal â Pau-
lima. Desta maneira, vários confrades seguiram
juntamente com os heróis da*"Copa Kio", para
participarem dos festejos comemorativos de tão
grande conquista.
'¦'.'' ' Iffc . ',':*il,l l1'- ii

"iria perder" pa\ra o Penarol, em'
cuja equipe figu-
ravam nove dos
onze canastrões
do Maracanã.

Mas não há
nada como "um
dia atrás do oíi-
tro". O América
lavou o club uru-
gaio com heróis e
tudo. Como con-
seqüência, o Ob-
dulio Varela ne-
gou-se a inatigu-
rar o manumen-
to e tudo o mais
foi cancelado. Atú
os onze escudos
de flores foram
parar num cerni
lerio sobre uma
campa fria. que
bem poderia ter
escritor sobre a
lapide: "Aqui já:<
u m a pretensão--9-.'-""1" . ..

I
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,. O clássico de domingo ultl-
¦tno serviu, como antecipámos,
para evidenciar as possibillãa-

des de mais
dois concor-
correntes ao
Grande
Prcmio
Brasil. De-
veriam ter
trôs, os ca-
ralo s em
obter v a-
ç « o. V nu
entre-
tttnio, o Ba-

liari, por motivos supervenien-
tes. (.-.scríoi. da prova. Fica-
ram os dois: Vertical e Lord
Anilhes,. O resultado da cat>:
feira Ioi totalmente adverso
aos dois rciwmados cavalos,
l.nrd Anilhes, llgelameniè me-
Ihor do 

'oue 
Vertical. Este che-

dou no venecr-or fini-o â cer-
ca externa, abrindo cm toda
reta c. dando demonstração ir-
rctorqnivcl dc seu péssima cs-
tado dc treinamento. O Ira- k
casso do crack foi lão cnntun- y

jj dente que chegamos a pensar
\ se não teria havido cochilo',.. 

por 
' 
parle da Comissão de

í' . •'Corrirics, eni deixar ir á pista
.. para receber us honras de um

! favoritismo credenciado por
h seu passado em seu pais de
) origem, tle nm animal que
tj nunca esteve na carreira c
' que, se correr o Grande Pre-
ii mio Brasil ficará á altura da

¦' Poiife de Tábuas quando o
íl'- íwic.rJni- ria carreira passar
.v pela linha do espelho . .-.

. _ Quanto ao Lord Antibas, se
' nâo melhorar muilo, vai ficar
f. v.o boxe. . . E' pena, muita

pena, mesmo. Foram-sc duas
esperanças para a tarde de 5
.dc agosto ...

B
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I OS CRACKS JA' ESTÃO SE
______  (Foto-reportagem de ORLANDO MACHADO)

VESTINDO m ¦:?».
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flíllT Mftt.TlPI é outro nome que figura no primeiro plano entre os concorrentes ao
IKU/. nURIICL «ST,.cep(.take" de agosto. O companheiro de Tlroles» esta uma pln-
tura c aguarda o momento para tirar prova. Enquanto Isso, floreia n» pista sob a dire-

ção do seu dedicado cavalarlço José de Souza.

AIUI.A UM MA' definitivamente afastada a participação de Four-Hills do G. P.
AII.UA NAU UIA "Brasil". Na segunda-feira passada o tordilho italiano deu uma
estirada na pista de areia sob o governo de r.uiz Rigoni. O pupilo de C. Pereira está

firme e, até lá...

Avlzlnliantio-se o Grande
mio "Brasil" JA sc iode ter uma
visão panorâmica do conjunto de
participantes que a sensacional pro-
va deverá reunir a li dc Agosto
Das 40 anotações preliminares, dc-
verflo restar dc 1/', no momento da
confirmação, bem menos dc cinquvn-
ta por cento, c esié remanescente
pode ser..dividido em três grupos, a
saber: oS nacionais; os platinos e
os europeus..

Na classe dos primeiros vamos
encontrar Jocosa, My Love, Faaim-
be e Torpedo, o ultimo com a chan-
cc condicionada ao estado da rala,
pois na grama leve,, escusa dizer
que o filho dc Sargento estava vi-
sivelmente deslocado. No caso de
Jocosa a crer no i desembaraço com
que levantou o Grande Prêmio 8.
Faulo, nada há que objetar contra
o fator distancia, mas o que sc po-
de inquirir é se a filha dc Palmon,
distanciada por Tirolcsa numa
oportunidade em que vigorava a ta-
bela protecionista.aos nacionais, pu.
dera enfrentá-la dom chance a peso
Igual. A mesma duvida aplica-se a
Faaimbé que também figurou no
Grande Prcmio São Paulo muito fa-
vorecido no peso, e a My Love que
voltará a enfrentar seu recente
vencedor Pontcl Canet, sem a van-
tagem de peso que recebeu no De-

I zesseis de Julho, Como vê não são'dos 
ma's ri.onhos os horizontes que

se rasgam para a quan.. ,,_••!
presc„tação„aclona7norg_y

E' assim na classe dos nftiique talvez possamos •.--¦ *"
figuras proeminentes
cerlamcm. Tirolcsa

encontra. 
1ilo mm

a

1
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¦'ona, confirmou ctia ultima vi-
| *iia, repetindo no ." parco de

: bado. D. Zelia satisfeita, fez a
clássica "pôsC junto dc sua dc-

fensora.

V
Chegou ontem;realizado pelos' 

rubro-nègros cm
Teresópolls.

primeira turma
'.33 cariocas, ro-
orna 11 d o dc'::,:az.

a rana que nao
agraiou muito ao Rigoni

Está rcartlculado o famoso sindi- luta com Rio, é que Rigoni resolveu

Correspondeu-
| cia para Easket-

Flamengo 49 x bali em Dia, Zii-
18 Várzea, resul- do Dantas, DIA-
tado do prelio RIO DA NOITE.

cato dos paranaenses depois que o
tratador Henrique de Souza voltan-
do d. umn drástica penal4-.de a.ssu-
miu as suas funções entrando logo
a agir da maneira como sempre fez
distinguindo-se entre os elementos
mais audaciosos do nosso turf.

Agora mesmo vem dc fazer mais
um daqueles celebres conchavos que,
para goz;, dos que vêem o turfe de
forma diferente da sua, não surtiu
o efeito desejado. Jogaram muito
nas pi<te3 do Farsity 00 comi.ehtes
do. antigo "sindicato" dos parana-
'.••ir,e3. Rigoni tinha a missão de ía-
yõrecef o golpe, não disputando com
a Mar-.in_a.-i, e a corrida foi bem
uma prova do rire estava para acon-
tecer. A pupila* do grande Feljó cs-
tava em grande forma e não podia
dc forma alguma seguir o. adversa*
rios da frente dc tão longe, ligeira
como ela é. Hó r.a reta de chegada

quando Varsity não pode resistir à pupila de d. Zelia.

salvar o "dele" á ultima hora. in
vestido então com a tocada n° 1 rece-
bendo a ovação de praxe, porque lo-
grou á vitoria difícil mas que na rea-
lidade era uma barbada de vários
corpos: Pior seria como estavam as
cousas anteriormente planejadas.
Antes de se garantir com a mon-
taria de Martingala, o jockey lea-
der pretendeu montar o cavalo Rio,
o que não lhe foi possível. Ai sim
não haveria castigo, e o "sindica-

to" estaria a estas horas festejan-
do a bolachada do "seu" Henrique,
porque Martingala teria caldo nas
mãos dc Olivio Macedo, membro
destacada do "sindicato" e piloto
que atende com dedicação as nc-
esssidade*. do perigoso grupo. Não
somos nós os únicos que estamos
convencidos de que o pareô era mole
para Varsity. Em todo o meio pro-
fissional comenta-se o caso, e tam-
bem nas cochelras onde se aloja a

*. '

SÁBADO DOMINGO

Ifl Páreo — 1.300 metros
— CrS 35,000,00 — A'J 13,11)
horas. — "Compulsório".

Ks

1—1 Ouroazul  55
2—2 Brotlnho  58

3 Arákreon  SR
3—4 Chico Prisca  8:

5 Carlos Magno .111
4—C Cambucl  58

7 Gallanl 

3—4 RIO Verde 52
5 ScaramoucliB  -8

4—ti Mondei  58
7 Carinhosa 52

I© 

fi.'-- A
1!-_H1_T;_Í!;1I_ W!CT'_tt'll'HvB"fl fui f.l_ff_ a deve oÉar

"NAO É BARBADA, FOREM" - DIZ ADAYR
Reportagem de BOLONHA

Muitas pessoas que leram 03 pro-
.imãs desta semana, náo acredi-
ram que estivesse certo aquilo

19 seus olhos viam. Deveria ter
dó erro do jornal. Luclfer não po-
.via estar inscrito naquela carrci-
, com Napoleão e outros deste tipo.
à-is meus amigos. E! verdade sim
360 nosso conhecido Luclfer, e
•o algum estreante gaúcho do

o Stud ürucum, num lote junta- punhado dos aprendizes que traba-
mente com Scarface e El Gaúcho.
Está gordo e benitão, e o vimos tra-
bàlhai na segunda-feira ganhando
de um inédito. Porem provavclmen-
ie lhe faltará uma corrida, pois
está ausente das pistas há mais de
ano.

Queríamos no entanto ouvir a
palavra de Adayr Feijó, o descon-
fiado treinador do Stud Urucum,
pois a nossa impressão pe.i.oal não

esmo 
"nome. 

Esteve bastante 'tem- 
j interessara por certo aos leitoies.

) no Haras Guanabara em desçam Encontramos o Adayr com um clia-

, sendo posteriormente adquirido peu de feltro novo, e sempre acom-

Oswaldo Vllôa abriu
um novo credito de
confiança, a 111 ando
nas duas ídtimas rc-
uniões como nos au-
reios tempos cm que
tinha o seu lugar ã
parle entre os mais
renomados pilotos do
nosso turf. Sugcslio-
nado ou não pelas cri-
ticas, a verdade é que
Ullôa vinha merecen-
do o reparo severo e
autorizado pela voz .
dos carreiristas e grande parte
da imprensa, porque dava moti-
vos para tanto. A escassez dc
montarias mosirava-nos o reflc-
xo do abandono dc uni jockey
que antes não chegava para tan-

DÁ-LHE tan encomendas. Não
era possível que a de-
cadência tivesse che-
gado tão cedo a um
profissional melódico
110 trabalho, constan-
te e disciplinado co-
mo é o piloto chileno,
um exemplar chefe
de familia. Domingo
passado Ullôa reaflr-
mou o seu prestigio
de grande ginetc,

H. Marques Porto 1u an.*..°• exibindo

_fl____Í': _n
1 i| l___B
lP™__-w•-. ¦ mr>.- ---

íham para ele: Campanário e Per
cy de Souza. Pomos logo na quês
tão: Adayr. Luclfer é barbada?

Demorou multo a resposta do fl-
lho de Oswaldo Feijó. Ficou estu-
dando o que diria ao Importuno re-
porter.Como pode ser barbada um ca-
valo que vem de uma parada tâo
longe? Faltará provavelmente uma
corrida. Como porem, a turma ondo
vai correr è bem mais fraca que a
ciia, creio qüe será o ganhador. Mas

, olhe não é barbada, está compre--j er.dcndo?I — Perfeitamente Adayr. Você con-

Í! 
ta ganhar somente não é isso?

i — Justamente — terminou ele en-" 
quanto se retirava sempre eni com-
panhia de sua "troupe".

aquela "remada" in!-
gualavel r,o bridão, surgiu dp lote
dc trás com Matador c Ilon Van-
cho para alcançar duas vitorias
espetaculares. l)á-lhc, 

"Ullôa, 
que

a "macaca" já passou...

l'»«ESII|^.--.

2.° Pireo — 1.600 metros
— Cr. 40.000,00 — A'S 13,40
horas.

1—1 Senta a Pua
2—2 Orquldacía ..

3 Bola Azul ....
3—4 Osotir " GlStllo  56
4—5 Ini._-i.reto 5(i" Elasal  58

E?
.. 53

. 54
,. 54

5(1

3o Parco — 1.500 melros
— CrS 40.000,00 — A's 14,10
horas.

1—1 Tocantins  50
2 Peroln de Inpó 5*

2—3 Mmid  54
4 Qold Dream  54

3-5 Cadlllan'  56
6 Chuva  54

4—7 Avpnte  56
8 Plrllampo  56

4" Pareô — 1.400 metros
— CrS 45.000,00 — As 14,40
horas.

Ks
1—1 Duo Dl.ujon,  55
2—2 Disraell 45
3—3 Pior do Sol 53

4 Falr Black  51'**_—5 El Qarbo.o 55" Eônlo  55

6" PAreo — 1.500 metros
— CrS 30.000,00 — A's 15.50
horas — ("Betting")

Ks

1—1 Taruman 56
Arákreon  53 ;
Haramun  56

2—4 Ecelero  56
. Huutei'  58
(i Napoleão  54

3—7 Mujlquu  52
8 Incógnita  50
0 Diamante Negro ... 52

10 Lacrau 58
4-11 Caoré  56 <

12 Cambucl 54 >
, 13 Luclfer  54 j" Jangndelro 

I.» Parco — 1.500 metros 2
-. crf 30.000,00 — A's 13,00
noras

Ks
Ks.

1—1 Damarena  54
2—2 Nilo  50

3 Miragem  50
3—4 Radlmba  54

5 Pln.orair.a  52
4—6 HolSo  52

7 Brigo  52

2.' Páreo — 1.600 metros
— Cr$ 30.000,00 — A'S 13,30
horas.

Ks

7» Pari*o — 1.500 metros
- Cr$ J0.000.00 - A's lG.Hli
lioras. — ("Betting"). -

1—1 Islcte 
2 LL-plna 

2—3 A. Amargo ..
Reuno 
Lute-la 

3—6 Ituano 
Scarface ....

El Matachln
4-9 Elan 

10. Lampreia ..." Banjo 

1-1 Lobella  53" Lulslanla  52
2—2 Tlnturelra  5"J

3 Floreiia  5.
3—4 Mursa  52

5 Pilha Linda  52
4—6 Vibrante  54

V. do Palmar  52
Trola  56

3 Amaragl 55-4 Pandorra  55
Luxuosa  55
Jonclls  55

3—7 Nabia  55
8 Corlsia 55
0 Peplta  55

4-10 Llttle Baby  55
11 Schamelets 55
12 Angatuba  55

6~- Pareô — 1.000 metros
— CrS 40.000,00 — A's 15,40
horas. "Betting",

Ks
Prosper 55

54
5.
511
5--,
56
50
50
56
5C

5" Pareô — l.GOO metros
— Cr$ 30.000,00 - A's 15,15
horas.

EU
1—1 Insh atar 50
2—2 Alpina  43

i 3 Estalo 53

8---pareo — 1.40(1 metros
- CrS 30.000.00 - A'B 17,10
horas — ("licttlng") —

1—1 Rlvera ....
7. E.lpciana

2—3 Hilóla 
4 Comte..se .

3—5 Gasconha* ,
Calacnnga
Dança ....

4—8 Marinha .,
!) Chacota

3," PAreo — 2.000 metros
— CrS 42.000,00 — A*s 14,00
lioras,

Ks
l—1 Parthcnon  50

2 i-alanclu  411
2—3 Pânico  56

4 Pepito  4H
3—5 Inicio  50

6 Irresistível  54
1—7 Guaruman  52

8 Leste  50

4.» Páreo — 1.400 metros
- CrS 30.000,00 — A's 14.30
horas,

Ea
1—1 Come On 54" Olympus 53

2 Irak  58
2—3 Lamêgo  52

Carinhoso  50
Nlght Club  56

3-6 Planl  56
Calandrla  52
Hazy  5!)" Llucia Dona  54

4—9 Místico  52
10 Na?.y  4'1

11 Cracovlá  52" Contrabando  5!

Paó
Paladlm 
Amaranto 
Naughty Boy
Dlroa 
lEher Shali ..
Salte-LA 
Broadv.-ay BU1
Cheque 

10 Sarrllho  55Açudo  55
11 Falr Black  55
12 Granados 55El Qln  55Salgon .:  55

55
. 55

55
, 55
, 55

55
, 55
. 55

55

7.° Páreo — "Prêmio II.1-
pliacl tle tlarros" — 1.600
metros — Cr$ 100.uoo.00 —
A's 16,20 horas — "Bettiiig"

Ka
1—1 La Fontnlno  55" Slnlets  61
2—2 La Coruna  6!

Laurlna 5.1
Marly  51

3—5 Ohenille  63
Pujanzh  54
Orcja  55

4—8 Vlctorla Crosa 55
9 Presteza .' 59

YANKEE F. C.
Realiza-se hoje o esperado match

treino entre a equipe de juvenis do
Iar.kc F. C. x Bonsucesso F. C, no
campo do Bonsucesso F. C.

O quadro do sr. Antoninho está
credenciado a fazer uma boa parti-
da. apesar de enfrentar um adver-
sario de primeira categoria.

Por nosso intermédio o sr. Anto-
ninho convoca os seguintes elemen-
tos:

Milton, Foca. Osvaldo, Duda, Pau-
Io. Culinha, TH', Norival. Valter II,
.Esquerdinha, Dito, Tião, Rubens.
Os jogadores acima deverão compa-
recer à sede às 2 horas.

T

P

10 Mame  52 
'

5.» páreo — 1.000 metros
— CrÇ 40.000,00 A's 15,05
horas.

Ks.
I—1 Anne Stuart  55

2 Tumuo Umac ....: 55

Sorbona 56

8.» Páreo — Í.40O metros
— Cr$ 60.000,00.— A's 17,00
horas — (Handicap Espe-
ciai) — "Betting".

Ka
.. 60
.. 50
.. 50
.. 56
.. 54
.. 49
.. 52
.. 51
.. 49
.. 52

51

1—1 Lovei's Moon .
Blue Dream ...
Laurlna'

2—4 CampenUor ...
5 Sana Route ..." El Campoador

3—0 Eaglo Pasa ....
7 Martingala ...." Happy Naven .

4—8 Espumoso ....
9 Gaita de Ouro

Vlctorla Cross  48

tros jogadores do Olaria estão sendo
cobiçados pelo técnico do Bauru.

Portanto, como já aconteceu, os
clubes paulistas, apanhando refor-
ços nesta capital.

Assim, íica-se esperando a chega-
da de' Domingos da"'.Guia ao Rio,
para contratar vários elementos. Não
sições que Domingos fará aqui, po -
rém, sabe-se que pretende clemsn-
tos, tanto para a defesa como para
o ataque.

V

mo uma temeridade que só pode sei*
respondida com o linchamento pu-
Mico.

De fato o juiz de football que, com
a vista -obstruída, as vezes, por uma
multidão de jogadores na sua. frente,
engana-se, de certo, não merece yí-.
ver ne3se mundo. O jogador, porém,
que erra no clube, que passa em íal-
so, que atraza a bola para dentro do
seu próprio goal é simples vitima da
fatalidade. "Ora, ninguém pode ser
perfeito. O. rapaz teve .seus lances
bons, .hão podemos cúlpá-lo por
Isso". .

O juiz não pode ter ssus lances
bons.

Uma decisão errada, ou julgada
como falsa estraga todo seu trabalho
ss falhar num lance decisivo. Podia
ser o melhor até aquela hora, não
Importa. Seu trabalho e, as vezes,
toda sua carreira se resumem para
aquele segundo quando apitou em
falso ou tido como falso pelos milha-
res que por sinal se encontram, cen*
tenas de vezes mais distante da cena,
que ele.

O paralelo traçado entre a posi*
ção do juiz c dos jogadores sugere
uma cjlsa. Üma tarefa psicológica
que cabe ao publico, dirigentes e jo.
gadores levar a cabo: aceitem o juizcomo aceitam um jogador — quetem seus dias bons e seus dias ruins.
Que erra e pode errar no jogo todo.
ou pode errar com 0 a 0, no ultimo
minuto do Jogo decisivo, do càmjeo-
nato. Enfim, aceitem o arbitro ou
os erros do árbitro como parte do
jogo. Como aceitam a má perfor-mance de um jogador ou que ele
chuta a bola no céu a um passo do
goal vaslo. Não há ninguém que
queira linchar o center íorvtfard cio
seu clube por Isso. Mas há muitos
mie estão dispostos a matar o juiz>pór seu ,erro. .... -.

O erro do juiz do football é o ven-*
to contra, a trave, o Jogador machu*
cado, o campo enlameado, o "fràn-
go" do goleiro, enfim a má sorte.

Estou pensando como nós os «üe estamos de fora, 
JMji LlTcoTbaüdí Si So, 

*&££
amos -.mbnlf-das, pcl-is-noticias que os cronistas nos *g« fôrço redobrado 'dentro do jogoão. Os,tratadores, durante a semana, quando há ai- r__;.i__ Procura-se faaer doía goal*. em vez-,um crack em baixo do balaio, falam, dizem coisas, __-»'"___»* l-jè um, para poder suportar um¦ .Itam palpites e o carreirista, lendo tudo giilo..-imente, lambe os | 

"frango" ou 3 ou 4 tentos quando' eíços, morde a língua,>.fica,eçperartdo, Vertical, em trabalhos,.|se está com vento a favor, para su-
era o tal..\Seu galope, impressimmnte; Não sentira nem um tlqul- porar a desvantagem do segundo

ho a diferença do cliriia'-.}^Perfeita, àcíittiatáçiío. /St. parece que temP°.
siava em Buenos Airesil-oi-l Antlbes, também. -Comia, dormia .Então, que se procure'avantai
j»ivm r-Aí»_f._-pni.t.ft .iin «.Tn"'i->Virníi 1.1 nn líin rin Prnit V. nir...». minti--. \'RG HO "n.Aí.ftlY." t.ftmhím narn ¦ í

ü
pitai nas primeiras horas de segun-
da-íelra.

A reportagem do DIÁRIO DA
NOITE teve oportunidade de manter
contato com o aludido jogador no
momento em que precedeu o seu em-
barque

LORENA F. C.
O Independente aguar-

da resposta
-.__. O Esporte Clube Independente
E Pindaro voltou a afirmar ao re-j tem como adversário tabelado para

TEM TRABALHO PARA
"ROUBAR"

Estreará' finalmente esla semana
cavalo Páó, um estreante alazão

; propriedade' do Stud Pelso.o tle'
.-'.stro. Este j filho dc Klng Salmon
•m invariavelmente' trabalhado cm';.mas condiçõesi sempre em com-•r.n.iia ?do'''conhecido Prosper de
.iem ganha'.'todas ns vezes. Ainda
.•-umda-fèira largaram da," seta'dòç
jíl e du?,entos^,que íorani pefcot'
cios em- 76 "3/5 com vahtürjem prtta

\0. Féfjó osió com "-bons ".run-
íos" para as próximas corridas

Paó; Isso é tempo mais do que su-
flciente para rebocar a turma onde
aparece inscrito. Aí está portanto)meus amigos a primeira barbada
para 

'esta semana. Paó.

^^^-^^s^^__^9_^Êft i^_L®

porter:Como disse, vou ser um simples
boticário. Só'retornarei ao Rio, se o
Fluminense resolver atender as ml-
nhas justas e modestas pretensões.E quais são elas? perguntamos.Todos vocês já conhecem. Nr,o
constitui nenhuma novidade. E des-
pediudo-se do repórter, declarou:

Deixarei o Rio, '.om saudades,
com muitas saudadas dos meus com-
panhelros de club, dos amigos da im-
prensa que sempre me incentivaram
com sues criticas e seus comentários
a meu respeito. A todos, o meu
muito obrigado". ._, \

0

domingo, o Lorena Football Clube
Entretanto este match está om vias*ic não -.e efetuar, pois, o grêmio que
irá pic-liar cum o quadro do r_ü Fro-
lirlt até l*oje nüo éfi pronunciou.

A direção de es;*o. tes do' Intléòâri-
der te, vem, por rosso Intermédio
pfoir pnra qu*; <-s dirigentes-qü Lo-
rei-.;, se comuniquem cornos ío con-
junte da camisa a.ví.-rubra até tuna-
t_b£i.

Civso não o façam ficará automa-
frtmentn cáno.iaüo o encoitr.

Para que se p-,_.'im en.cndor ns
tíúd." direções. deinoE aqui o tei'.. i is
flo Independente 28*2475

K

numa mesa de reuniões na sala da presidência e pediu a atenção de
todos, fazendo um elogio ao juiz da peleja decisiva, que nesta altura ti-
nha sido conduzido a sala. Depois das palavras de Mario, o dirigente
italiano. Ottorino Bar.t_.si. fez a tradução e o jui** Tordjman, meio sem
jeito só teve duas pnlavras para dizer — "merci monsieur" — recebeu-
do em seguida um abraço de Mario Frugielle. do Palmeiras.

Pouca gente compreendeu o gesto do presidente Mario Polo, subiu-
do a mesa para discursar em homenagem ao juiz, quando a hora dos
discursos já estava encerrada e o juiz tinha estado no auditório,

O que. se passou foi o seguinte. A CBD tinha convidado o juiz logo
após a peleja de domingo, para receber também uma homenagem, on-
tem a tarde, e. na hora dos prêmios e dos discursos ele foi esquecido.
Quando conversava com Nascimento, no "cock-tail", Mario 'Polo olhou
para o corredor e viu o juiz, lombrando-se dele e encenando a homenn-
gem da subida na mesa. Os presentes chegaram a pensar mal, de Mario
Polo nh subida da mesa...

Toru.jmán atrnzou a sua viagem para receber as homenagens da CBD
e por pouco tinha perdido o seu tempo, esquecido como foi pelos diri-
gentes da*mentora nacional. Em fim ele pôde dizer —• "antes tardo do
qué: nunca"... .'* ,'-'.;.

PROVIDENCIAS PARA O IN
TERESTADUAL DE HOJE — Pa-
ra o encontro noturno de hoje, no
Maracanã, entre as equipes invictas
da Europa do Flamengo e Pomiguê-
sa Paulista, a administração da A.
D.E.M. adotou as seguintes pro-vidências:

a) — inicio da preliminar às 19,15;
b) — início da principal, ás 21,15;
O — os sócios do Flamengo entra-

rao pelo portão a seguir ao n. 15;
d) — foram reservados os sstores

ns. 13, 15, 17, 19, 21 e 23, das ca-
tleiras cativas, para os sócios do
Flamengo;

e) — a partida preliminar _t;iá
disputada entre as equipes de ama-
dores do Flamengo e S.C. Barroso.

CONTRATOS REOISTRADOS —
Foram registrados ontem, na F.dera-
ção, os seguintes contratos:

Ariosto, com o Botafogo — Ca-
rango, com o Canto do Rio — Jai-
minho, com o Fluminense — Friaça,
Amorim, Bira, Céllo e Cabano, com
o Vasco.

CAMPO APROVADO — O Depar-
tamento Técnico da Federação apro*
vou ontem o campo do São Cris-
tovão. . '.

do Vasíiuinho de Olaria, com a pra-
ça de esporte süper-lotada.

Ressentlndo-se do desfalque na
equipe a ultima hora, e improvisa-
dos com jogadores do quadro de
aspirantes, o Saudade caiu lutando
frente, a um adversário valoroso nas
ações, por 3 tentos a 0:, Chico. Nil-
ton,, Beto. Wilson,' Oiovane fizeram
falta no Saudade.

A equipe do Saúde formou assim:
Dodô; Cosme e Osvaldo; Nelson,
Vadinho e Bira; Ivan, Hllson, Dedê,
Damlão e PItóca.

O NOVO ATLÂNTICO E O GA-
LITOS EMPATARAM — Com gran-
de assistência realizou-se domingo,
no Engenho Novo o amistoso entre
o F. C. Galitos e o Novo Atlântico,
de Santa Tereza. Foi um prelio
dlsputadlssimo, empolgante, que ter-
minou empatado de lxl.

O Galitos tuic era o franco favo-
rito estava perdendo até o final do
segundo tempo, quando empatou o
prelio após uma feia falta no golei-
ro Dudu, não punida pelo arbitro.
O quadro do Nqvo Atlântico era o
seguinte: Dodó; Mano II e Potassa;
Carlyle, Jau e Henrique; Tiá, Or-
lando, Fonseca, Mano I e Dino
(Isaias).

Nos segundos quadros houve tam-
bem empate de lxl.

TURUNINHAS, 4 X OLÍMPICO. 0
— O infanto juvenil do Turuninha
A. CV. enfrentando o Olímpico F.
C, em seu campo, venceu com re-
lativa facilidade por 4x0, o Olímpico
f; Clufce. Ronaldo marcou dois
goals; César Tito um e Fernando
outro. O quadro do Turuninha foi
o seguinte: Cabeção; Diosio e Ma-
noel; Ari, Azlo e Edinho; Mardinho,
César Tito. Ronaldo. Fernando e
Celso Maceió (Cláudio Maceió).

O arbitro foi o sr. Valter Rocha
Lima. com atuação regular. t

A ASSEMBLÉIA DE HOJE, NO
E. C. BRASIL - E*tá convocada
para hoje, às 20,30 horas, e.i prl-meira convocação a assembléia ge-ral extraordinária do E. C. Brasil
para. tratar de importantes assun-

tos.

.oralmente a «luipe do feta, pois se nfio bu_üffi£_
a sua extraordinária «&_____.,terior. incluindo entre »&rias a do Grande. Vtmmkt
temos atestando a plenuíflfcondições atuais os dois ti..-,..acaba de obter por vár&
um sobre Forl Napoleon 

° 
u&bre Jocosa, que sáo, ,m ,_.-?,estrelas do nosso cotejo mnLPontcl Canet ainda l&S*

vca e com o êxito setnpr. „!.,„te probatório do "ifi dei. 7ma-sc a Cruz Montrol par. V,ma com a Paraíba _ i_r.„ _/evidencia nüo só dc renm.ni.
pltina como do próprio Círand.mio. "Brasil". Se o recente ficio na distancia dc Cruz Snao so deixou de convencer ,7antes decepcionou, jS(o, cnt'r*l,,.
pode sc-- atribuído cm mnn'te, ai Circunstancia do fií|,„d;cP'
dc Illcrro nao ler ainda iffiamadurccimcnlo necessário $realizar uma passada cm 3 *vi
tros, c dai só beneficiar p*.-.".vir a forma do rival de Penny PiNo quadro dos europeus, en.Iramos apenas um vulto .In.mensão que outro náo é _.__'francês Fort Napoleon, cred*m
pela sua boa performance tio Ondc Prcmio "8. Francisco Xa'rS,
ao lado dc Tirolcsa.

A seguir, exensando-no- a„li pelas possíveis omissões ou inlrm.soes, 
_ uma relação dos competidor

prováveis.
Tirolcsa, D. Fcrcira 
Cruz Montiel, F. Irigoyen i
My I.ovc, F. Iri.nvcn
Pontcl Canet, L. Dia. ...
Fort Napoleon, O. Ulloa !
Jocosa, O. Rosa 
Anacorcta. X X ...
Four Hill, X X [
Faaimbó, E- Garcia ,,
Atleta. X X 
Torpedo, A. Uosa 

— O clássico cm perspectiva -
ra o domingo vindoura é o'
phael dc Barros" outro parenta
de calma na trepidação-, do b
mento que passa. Dando acesso ip
nas ao elemento feminino, a *ii
dade dc suas aspirantes fica um p
co limitado pelo critério das t
mas ganhas, segundo o qual/
detentoras acima de CrS MOi.
receberão 1 quilo de sobrecar*j|
parcela dc CrS (50.000,00 e mal.
quilo por parcela dc CrS 12.-SM,
além dc Cr$ ..0.000,00. Coicpet*.
também os prêmios ganhoi jimportadas cm seus respectivo, mi
de origem é claro que a pr"T»
domingo terá dc prescindir t
guras exponenciais no sexo
Tirolcsa, Lorelía, Jocosa, Ma
a própria I-akelita quc,semttt*
nho muilo cm nosso melo,.,
tuiu no Uruguai um acervo „éq«

se meio niilháo de cruzeiros.
A situação lorna-sc assim i

vantajosa para as nacionais i
Orcja c Harlcy como La Font
ou as européias cujos respsctli
grupos vamos assim talves cúfi
Irar as figuras predominante,'-*
te atraente certnmem feminino.

z
nhar experiência, seguindo conselho
de Chico ,dado através da sensacional
entrevista que nos foi concedida pou-cos dias antes do campior-isslmo em-
barcar.

Trata-se, não há que negar, de
uma autêntica bomba, pois ninguém
esperava que Pinheiro, se dispusesse
a comprar uma nova máquina e in-
tervir em competições na Europa. .

E completemos o noticiário infor -
mando que a Masssrati tem 'apenas'
16 válvulas...

O homem "quer 
mesmo fazer mi-

sérias...

V

pectivn. deliberou o Automóvel. C.
be aceitar novas inscrições ps»
oue desejarem tomar parte ns- í:
Subidas que faltam. Esõ FO"!
qualauer concorrente nu° '_'"n!
tre e venha a ficar vitorioso;e*.
das as carreiras, terminará com i.

pias possibilidades de se I
campeão. , ,

Por isso é possível que as m

ções abertas desde ontem, vuim
a oferecer um resultado tem
expressivos peio vulto dos ir-tra

Isso porque, certos, mesmo.|M
tidos no título, tudo indica que i

o inicio da prova de
existam dois volantes:

GINO E HAROLDO.

Difícil ou quase impossivíM
perderão. Haroldo está com»
situação privilegiada. na Ca"*P
de Turismo até 2.000 cc, e*
a vitoria praticamente er*.
mãos. Basta dizer que esta/
tos distanciado do segundo (

cado. Já na tle acima dei
a parada é mais dura-, pois \
tem os mesmos 26 pontos,.
segundo classificado, Nino.
ni, está com 10.

Também a situação de Gino»

bem clara: 2G pontos e «r_

Bonn, em segundo, com li,
v**rá castigo...

As demais categorias
apresentar suas surpresas e

mas só se decidirão depôs
corrida a etapa Águas Ferre

Tereza, que será a qua*"»
tima.

Leiam "A ClOm

M
B»

orno se estivesse na sua"'c'áina, lá no Rio da Prata. E assim, rjuan-
o foi aberto o,,ioso pára o páreo dos cracks. tutlo o mundo cor-

se no "placard" também para en-, frentar os erros do juiz. Combate-.
eu pr.ra ele.1?.. K, pouco aepoiy, seus nuiner-is eram amparados ' {íl__coj,n-í0!-n como se desíurra unia
-as aimstas como favoritos. Aquilo*era só sair c segurar em cima. | ou seiá oue' al.um Icaado- 'á ne:». í_í!110, m»is $SW£* du"s SS^Çf^ e «n1»0**8 dui.s n#!;'| sou em quebrai' a trave poroue nãõ. Vertical. Para os 45_..... No íun, o niatunfro fecha a'raia e eu -deixou entrar sua bola?! ¦

' •.
m

provísaç-ão de nossos players, são motivos para se acreditar n

qualquer um. Assim, pensam os franceses.
JOGAIIOBES CONHECIDOS QÜE SE OFERECERAM «

Todavia, o principal disso tudo, é o oferecimento oe; »'8" 
(,_„

res para jogar na França. Sabendo que está aqui um reu * -_,«
clube francês, vários jogadores o descobriram e foram S8 „„.,¦,¦_¦
jogar naquele país, procurando melhores condições. Essa. i „..a
formação nos foi dada pelo próprio representante, cujo w, „_...
vamos com o direito de náo revelar, por questões espec,w . 

^ 
-,

res conhecidos, como-nos contou aquele representante, rei ¦ 
^

tes nome--: Carlyle, do Fluminense: Manca, do Bonsiio-1* ^
Irarii do Bangu; Hélio e Job, do Flamengo; Abel e va«cr;_ ast
do, Botafogo; Hamilton, ex-defensor tio Botafogo, mu»-4
expressão, procuraram o representante francês.
TRÊS BOTAFOGUENSES QUERIAM IR A. in,p-:i

Entretanto, outro detalhe curioso c mesmo de grau« j-j,
para o sentido de sensacionalismo, é o oferecimento oe [
de destaque do quadro do Botafogo, Paraguaio, «u.wm$din_0 parf1
os players que procuraram o representante írances, PS.--j_„,n s?
os levasse para a França. Sabendo que Lòmbardino e 

j 
• 

u ^
ganhar dez mil cruzeiros por mês e com bichos execra 

vfvfvn.entetorias, aqueles três defensores"alvl-negros se interessaia".í-_ue-Mt
la oiMrtunidade de jogar lá. Araty, não c bem se^" •p-.rBSU**10'
ve com o homem indicado a escolher jogadores. ,M:'S „"¦-,, csw)
binho foram lá, e fizeram tudo para tentar seguir. ; doresiif»disse o representante do Havre, náo ha interesse de jus lWfi
to cartaz. Pode ser, que mais tarde venham a "',te!^'.'h'-jr
quanto, somente a ala esquerda íoi pedida pelo clu-ej"

SWEEPSTAKE1951
EXTRAÇÃO Pela Loteria Federal — O Maior Plano de TODOS OS TEMPOS

I." IMIl-MIO /rr-rjj-.*-**-.--. OS 5 OOII lllill.lííl
2" IMII MIO ,.£-__._.,. í;rS 3 00(101111.00
...* IMH-.lh» !;__,____,__••.. <>!? 2 000 000.00
I-' IMtl \||l» ,,........' os | (HIO 000 (Ml

e Mais -CrS 11 400 000,00 Em Outros PrêminV Mcn< ires

çoi.pciisa«(Io como são certas as notici^-s quo lemos uos jornais, PoLs quebrar a caía do juiz, isto;'-iia&l_-_^Mt_iu__*^mi---.--nt___edR_jim^
Os bilhetes inteiros do SWEEPSrAKE dão entrada pessoal, gratuita, na Tribuna Especial do Hip°°

,:.,.u,;,, :,.,/¦,....,.,: Brasileira om ^odas as reuniões até às 12 horas do dia Ú de Agosto de 1951.__________________ ..„.,,.,,., „¦., -i-i,--,._-,:rtV_-;ir,-'____ig__________^ .-.;v.; . -g ww.w ---.--
¦ 
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Totalmente "estourado" o
carro de Pinheiro Vires

Quem desejar conserta-lo por 120 mil cru-
zeiros terá imediata preferencia,;'.'-••'

w

1 ., • ^0 ('iiiminenso, marcado por Quincas. Uma boa jogada de Orlando, muito bem aproveitada

NHK «D POR 4x0
O AM!
VIA, O

ÍICA, DE .RECIFE NAO FOI MUITO FELIZ
PLACARD FOI EXAGERADO

TODA-

Forçado pelas circunstancias, pois
precisava conhecer a fundo, náo pro-
priamente seu prejuízo, mas os ro-
paros a fazer cm .sua maquina, Pi-
nheiro Pires foi observa-la, Icvan-
do consigo um batalhão .tle inccani-
cos c tle entendidos.

Deixou que a mnqiiina sofresse uni
estudo completo, para que melhor
conhecesse o que é preciso fazer, a
?im dc leva-la, novamente, a.s pis-
tas. •

i, a vistoria Íoi cm regra, Minu-
ciosii o tlcmoradissiniH, finda a qual
ficou comprovado estar a Ferrari se-
ríanicntc avariada o necessitando rio
URGENTES REPAROS

Que devem ser feitos qiiniilo an-
les, pol.s tin contrario Pinheiro Pi-
rcr, levarj muito tempo sem sua nin-
quina.

Mas o nosso pàtHclo, com a calma
que Deus lhe deu e com a screuicln-
rie tle uni veterano t: não tle um mo-
ço e que está ha pouco tempo nn au-
lomobilismo. não se deu por achado
e nada reclamou. 15 o "inventario"
da avaria não c sopa. Vejamo-lo:
entre os pequenos Topa ros a serem
feitos, o carro tem quebrados chás-
sis, radiadores, compressor, bomba
tle óleo, carburador, caixa dc marcha-
suspensão, tambor de freio ,c rodas,
caixns de direção e mascara.

Só a citação dispensaria comenta-
rios e facilmente se verificaria o pre-
juízo, mas Pinheiro Pires, em palcs-
tra com um tios nossos companhet-
ros, disse: "Orço meus gastos em
150 MIL CRUZEIROS"

E acrescentou: "Alguns cios meus
iuiiigòsi a quem falei sobre o assim-

fo. citando a cifra nicriòi'. que,deve-
íei gastar, achiirahi' que 

'poderia
apertar um pouco c diminuir meu
prejuízo, Mas isso eu Já o fiz de to-
rins a.s maneiras, tanto, que recorri
ii amigos pura fazer o orçamento.
Por i:;.so, quando senti que havin os
quo insistiam cm'achar, exagerado o
montante da avaria.fálcíclnrainentc,
dizendo que entregaria 120 mil cru-
zeiros, imediatamente, a que mfizes-
se Iodos o.s reparos do que o car-
ro necessita c o colocasse eni condi-
ções du perfeito funcionamento,

Mas. nessa hora, não houve quem
se dlspuzcssc a líccttnr a proposta.
E confesso qtte terei sorte, terminou
Pinheiro, se tudo não ultrapassar cia
casa dos 150 mil cruzeiros. E volto
h dizer que prefereria ter tido um
prejuízo lotai do que ver Jean Ac-
,iard morto justamente dirigindo ml-
nha maquina". '*¦

Como se vê, ao contrario tle que
alguns teimavam cm fazer crer,
quo a pancada não fora forte, isso
esquecidos dc que Acharei falecera no
mesmo momento, o choque foi mes-
mo tremendo, como bem ntesta n vo-
lumosa avaria quo atingiu aFerrari.

ínriiiieirj áprcsi iitaçãi) do Ame-h ' 
Rrnii'. milrin :. none. con-

un.i íoi tão iüíiI
<¦:, ri I. O Eliimi-Iifi.fi

•go Fiuminen
ir» mdicti o

ntiise,.vencendo peln contagem do
4x0, parece ter exercido completa SÜ-
pertoridade no gramado, filiando r.a
realidade a.s coisas correram rie mo-

jipionai- demonstrações do esporte motorizado, na av. Atlântica
"Oinkana" m^vimentadissima e um

desfile feminino de elegância
Homenagem ao sr. Ricardo Jaíet e à me-
mono do comandante Edú
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cio inteirajncnln diferente: Os per-
tininbucahós, no primeiro tempo, et'-
tiveram cm plano superior, enquanto
que (..Fluminense se mantinha mnis
na defesa, porque sentia taliíay r-m
sua in'erniecliária. Assinalou 2x0 no
pláçard; com um t:nto cie Carlyla")
aos 6 inimitos, cm uma jogada de
valentia, para aumentar aos HO ml-
mitos, com um chute violento dc
Joel, tle fora da área, de ihauéirá
inesperada. Mas o.s visitantes tl-
veiam muito mais chance para mar-
car tentos, só não o fazendo por
infelicidade nos arremates, como,
também, muita sorte de Castilho.

No segundo tempo, melhoraram os
tricolores, na ofensiva, com o tngrês-
so de Orlando, mas assim mesmo o.s
pernambucanos aincia mantiveram
um bom ritmo de atuação. Procura-
ram sempre acertar com o caminho
tio goal, não sendo bem sucedidos,
pois n marcação tr., i.ui' ertavà •'•- e
lü, cobrindo até as falhas tio goleiro
Castilho, em algumas saídas cm fal-
so. Orlando aumentou para 3x0. aos"0 minuto.-, enquanto que Quincas
marcou 4x0; pos 40 minutos. Entre-
tanto, antes cie .*;rr marcado o lilti-
mo tento, o América leve tina.-; gran-
tlr*. oportunidades, quando cobrindo
Castilho, viram Pinheiro, e depois
J.aiminlio., (irar n bola quase de tlen-
tro do arco.

Foram nusiiio infelizes os visitar!"
tes. apesar de uma, apresentação sa-
l.isfàtória. O placard rie 4x0 faz ,ins-
tlçíi n vitória rio Fluminense, qu':

lovklcticiou maior classe, porem não
J faz justiça ao çotnp.orlKihehto do

I América, que' estcye brm melhor t
¦ mer-cia outra sorte.

Os dois quadros:
FLUMINENSE: Castilho, Lafalc-

te p Pinheiro: Pé tle Valsa, Snnford
(Etlsonl e Jalniinho: Reis (Llno),

Ivilalobos (Orlando, Carlyle. Didi c
Joel (Quineis).

AMERICA: Zé Paulo; Deca e Ge-
raldo; Tomires, Seci o Astrogiido;-,aias Selcdino), Hamilton, Macaqtu-

ío (Varejãoi. Valeriano e Dario
Sherloclt, da Federação Pertiattibu*

mana, foi o juiz, tendo uma atuação
plenamente satisfatória. E' um bom
,*juiz.

A renda atingiu a soma de CrS
48.270,00-

O Independente
venceu
o Cambridge

2xly o score -- 1x0, na
preliminar

Diniingo ultimo o E. t:. Itidcpeií-
ciente enfrentou em match dosem-•iate o E. C. Cambridge e não o
Assunção F. C. como foi noticiado.

Depois dc noventa minutos movi-
mentados o E. C. Independente saiu
vencedor por 2x1, goals tle Brasil.

No quadro vencedor toíos iitüàram
Per. merecendo a.s honras da vitoria.

O segundo quadro lambem vpnreu
por 1x0. goal conquistado *5or Henrl.

Os teams do Independente foram
os seguintes:

2 ' QUADRO: Azevedo; Milton c
Sampaio; Aricmaro. llenri (depois
Alfredo, e Leonidas; Osvaldo (Al-
fredo .depois Frcdi). Dario, Paulo e
Vinícius.

1.9 QUADRO: Valter; Hilton e
Hélio; Heyder. Álvaro e,Florenlino:
irreal .depois Dáíio), urhnclo, Chi-
na, Nilton c Brasil.
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OS CAMPEÕES DO MUNDO ENTRAM. EM CARRO ALEGÓRICO. TR1UNFALMENTE, EM S. PAULO.
QUE OS RECEBEU COM O COBííÇAO ÜAS MÃOS r §|

UMA APOTEOSE A CHEGADA DO PALMEIRAS A SÂO PAULO

A CIDADE RECEBEU OS SEU
CAMPEÕES IM GRITOS 0E ALEGRIA

Regozijo na Assembléia LegislativaSAO PAULO, 24 (Meridional) -
Constituiu um acontecimento tle ex-
tra.ò.ídlíiàrio vulto nos circulo:* des*
partivor, locais o desembarque, hoje,
na Estação Roosevelt,' ria delegação
da ,S. E. Palmeiras.

Através duas partidas empolgantes
o clube paulista derrotou o conjun-
to italiano do Jiivcntus, vencendo a"Copa Rio", feito que reabilitou tu-
tcgralmehtè o football brasileiro,
cujo prestigio parecia abalado com o
imprevisto verificado na "Copa do
Mimdo".
GRITARIA INFEiiNAL

A cidade inteira vibrou com a ch';'-
gada dos campeões do mundo. Vá-
rias delegações recepcionaram os
palmeirenses cm Mogi das Cruzes,
uma vez que o transito ficou Intcrdl-
lado no Braz, tal a afluência tle ;or-
cedores. Centenas dc automóveis e
caminhões, com dísticos alusivos ao
feito obtido pelo grêmio do Parque
Antártica, ali estavam prontos para
uma recepção condigna aos nlvi-ver-
des. A plataforma ria velha gare da
Central, a despeito do cordão dc : 3-
lamento feito pila Guarda Civil, es-
tava intransitável mas ainda assim

seiiçâ rie figuras destacadas do foot-
bali paulista.

Pouco antes das 19 horas, quando
chegou o "trem da vitória", os cor-
riòc., cie isolamento foram quebrados
pela torcida e cenas alucinantes;o
repórter presenciou. Bombas, sire-
nes, apitos c uma gritaria infernal
anunciavam a chegada da embaixa-
da. Foram erguidos vivas aos novos
campeões, a São Paulo, ao Brasil e
também aos torcedores cariocas pela
maneira carinhosa com que anima-
ran. os palmeirenses durante as ár-
duas partidas disputadas contra o
prestigioso :lubc italiano.
UEOOSIJO

I DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Alguns jogadores ioram arrancados

á força pela multidão mas outros
conseguiram descer cm Mogi das
Cruzes, conseguindo fugir aos inevi-
laveis empurrões e quedas, tão co-
minis cm tais ocasiões. Um espeta-
ftilo 1 mpressi.òYiíántc como jamais ha

a reportagem conseguiu anotar a pre- via sido verificado no desembarque

de uniu delegação, siiperaüild em
multo ho que houve quando rio re-
gresso da Rortügilésn de Desportos.
Não foi possível ao ícportcr falar
com os jogadores. *'Estamos contei.-
tes. cumprimos nossa missão" —
foi o que o repórter anotou rápida-
mente quando alguns deles eram te-
vadoe para um carro. Preparou o
Palmeiras um cortejo da estação aíé
o Parque Antártica. Uma extensa
fila de automóveis acompanhou todo
o trajeto, e os palmeirenses foram
delirantemente aplaudidos até a che-
gada á sede, onde foi servido "cham-
pagne" aos presentes, dentro de um
ambiente rios mais festivos.

Na sessão de hoje da Assembléia Le-
gislativa o deputado Dervile /legrct-
ti apresentou uma moção congratula-
tória pela vitória que o Palmeiras
obteve, cuja proposta c*nva assim
redigida: "Requeiro, ouvido o plena-
rio, dirija esta Casa á Sociedade Es-
portiva Palmeiras, desta capital; um
oficio de congratulações pelo excen-
eional feito rio clube paulista ao ven-

cer a "Copa Rio" em prélios' quejjj
projetaram no cenário mundial o va--j
lor do esporte brasilerio,

VENCEDOR
O CASA LUCAS F. C.

Retornando ás atividades cõporti-
vas. o Casa Lucas F. C. enfrentou-,
domingo a Farmácia Paulista e ven-
ceu-o por 4x1, sendo os goils con-
sígnodcA por Úpa (3) e Nado (1).

O team vencedor atuou com a se-:;
guinle constituição:

Efnp.idi: Barraca e Valter; Altalr,
CDiicelino e Dora; Zezé, Nado, Upá,,
VakUi c Jorge.

DR. SPINOSA ROTHIER
DOENÇAS SEXUAIS E UR1NAR1AS
- Lavagem endoscopica da vesleula.
Próstata — Rua Senador Dantas. 45-
B Telefone: T,l-?M1 — Dc I ás 7 hs.

-Vi

FUTEBOL

A MCA "fllCAflDO 1AFET". QUE SERÁ' DISPUTADA PELOS
CONCORRENTES DA "GINKANA"

c cujas provas,temera rias, pro-ião e empolgai'
Ir às perigosas

ao
cio

»aiii8clo*-ps ou, spdrls motoriza-¦yo Rio tle Janeiro programaram..'¦.lodui l(i dc setembro, uma ani-fiMiiikiiiia", a ser realizada namii Atlântica15 •"ais curiosas .¦*':te*ii causar seus¦i Publico que «ijl
fcíraijôés.
IM-r-e cie uma homenagem

;• R.:;r;lo Jaffet, pre-idente
S° í0 Brasil, extensiva à me-m oo saudoso aviado:* comba-
g wuardo Henrique de Oliveira.Mar Eau', qu;.. em viria, fora
lèlaSo arciol-oso do spòrt mo-
1 "GlNKAN.v
'"Smltana". que será apoiada

£*Aiitomovel club rio Brasil,'-"u Sc uma seqüência de:

Êl;?11,1™10™1 H-sci-itc percorre-
|ajynn.naáo itinerário, transpor*.5"; alem do "cháuífeur"*, umaM ola ,|;l snicclacic carioca.'Hiiíc «'» ÍÍ-. tlü PBfcwríP previa
Kl» u' R senhorlta con•enlc saltará cio carro e fará

uma prova, saja, por exemplo, meter
um pato numa gaiola ou beber uma
garrafa de refrigerante, ou ainda
soprar uni balão de borracha ate
espocá-lo. Tudo deve ser feito, in-
clnsive curvas fechadas, com os ou-
tros, voltas em 8, etc, com o ma-
ximo de racipez, pois que ven.era
o par, (motorista e sua dama), que
completar o itinerário, no menor cs-
paço de tempo.
DESFILE FEMININO

Haverá, igualmente, u:n destile
feminino, que visa apresentar a ele-
gáncia do chamado "sexo traço '.

Além da taça "Ricardo Jaffet"
serão.oferecidos, aos vencedores das
provas, as seguintes:

Prefeito João Carlos Vital — Co-
ronel Dulcidio do Espirito Santo
Cardoso — Automóvel Club do Bra-
sil — Comandante Eduardo Henri-
que de Oliveira — Major Geraldo de
Menezes Corte; c Santos Vahlis.

A partteiuacão nas interessantes
demonstrações será feita mediante
inscrição no Departamento de Tu-
rismo do A. C. B., até o dia 14 do
setembro.

¦*¦*¦¦
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A RADIO TUPI'
.isenta, hoje, num desfile de grandes atrações:
(20hs.-~"A vida que 0 mundo, leva";
f 15**-«Estrada sobre o abismo", novela de Luiz
2n.on Vicentmo; .....4UdU7v0 arraial do Pindura. Saia", programa
21- com AlvarenSa e;Ranchinho;
.-•^-"Minha terra é assim", programa de Sil-

21 via Autuori, com Dorival Caymmi;'á;)-"Viva o Samba", programa .de Haroldo
22.05-
'22.35

TFJÍS
Prossegue hoje o Cam-

peonato Juvenil Bra-
sileiro

TKOSSKGUi; HOJE
O CAMPEONATO ,11'VFMI,
BRASILEIRO
Nas quadras riu Country e do Ca-

içaras. terá prosseguiinsnto. hoje, o
Campeonato Juvenil Brasileiro (te
Tcnis. .que está alcançando grande*
sucesso'. E' o seguinte o programli
rie hoje, aníanhá, c depois:

HOJE — QUADRAS DO COUN
TRY*.

9 horas — 1.". 2." e 3." quarto ric
final dc duplas masculinas.

15 horas — 1.". 2." e 4." quarto
de final de simples masculino.

16 horas — 3." quarto de final tle
simples masculino. 4.° quarto de
final de duplas masculinas.
QUADRAS DO CAIÇARAS

16 horrtii — Cecy Carvalho—Alice
Eortyick x Vencedor do jogo (Car
men Medicis—M. Oest x Théh Li-
nhares—Maria H. S. Costa.
AMANHA - QUADRAS DO FLU-
MINENSE:

9 horas — 3." e 4." quarto de
final de duplas mistas.

15 horas — primeira e segunda
semi-finaais de duplas masculinas.

16 horas — primeira e segunda
semi-finais de simples feminino.
DIA 27 — QUADRAS DO COUN
TRY:.

9 horas — primeira c segunda
semi-finais de duplas mistas.

15 horas — primeira R segunda
semi-finais dc simples masculino-.

16 hora'; — filial dc duplas mas-
cnlinas.
O VASCO DERROTOU

O PETROPOLITANO
. POR SETE A ZEItO

Na competição dc tênis- realizada
em Petrópolis entre a equipe do
Vasco e do Petropolitano, em di-íiu-
ta da Taça Deocleciano de Brito,
venceram os cruzmaltinos pela on-
tagem de sete a zero.
OS VETERANOS DO TI.IUCA

VENCERAM
OS DO FLUMINENSE %
Na disputa da Taça Luís Aguiai

entre veteranos do Tijttca e do Flu*
minense. o club tijucano conseguiu,
pela quarta vez, levar a melhor pelo
score de 8 x 3.

A» càmeras do Serviço Móvel da TV
são levada» aos estádios e de lá trans-
mitem para a estação a partida de fute-
boi em todos os seus detalhes que V
Rssiste rn. cinesrópio do seu TV

NO ESTÚDIO TV

4rPHI LCO TV
'., 

. 
"' . 

.'•' A íi ,¦'.¦<-, a.:

-me/Aob VOCÊ *é/

As cnmcras da TV focalizam ora os
j.alr.os de conjunto, ora ob palcos indi-
v.duais para close-ups, transmitindo
imagens para o Pão de Açúcar de onde
se irradiam para todo o Distrito Federa'
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Sim! Êss: é o pa-ec?r dos que spn-ciam

os programas de tclivisãò cm mais dc utn

aparelho I

V. também, que sentia faltar alguma

coisa para a perfeita recepção desses pro"

gramas, aprecie agora a "perfomance" de

um PHILCO TV e diga aos seus amigos:
"De fato, com PHILCO TV melhor

VOCÊ vè!

Adquira logo um PHILCO TV -

rêlho que satisfaz em toda a
o apã-

linha I

Vv.fa tôilns as legundus-feirn* o pro^ra-'de Televisão que PIULV.O TV lhe
ofereço com o relros/ieclu es/.orlito dm
dia anterior.

..'fl-Grande Jornal Tupi. I

CICLISMO
Seguiu a delegação do
Vasco para Portugal

Embarcou domingo pelo '.'Serpii
Pinto" a delegação do Vasco dn
Gama. que vai pgíticlpar da XVI
Volta de Portugal cm bicicleta, que
lera lniclo.no cila 11 dc agosto pro-
ximo. *; ,

Uma: vez. em Lisboa os vascainos
seguirão para 0' Porto on-ie. se Inicia-
..* n «'nmnVn: competição ciclistlca.

tl
"' *^Tr\mifa^i*4*'r*^
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ANIVERSÁRIOS
-fazem anos, I.ojr: •- ciesombnrgntlor

Eduardo do SOllzn Símios — srn. Edite
Uc Castro Nunes, esposa do ministro Jo-
eé do Cpeli-ii Nilncri ¦- ora. Paqtiltu Ta-
vares '-.Vítor, 03pòsa do protècaor Artur
Vítor — (jcíiorRl Manoel du Aa-imbuiu

{•-Brilhante ¦- nr. Josó Violni -tn/fitlilo da
/Silva — sra. lSKznbcLh dn Hsplrlto fai-n-
h to, ospõca do Jornalista \fil »• du Fupirl-
'!',ta (í.iiifi/ — sra. Ambrnslni di Cínslro
í ¦¦'Arrujr — JomalUia )'Wi Mila -- rr.

Otiválclo Gomes Maciel - Er. Antímlo
gpaif.ud'/ Lima — sr. Antônio Sti-nos J'er;'/r.audi s — ar. Domlngo-i Alves i ri -
' eiicliv.•,. . — Sr. Severo Dnntos, hiiUbo comer-
n éiahte c'c:-lu Capital.

NASCIMENTOS
¦ MARIA GLAUA, lllha do sr, Newton

Ramnlhn e sra. Madalena 8 "-i."? lia-
niálim;" DliUT, IHha do sr. KiiRPiiln còi-tts
ç¦ srn. Ellf-íbpto de Albuquerque fones.

VII.MA. ítllia dn sr. Ficleilen Fra-
.'g"o!o'r sra, Helena ile Moral,5 Fraiywi.
'.-LUIZ PAULO, filho do si, Heitor
•Vilela c fra. Carmen RndrlRUef Vilela.

mÒIYADOSil
f§5!$ SENHORITA NKIDK SIMON, (Ilha do

gr. Ricardo Simon c srn. Mnrln EuiA-
¦ lia Torre? Simon, e SR. CARLOS DE

,-;ARAÜJO. FREIRE, filho do ar. Anto-
liliti Alve:, Freire.

ggíO SENHORITA ORMINDA SALES, íllhn
(k),-ír. Alulslo Snlüs e sra. Deolinda
Matos Sales, r SR. LUIZ EUGÊNIO
FERREIRA DA SILVA.

SENHORITA NAD1R
lha rio sr. Relna'do
Doloreí IMnio Barcelos
PARANHOS, filho da Si
iheltld (,'uiiha. ¦

BARCELOS, fl-
Hnrrpkv e srn

,• SR, HEITOR
i. Wanda de Al-

CASAMENTOS
rV>y 

SENHORITA SARAH DE MORAES
M BAHROS-SR. JOSF,' CARLOS GALLIEZ

:-PINTO — Rcnllzar-sc-ft, no próximo (ha

ASTRAL DE AMANHA
Por HAGA SWAMI

:jo de julho
Dia maravilhoso peln feliz

radiação lunar e venusina que
dá sorte om casamentos, amo-
res, amizades, diversões, artes,
vida domestica, alimcntaçío c
viagens.

OS NASCIDOS DIA 26 -
Logram êxito, graças à pru-
ciência, astucla c diplomacia.

31, na Igreja da Candelária, As 17 ho-
ras, o casamento da frta. Sarah Moraes
Barrou, filha do sr. Manoel de Morais
lii.rros Neto e fr.i. Marina de Moraes
barrou, com q ar. Jn?6 Carlos Orillléií
Pmto.

SENHORITA IUZZA MARIA VIEIRA-
SR. OTÁVIO LOURENÇO JORGE -
Renllzar-se-ft, no próximo rlln 31, hs
17,30 horas, na Igreja de N. S. do
Carmo, na rim 1." rie Março, o enlac.-
matrimonial da senhorita Rlzzn Mana
Vieira, filha do sr. Avelino Soares Vlei-
ra, com o sr, Otávio Lourenço Jorji-.
filho (In prof. Alvjno Lourenço Jorge.

HOMENAGENS
Membros da Magistratura e Minta-

térlo Puhllro. advogados e rieinnis nmi-
ces o admiradores . do desembargador
Francisco Pereira Bulhões Carvalho, ofe-
reeer-llie-ão no dia 23 rio corrente, n
12.3U. um almoço ro Automóvel Cluii
em regozijo pela sita ascensão ao Trl
bunal de Justiça rio Distrito Feder»'

— Por motivo de sua recondução ai.
Tribunal Superioi rio Trabalho se;.'i hc
menageado pelos seus amigos com u-r
banquete o ministro Valdemar Ferrei
ra Marques, 'liader comerclario e presi;
dente do Conselho Regional do SENÃO,

A data escolhida para a hoim-n^em

Hs™ f! i í ¦ • ¦

Ura compíemcnlo per/eiío para o vesfido de jersey do uma so
côr é este cinto em couro amarelo e a echarpe em seda natural

côr de mosfarda. Criações de Cri/erion. (APLA)
dia do seu am-loi a ric 23 rio corrente

versarlo uat-aliclo.
— Amigos e colegas rio ministro Jo.to

Emílio Ribeiro, qiio scgulríi no próximo
dia 23. para assumir as fiinçõcj nc
enviado extraordinário e ministro Pie-

• o Bii3M©so espetáculo «Ia iiinsaSiilade

m
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para todas as Senhoras

famoséi/âí
,.

de
incdscriados nas 1

com exclusividade para
Barbosa Freitas

ROUPA BE CAMA C MESA
sortimento completo

para quarto, banheiro, almoço,
chá, jantar, copa, e cosinha.

Colchas, Cobertores, Edredons,
Tecidos para Cortinas

CAStMIRAS, TROPICAIS,
GABARDIMES, TRICOTINES,

CAMBRAIAS E LINHOS
recém-chegados da Irlanda.

Em poucas palavras:
Tecidos em geral e roupas de

cama e mesa

:,;: %\ ¦

¦ i

Acerto o sou relógio para entrar á$ 13 horas na
grando MBSA dt tlETALHOS, A MAIOR t A MELHOR

»

o

»fi Fftitâ/
AV, RIO BRANCO, 136

ISeAAíÊ facilita tudo!
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nlpotenclorlo do Brasil no Panamá, vüi
oferecer-lhe hoje, qos salões rio Jockey
Club, um jantai dc desr.edlda. Falará
cm nome rios mnnltcstantes, saudando
o ministro João Emílio Ribeiro, o sr.
Otávio de Souza Dantas.

— Os Jornalistas acrenltndos Junto ao
Bahlnpte rio ministro da Justiça vfto

I homenaitcor o major Calo Miranda; ril-
retor d-a Agencia Nacional, numa de-
monstraçAo rie simpatia pelas atenções
que tem recebido rio referido diretor.

A homenagem constara rie um aimo-
ço, a reallüáa-ise n« próximo dio 27. as
13 horas, nn Club rins caiçaras e abrA
prnsldlda.-;por convite especial de seus
promotores, peln padre João Pedion, r::-
retor rio Sarvlçn de Ãssístcnctn a Me-
norDS, em atenção a nbra que vem re:i-
lizanao ft frente desse setor rio Mini"-
terln da Justiça.

blema ia
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t*A'L'AVKAS CHUZADAS
HORIZONTAIS: 2 - Astro. 4 —

Lugar rie est.ur.os científicos ou ar-
tisticos. 5 — Pátria.

VERTICAIS! 1 - Terreno cias ro-
suecas; 2 - Pontor cardinal. 3 — In-
terpretar o (pie esta escrito.

Correspondência e colaboração
para SYLVIO ALVES, rua Sacatlu-

ira Cafcrai, 1C3 - Rio.

,;VOCE TEM ESPIRITO
PRATICO ?

Vocô pode
ro.. contudo,
tá ccuracio,
ouando vocô

ter um coração de ou-
(|innd.) o visiuho es-
ialves terça a cara

p.p'.ire:e. por saber qu

¦' ./.'... -.,.;¦—i ^_^ '¦ ¦ .' ,-¦' ¦ -. j

suar, tentativas de auxilio têm eTei-
to contra-producente e quo você ó
especialista cm complicar as cousas.
E' possível também que você. meu
amig:). seja desses com quem se po-
de contar e que deixe os amigos"na mão" quando mais precisam de
você.

Faça o teste de hoje, a íim de II-
car sabendo as causas de seu fra-
casso na vida diária. Não se esque-
ça dc que o maior especialista em
confusão é o tipo intròspectivo que
vê cm tudo úiíla significação o cul-
ta o imagina complicações que ab-
solu'amente não existem.

(Conte 2 poütçspara "Sim". í
para "A's vezes" e 0 para "Não"
Calcule depois - o, total).

• 1 — D3ixa de informar ihólhpj só-
bre um assunto que conhece ape-
nas ligeiramente, pondo-se. contu-
do. a emitir sob.-o ele sua opinião?

— E'' do tipo que muda clc idéia
sempre nn ultimo momento?

— Fiscaliza tanto o serviço dos»
que trabailiam sob suas ordens, a
ponto dc pô-los nervosos c irritados?

— Faz as causas á torto e á di-
reito, sem ss dar ao trabalho de fa-
zer planos e examinar os prós ou
contras. antes de começá-las?

— Vê-se em dificuldade por ta-
zer promessas a muitas pessoas, ao
mn:mo temno?

5 — Vai atrás de palpites, pressen-
timentos e costuma agir por capri-
cho?

— Ao lidar com pessoas e ins-
trüméritòsí.usa a força, quando se-
ria melhor usar calma e persuasão?

— Deixa, em geral, as cousas pa-
ra fazer iio ultimo instante?.

— Entrega a omras pessoas
que deviria ser feito por você pro-
prio?

10 — Por não oossulr o senso de
oportunidade, prolonga um acidente
lamentável, repisando-o ou insiste
cm çsr espirituoso, quando o mo-
mento é para humorísmo?

Uma contagem de 14 pontos indl-
ca que você não tem espirito prátl-
co e que perturba seu trabalho e
dos outros, por sua Instabilidade
emocional. 5/a 13 pontos indicam
aue você é um tanto impulsivo. In-
deciso e instável. Contudo, está ain-
da em tempo de corrigir-se, agorn
que já conhece seus pontos fracos-
Uma contagem de 4 pontos ou me-
nos mostra., que sua vida deve cor-
rer bem iuavemente. Contudo, não
pode deixar de prestar atenção nos
pontos fracos que nlnda existrtn em
seu caráter, se quer evitar complica-
ções futuras.
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O Conselho Nacional de Cinema
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j„;j0 pjxi7.fi o sua esposa Doris, ex-bailarina do MelropoJitan
Opera, nuncn deixaram de comparecer a uma lesta social em
Hollywood' E para não perderem o habito, aqui eslão os dois

num teatro da ferra do cinema

W NA TELA
í.iriTOI.10 - 22-GÍ88 - ScssOcs passa-

temi1"nflrólll — ri-MIH — "Tormcnloi d»
ínfio" — Krnnçolso Arnoul c Anilrc
ticall - 2 - •! - C — 8 — 1(1 horas.

METRO - 22-ílllO ~ "NlIRCias reais"
_lrfil Aslalre e .lane PÒWcll — 1?
_j_ I — ii — S — 10 horas.

„Hfi)S' - 22-1508 — "A Vênus minlor-
,,'••_ iinlirri CiimminRS o .loan Cau-
[i,l,l _2— I — o — 8— 10 lioras.

Fll Atl" - "-'¦•*'•'¦'<'*"* — "Abrindo cami-
tta > 'ií'1" — Joh" AR:ir ,! O»"'''
M>n - 2:— I — 0 — 8 —-10 horas

MHir.' - 32-S735 — "Mulheres sem
\mt" - Slmoiie Simon e Oino Cer-
,1 _; - I - ll — 8 — 10 horas.

PlAZI — 32-109» — "Jlcntro Ha vida"
_'l)jisv Micldc f 1'aiilo Itenaio —
! _ 3,40 - 5,20 - 1 — 8.10 - 10,20
horai

IK-22-6325 — "Audácia Jos fortes"
V»uflin Monroe e Walter llrennaii

_•)_! — fi — S — 10 horas
livoi.1 - -12-!)5iS - "Vergonha" —

ilirir GUsrava c Zdonek Slepanck —
;_ | — 6 — 8 — 10 horas.

VITORIA — 12-81)20 — "O senteneiado"
(Ilínn Ford e Hroederlck Crawford

_ ; _ I — (I — 8 — 10 horas.
CRNTRIl:

ttXTF.XAI.IO - 4.1-I543 - "Amarga vlo-
linria" c "Quadrilha (Io vale".

CINEAC TRIANON — ¦12-61121 — Ses-
iSt. passatempo,

COLONIAL - '12-1512 — "Dentro da
rida".

ROMAN" - 13-0074 — "Abrindo ca-
ninho a lojo".

CORAM - :i?.-I65I — "Saudade dos
Uns lábios" f "Alma em sombra".

UlUli - I2-12IS — "A Vénus moderna"
ÍRIS - 12-0163 — "Andaria rios folies"
MM - 22-3543 — "O homem que rhll-

uii a consciência" e "Mergulho no
ir.lcrn',"

üm DK SA' - 12-2232 — "Aiidícla
dn. |nrli4S"

MlUSIENSi: - 22-1032 — -'S«nsáo e
IMIlH" - 12,50 — 3,10 — 5,50 —
Ui - 10,10 horas.

«MlilMi; _ IV, 128 _ "Meia noite"
fSIJHlR - 41-6681 — "Dentro da'vida"
WI BRANCO - 1,1-1639 — "Foliu C»-

livss'' p "O *>iprno conflito",
5 JOSi: - 12-0302 — "Mulheres sem

nome".
ZONA SU.;

ASTORIA - 47-04CG — "Dentro da
iid.i".

ABI-1'.II..ACIO - "O diaho no colégio".
CUN.AHAIIA - 20-1131)3 — "O saroto e

i tainha".
IPANEMA - 47-3800 — "Abrindo cami-

nho a loso".
IBir. - 37-B4I2 - "Vergonha",
.¦IETII0 - 37-9898 — "Nupeias reais".
NACIONAL - 26-60712 — "Port. said».
MUJ.V - 47-2668 — "Audácia dos

fortes".
POLITEAMA - 25-1143 - "Coni|iiista

alpina" o "A's da pistola".RIU- :it.;üi _ "Dentro da vida".MAN -47-1141 — -\ Vénus moderna"
TO - 27-8215 — ••() sentenciado".
>¦ WIS — !:i-;fiiii — ",\ Vênus mo-derna .
STAll _ J6-23S0 - "Dentro da vida".

IMITAIAMERICA - 18-1519 - "Abrindo cami-*¦*,•> a foío".
CARIOCA - 28-8178 - "A Vênus mo-(mu',

IPEOlRflil-
.W Wt
toe'*

SSS ~ mm - "Nupclas reais".01 MIA - 48-1032 - "Dentro da vida".TOICA - 48-4518 - "Papal foi tuníçjijt t "Aildis a„ mundo dc ontem"OfJIROS BAIROS:
vhríír 4"-|66; - "° sentenciado"
«5?A 

- n-n*:< - "1'atrulha damorte,

ty.?1,?1 ~ J2-3681 - "Um» uoite na
rir ?.„'.£" s»«"1o da caixa".

riiAnvf.ívor" e "° rádl" a» morte"."¦ MINF.NSK _ 28-1401 - "Mulheres
im nome .
mw:~ ™-lm ~ "Pal">lha da

DARONESA — ".Missfm de vingança" e"Knibustoiros enganados".
COLISEU — 29-8733 — "Mulheres sem

nome".
COELHO NETO — "Prislontlro dn medo"
EDISON — 29-4449 — "Os mortos falim"

e "I.atcgo vingador".
IRAJA' — 29-8330 — "Advtrsidade".
JOVIAL — 29-0652 — "Papal foi um

rra<|áiic" c "Adeus ao mundo de
ontem".

MADURÉIRA — 29-8733 — "Audácia
dos fortes".

MASCOTE — 29-0111 — "Dentro da Tid»"
MEIER — 29-1222 — "Vergonha".
MODELO — 29-1578 — "Salamandm de

ouro".
.MODERNO (Bangu) — 842 — "De cor-

po e alma".
MONTE CASTELO — 29-4850 — "Abrln-

do caminho a fogo".
PARA TODOS — 29-5191 — "Meia noite"
PALÁCIO VITORIA — -18-1971 — "BhMI-

gai" e "O fiel Rocky".
ril.AR — 26-6460 — "Cilada fatal" c"Os anjos do beco".
PIEDADE — 29-653Í — "A ninfa nua".
PROGRESSO — "A vida c um sonho".
QUINTINO — 29-8230 — "Salamandra

dc ouro". Y
RIDAN — 49-1633 — "História de uma

mulher perversa" e "Dinheiro maldito"
ROULIEN — 49-5691 — "Três filhas le-

vadas" e "Valente por acaso".
S. JORGE — "Amor de minha vida"
SANTA CRUZ — "O homem leopardo"
TROPICAL — "Desmascarando crlmino

sos" c "O dragão negro".
TODOS OS SANTOS — 49-0300 — "A

vida intima de uma mulher".
VAZ LOBO — Z9-S198 — "Winchester 73"

e "Protetor perigoso".
SUBÚRBIOS DA LEOPOLDINA:

ORIENTE — 30-1131 — "Boston Biac-
kle no bairro chinês".

PARAÍSO — 30-1060 — "Sete homens
mius" c "Amor selvagem".

PENHA — 30-1121 — "Trés tolos U-
bldos" e "Pânico".

RAMOS — 30-1094 — "Anjo ou demí-
nlo" c "A lel da força".

SANTA CECÍLIA — 30-1823 — "Nio me
desampares" e "Anjos sem asas".

SANTA HELENA — 30-2666 — "Arro-
Jado embuste".

S. PEDRO — "O sentenciado".
CAXIAS:

CAXIAS — "Crime submarlnt" • "Um
ladino magnífico".

SANTO ANTÔNIO — "Mandat* supre-
mo" c "O mistério do rancho".
ILHA DO GOVERNADOR:

JARDIM — "Quero-te Junto a mim" e"Estraneulador misterioso".
GUARABU — "O homem marcado" e"Selvagem do pais maravilhoso".

NITERÓI:
ÉDEN — "Conflitos d'alma".
ICARAI' — "A Vênus moderna".
IMPERIAL — "Extorsio".
ODEON — "O sentenciado".
PALACE — "Rainha do Nilo".
RIO BRANCO — "Nasci para amar" e"Do mesmo sangue".
S..JOSE' — "Demônio turbulento" e"Você me pertence".
SANTA ROSA — "A mortalha de seda"

e Bttlldog Drumond ataca".
PETRÓPOLIS:

CAPITÓLIO — "O sentenciado".
D. PEDRO — "Porto dos homens perdi-

dos" e "Sob o luar de Nevada".
PETRÓPOLIS — "Ousadia".

VILA MERITI:
GLORIA — "Ameaça vermelha" e "Ma-

rocas a gostosona".
VOLTA REDONDA:

SANTA CECÍLIA — "O segredo de uma
mulher" c "Delegado sajaz".
SRS. GERENTES DE CINEMAS:
A (im de evitar que saiam errados ns

cartazes de cinemas que publicamos dia-
riamente, pedimos que nos avisem qual
quer alteração, para que o publico nao
seja mal Informado e no próprio pre
Juízo dos cinemas. Atendemos is alta
rações pelo telefone 43-7669, dláriamcn-
te, das 13 ís 15 horas.

yAMOS ter o Conselho Nacionul de Cinemas, sc tudo correr
bem, dentro de muis alguns meses. Trabalha-se ativa-

mente e José Romcro, relator geral do projeto, já deu o
prazo exíguo até 5 do próximo mês, para receber sugestões
dos interessados. Não sabemos o que se poderá lazer em Uio
pouco tempo, mas sanadas as muitas incorreções do projeto
anterior, 710 qual colaboramos com varias sugestões aceitas
e mantidas até agora, de um medo geral è um trabalho mc-
recedor de ser acolhiao e, com mais algumas alterações,
pode, realmente, estabelecer um apoio ao nosso' cinema vo
caráter de industria.

O problema do Cinema Brasileiro sc resume, principal-
merilc, em Distribuição e Exibição. Tudo o mais serve, mas
sem estes dois tutores básicos, estudados à luz áa realidade,
nada se conseguirá. '

Pelo atual projeto, vemos que a comissão encarregada
da criação do C. N. C. abandonou a idéia de centralizai
todos os serviços do governo, que embora parecesse certo,
iria desorganizar o que já temos conseguido de realmente
valioso. Basta atentar no que sucedeu com a centralização
dos serviços dc imprensa na Imprensa Nacional, para se
ter idéia do que iria se suceder com trabalhos especiali-
zados como seja o cinema, nos diversos Ministérios. Não
deveria ainda o C. N. C. ignorar a realidade, quando f«'«
na obrigatoriedade de exibiçào de ]üms nacionais, criando
meios e motivos para fiscalizar o cumprimento da lei. Modo
muito mais simples seria o do próprio governo ter sua dis-
tribuidora oficial para todos os ftlms que produzirmos,
sejam cine-jornais, curta e grande metragem, o que garan-
tiria renda compensadora e uma fiscalização 100 por cento,
uma vez que cada exibidor seria forçado a programar bs
films, até com antecedência, e rião encontraria desculpas
para fugir ao ímperativo^da lei, seja desculpando-sc com a
exibição desta ou daquela distribuidora ou a\ndu atrazo da
remessa de films, etc. Poderia o governo facultar, entre-
tanto, que outros exibidores pudessem distribuir films na-
clonais, mas estes nâo gostariam dos favores da pbrlgatorie-
dade, mas apenas de sua qualidade, Ficou esquecido, tam-
bèm, um outro ponto importante, que é a obrigatoriedade
dos complementos. A nosso vèr deve haver uma distinção
entre cine-jornais e films curtos posados ou documentários.
São estes últimos mais caros e mais difíceis, e, portanto,
devem gozar de maiores favores, que seria alem da obriga-
toriedade, maior numero de cadeira por exibição e incluídos
junto aos cine-jornais. Quanto aos últimos, está tudo certo
no numero Ce cadeiras e na compulsão dc exibição, mas
pensamos que o prazo ãe validade deveria ser apenas de um
ano e nada mais.

De mi modo geral seriam estas as principais sugestões
que temos a fazer ao projeto da criação do Conselho Nacio-
nal de Cinema, mas existem ainda itens que esperamos
abordar com mais vagar.

Conto noticiai

RADIO i'UPI i
J3,30 — "Violada", nov. de J. 8llvestrc

— 14.00, "Moeda partido", nov. de J. SU-
Vfttro - 14.39, Moinentü Tupi - 16.00,
Teatro (la.s Quotro — !'.30, MÜSldri de

14,00 — O mundo em aua casn —
0,30 — Programação da Madrugnrin.

EMISSORA CONTINENTAL
17,10 — O que dizem os vespertinos

18,00 - O cantor do dln - 1(1.40 —

^&sj h ü^rgssí 'n?r^::—rsigjr ^eg^:™. gjjLsy x-Yyyyy

DIÁRIO DA NOITE
Rio, 25-7-1951 - 131

o:ilon — 17.00, rom vncí:, milMlnha,' Resenha esportiva fluminense — 19,00 —
prçstrrimn d? fasrnmor ds Sctivcro — 1 Ptafrantc» da Cidade — 19,15 — Turfe
17.35, Curumins c'o Tiv.il 17.4.1. Avon- — lfl.28. — BasUetball em dia 20.00
.tiras do Tirrau •- 1H.00, Múllcn. R')- PcotboJI em foco — 20,05 - Esportes —
mnntlcd - IB.IS', Br.iíll a U?n:\n —'20,45 — Basketball em Iík-o - 20,34 —
lü.no. Disco .Jockey — 18.55. Ilci Noite Pnlníis Ixitlno-Amerlcanos - 21.00 —
Para' .VoeíV.,. -- 19 US. li.Klio SporM Comentai-lo do t\*n — 21.05 — Footbnll
Tupi — lü.llO, A Voz do-Brasil — 20.00,]— 1 Flamengo x PortUBUésn (le Daspor-
"A vliln C|Ut o mundo leva" - 20.15,] tosi - 23.00 - E.-porU'S - 23,30 - Ult-
Es:-cdR íobre o iiblim.j - novoio rternutócíi. trlevlíflo.
Lui.'. Vicentino - 20.30. Arml.il do Pin- RADIO VERA CRUZ
dilw Sala, com Alvorensa e nnjicl.lnio n,05 - Musica Imortal - 18,00 -

Bastidores do Mundo Eãudaçíò'Angéllca - 18,10 - crepuícü.21.05, "Minha lerra é, ,„ _ ,onn _ Mm,,.„ nn»ni,ii _ 10 an _

AGIOLOGIO: — Santiago,
tolo. ,

Após-

51.O0, 'Nos
oom Al Neto -
niclm", programa de Silvio Autuorl
21.35. "Vivo o lamba", prosroma Ue
Horoldo Barliom - 22.05. Hadlofln-
grantes" — 22.35. Orande Jornal Tupi

23.30, Nnlte Clube — 0.25 de quln-
ta-felro, "Primeiras do Dio" — 0.30,
Bncerramento —.0 Cacique Informo:
fo 9.00 - 12.00 — 13.00 e 19.00 horas.

DA EDUCAÇÃORARIO MINISTÉRIO
17 hora; — Abertura da Segunda par-

tp — 17,03 — O dln de hoje há multo!»
anos... — 17,10 - Musica variada —
17,30 — Rrlna tla AlCKito
Infanto-juvenlli - 111,0 0

10 — 19,00 - Musico Orlcnliil - 19,30 —
A voz do Brasil — 20,00 — Fro&ranv.-
Duas PAtrias — 21.30 — Transmlasflo
Esportiva — 23,00 — Marcha de Enccr-
ramento.

RADIO GUANABARA

ERRAR E' HUMANO
Depois de um lnuto jantar, o Pio-

fessor Fordney e vários de seus acl-
miradores estevam sentados no ví3-
tibulo do clube.

— Muito bem, — disse Fordney, -
se insistem em que lhes conte um
caso no qual exista apenas um pe-
quenino erro, c& está ele.

Entregou um recorte de jornal a
Charles Winters, conhecido negoci-
ante de Danbury.
"ASSASSINADO DENTRO

DO PRÓPRIO CARRO, AO
LADO DA AMIGA — MORTO
COM AS MÃOS AO ALTO I"
Um homem bateu na janela do

carro onde citavam Joseph Canriora,
construtor, de Bridgeport. Conn. e
a telefonista Mrs. Rose Worth, re-
sidente k lua 62.

Haviam os dois parado entre a rua
187 e Riverside Drive. Candora le-
vantou o vidro e o homem, que Mrs.
Worth nSo conhecia, colocou t* arma
na janela, pronunciando m p*i»vrM
clássicas:

"A bolsa ou % vida."
Candora. afirmou Mrs. Worth.

mas o desconhecido, logo depoh de
não fez o menor gesto de resistência,
pronunciar aquelas palavras, oispa-
rou a arma.

A bala pegou a garganta de Can-
dora. que caiu morto, sobre o volan-
te. Mrs. Worth saiu do carro, gri-
tando por socorro, no mesmo tempo
que o assassino entrava num carro
parado perto, onde seguiu em com
panhia dos dois homens que o espe^
ravam.

A policia acredita tratar se de uni
assassinato deliberado,"

Winters leu atentamente e excia-
mou:

Mas... é muito fácil. Próffs-
sori
QUAL O ERRO EXISTENTE

NA NARRATIVA FEITA

PELO JORNAL? VOCÊ
SABE?

(Soltção na na 4" pagina)

(terceira edição) -- 18,05 - Clnemu-
sica — 13,30 — Terra Brasileira - 19,00

Muslro pora o Jantar — 19,30 — A
voz do Brasil — 20,00 — Jovens Recita-
llstos Brasileiros - 20.30 - Dois dedos
dc pro;o — 20.30 — Suplemento Musical

21.00 — Londres Informa - 21,15 —
Interhiíilo —21,30 - Presença d» oPe-
sia — 22,00 — Atualidades Braslletraf -
22.10 — Coletânea Musical — 23,00. —
Musica, apenas musica — 23,30 — Ea'
cerramento.

RADIO ROQUF.TE PINTO
17 horas — A' mela luz — 17.30 —

Melotiliis de um estúdio londrino —
Gravações da BBC — IS.Oil - Ave-Ma-
ria — 18,05 — Trechos líricos — 18,30 —
Solos Instrumentais - 18.50 — Bolsa Ue
Valores — 19,00 — Suplemento Espor-
tlvo — 19,30 — A voz do Brasil — 20.00

Ondns Musicais — 20.30 - Atlvldn-
des da Prefeitura — 20.40 - Uma carta
poro vocc, Lucla Benedettl — 20,45 —
Noticiário do Montepio dos Empregados
Municipais — Suplemento Musical —
21,00 — comentário, Armando Migueis

21,05 — Cortina do Otlca Brasil —
21,10 — Minuetos — 21.30 — Programa
Blnfonlco, dedicado a Grleg - 22.0 0—
Mualca Unlvcrrol — 22.50 — Resumo do
noticiário ria BBC — 23,00 — Encerra-
mento.

RADIO MAYRINK VEIGA
18 horas — Folhinha do dia — 18.03

1 — Milton G«ma, Osmarlna, Carlos Ro-I
! berto e Regional d» Canhoto — 18,50 —]

Pereirlnha — 18,55 — Comentário -
19,00 — Sorrespondente Adonls — 19,05

Esportes, com Jaime Moreira Filho
-r 19.30 — A voz do Brasil — 20,00 —
Zllah Fonseca e El Cubanlto — 20,20
—¦ Panorama político — 20,30 — Luis
Gonzaga — 21,00 — A Pensío de D.
F.mllla — 21,30 — Rosita Gonzales e
Quarteto Copacabana — 22,00 — Cor-
respondente Adonls — 22,05 — Comen-
tario de Gilson Amod- e "Memento
Político — 22,15 — Conversa em família

18 horas — Prece dns 18 horas — 18.10
Musica variaria — 18.20 — A marcho

dos Esportes — 18.05 - Repórter — 19,01)
Notre* Dame — 19,05 — Rondo dos

Cavalôei — 19,10 — Comentário político
1.9,15 — Mustca variada - 19.25 — He-

porter — 19,30 — A '07, do Brasil —
(porgramn j 20,00 — Cllpper da Guanabara - 20,55

Rftdlo-jornal, — Repórter -- 21,00 — Audições Cris-
Mllno — 21,30 — Jolas dn Val.ro Brasi
leira — 21,35 — Repórter — 2,00 — Ins-
plraçio — 2,55 — Repórter — 23,10 —
Boite — 00,00 — Encerramento.

EUOUM
Ouça Hoje

ÉmHO*

Radio Nacional
áa 21,Só

Um progrHiun ila
STANDARD OIL CO. OF IiRAZIL

BRIGADEIRO DO
AR MARCOS EVAN-
GELISTA DA COSTA

VILLELA ,JR.

"^^Si^^^^^^fi.

DR JOSE' DE ALBUQUERQUE
MKMHKII KFITIYO OA SOI IHIADb

OF SF.XOIOMA Df PARI*
Doenças Sexuais do Homem
Kua di, K«M.ln a* - lle I »• 1, nora

Renula Fronei c Ccsar Laie
estáo apresentando, no Acapulco)
7. Café Concerto. Apesar de
um espetáculo dtvertido, está abi
do fí. que, ao nosso ver, foi o
lhor da serie,

Renata e Cole sâo, em. grande ',
le, responsáveis pelos momentos
yres do "shoiii" e, nâo lòfa ei
muito perderia o "Script" dè Cii
Ladeira. ,Dc qualquer forma porem, "Ci
Concerto n. 7" não 6 nin mau
!irama.

O primeiro quadro nos dtt énsi
de ver uma arlisla que dia a dia v
se Urinando: Nelcie Paula.

Quanto a Renata é sempre'
davel apreciar o seu desempenh
O coruja gostou multo do seu bali
do no quadro "Martinique". Alt
a marcação dns bailados foi feita jela r. Norberto. * * *Finalmente na próximo dia ptmeiro Carlos Machado apresentai
o novo "slwiti" do Monte

— Chegada « SAo Leopoldo, no Rio i "Carroussel". Os ensaios ji, con
Grande do sm, da primeirn leva j raram e foram contratados pequei!(ie colonos alemfies
Captura do brigue ••Constituição; Enquanto isso "Paris c'est CODÍÁou morte c escuna "Maria dn! ça» corMnm levando muita

et Gávea.
* *Norma Tamar anuncia -pàf

breve a inaiinnraçáo do seu '])W
apartamento em Copacabana-.,t
mos dizer que, para comemora}
haver uma bruta festança.* n,O "Mocambo" está com. u*n
regular freqüência, Parabéns.-*. * *O jovem e. simpático secretartlr. Segurança tio Rio Grande do"Jançio" Goulart tem uma *espi
predileção pelo Monte Cario. Tqàvez que está no Rio comparece, ln
falivelmente, â "boite" da Màrquldc São Vicente.

1511 — Dí-embarque de Dieao dc Vc-
IA::(Hicz cm Cuba .

1530 — Fundação dp Cail, na Colômbia,
por Sebastião du Doliilcázar,

1375 — Fundação do Santiago do Lcon
dc Caracas, por Olego dc Lozoda.

1KI3 — Escaramuças dos pornombuca-
nos com uma coluna holandesa
salda (lc Alocados, cm reconheci-
mento.

1741 — Morte dc Tomos dc Kempls, um
dos supostos autores dc "Imita-
ção dc Cristo".

1753 — Nascimento de Santiago de Ll-
nlcrs, vlce-r.l do Rio dn Prata.

1824 — Outorga (Io nome dc Porto Ale-
lire, A vila do Porto do» COsal.s,
110 Rio Gualba, pelo governador
Manuel Jorge Gomes de Sepul-
v.»da. que em oficio dessa dota,
nn vico-Morquês do Lnvradlo,
pede a transferencia da sede do'
governo do Rio Grande dc Vla-
can para a nova cidade. I

j infernais..."Constituição Enquanto isso
c escuna "Maria do ] ça»Glorio" barcos dos revoluciona-

rios pernambucanos, pelo corve-
ta legal "Morla tía Gloria".

1C28 — Nascimento de Antônio Henri-
que Leal, publicista e Historia-
dor maranhense.

1U30 — Morte do conselheiro José Llno
Coutinho, tribuno parlamentar
baiano.

1U39 — Proclamação tía Republica Ca-
tarlnense, na vila dc Laguna,
pelos revolucionárias rlogran-
deuses.

1342 — Partida do general Caxias, tl-i
Silveiras, em São Paulo, ond-
acabara dc vencer o revolução
liberal, para Minas, a fim de
combater ni u rebelião.

1C0II - Entraria rio marechal Caxias em
Humaltã, evacuada pela gunrnfc
çün paraguaia do coronel Marti-
ne:;.

187G — Morte de Gentil Homem de Al-
incida Braga, poeto c jornalista

maranhense.
IMO - Primeira travessia do Canal da

Mancha cm avião, pelo aviador
francês Luis Blerlot.

1014 — Mobilização geral nn Áustria.1918

geri

"tr'

1934

1935 —

Morte ile Carlos Guido y Spuno.
poeta argentino.
Assassinio do chanceler Engcl-
bert Dollfuss - O "Petit Napo-
leon" da Áustria.
Morte do dr. Pedro do Toledo,
que presidiu SAo Poulo durante
a Revolução Consti tucionallsta
de 32.

1945 — Interrupção
Potsdam.

1946 - Primeira experiência com abomba atômica norte-americanano atol das ilhns Blklul,

dn Conferência de

— Brevemente no Vougue estréará Damy D'Aubcrson. ,

PRECEITO DO DIA
IMPORTÂNCIA DA PRIMEIRA

DENTIÇÃO I
Há duas dentiçòes: a primeirjapresenta 20 dentes — denominado

de leite — e, a segunda, 32. E'
ve erro, de conseqüências funestl
pensarem os pais que os dentes
leite têm importância secundária
por estarem condenados a cair.
bom estado dos dentes de leite
pende uma períeita dentição pèrimanente.

Não se descuide dos cientes der|
leite de seu filhinho. — SNES.

I

'besdin
**H4 OA c*ç»22i

U.«NKtiS!_ - 28.H04
_s™ nome".
SJ/W - 38-1311 -oiotie".

"Mulheres

"Patrulha

ròjjKga

Kr.!!í ''0B0 - 48-°610 - "1,entro
l&V8-'910 ~ "Abrlnd0 ca-

níUTníV1811 ~ "Ml>la noile».
VELO -'íi ?SÍ.° •"¦ "Cachimbo da paz"
W18"™1 - "0s amotinados" e4 \CkS, "a fmntelra",

WlH-I.SAQBL - 38-1310 - ¦
tainha" O garoto e

SLllUrtniós IIA CENTRAL!
39-8215 — "Sansue, suor e

¦UFA _
"siimas'

«ais

iciario da Tupi
*'Am?,tiio Tllpi estii apresentando"Uoeth P,T'ela cle J- Silvestre:'
* »íi,ar-t;0a • Os capitulos da
*mW° ^^atrál, especial-

ÍH horas c 6aS- íelras'

^tkratil' Amíliíl Blmonèi Nadia
Uortiri ,í ° Gd,1MB'i e Terezinha
fl» nov.if? °s ^'"cipais intérpretes

- w Moetla Paiticla".
'" hor», pi' as ,ei,,ías feiras. ^

ifeaí" ° ,n'°*rai»ii "Marcha

BRICIO DE ABREU
CONGRESSOS DE TEATRO - V

^wvw^ww^^^^

if
J

w

N iXa de Antonl° ««Ha-, es-
^hora"!1 0Illie CU G"3, hoje'

1 horas.
ÍÍaSh^ÍK0 lodas H ^™
*20Choma' nm^''^TiiVChò]e,

,"K Almi., V u luuilh "o terças*f 2'.05 Snte aP"«entará, hoje,
famoso '&3_ H&á}° TUPI. o seuHiÜm" ír??''ania:IC0' ««raordlnário •Incrível, Fan-

( P1,.,,Un18ThÍÍMi\
\ UraP«t Embaleu \V°s "Miu Conl J

**£*? ^**s^mmmi^lÊmWaWmWm*m%

tRFMF. DENTAL

COLGATf

AS conclusões do Primeiro Congresso de Teatro, em 1924, foram
as seguintes, em síntese: "Os elementos de teatro elevem

animar por todos os meios, a fundação de clubs amadores, forne-
cendo-lhes materiais. Sob os ¦HiRÍ°,°* «>» S. B. A. T. «lar-se-a
a "Liga de Proteção à Mulher de Teatro". A S. B. A. T. anj-
mará a construção de teatro», procurando os senhores eapitalls-
tas e mostrando-lhes as vantagens que lheg adviriam disso. Plêi-
tear favores dos poderes públicos para as Companhias que con-
templarem em seus elencos os alunos diplomados da Escola Dra-
mátfca. "Esforços serão também feitos, no sentido de terem todos
os jornais do Bio uma secção teatral, com redator especializado c
que seja assim abolido o sistema de publicação de notas enviadas
pelas Empresas, na sua maioria mal redigidas c em contraste quase
sempre com a opinião da crítica c do publico. A Prefeitura, devi-
damente autorizada pelo Conselho Municipal, entender-se-a coro
o governo federal no sentido de lhe traspassar a propriedade do
Teatro Municipal, que ficará sendo uma secção do instituto isa-
cional de Musica, somente aplloarel à espetáculos mus cais. Com
o produto, fará a Prefeitura. Imediatamente, o "Teatro da Cl-
dade", destinado exclusivamente à declamaçáo e a permanência
de uma companhia nacional, cujo elenco conte, pelo minos, 70
por cento dc artistas nacionais ou estrangeiros domiciliados no
Brasil há mais dc cinco anos. Obrigatoriedade de 50 por cento
de peças naelonais. Procurará a S. B. A. T. que os contratos
de locação de serviços entre artistas e empresários e estes com os
autores obedeçam à forma escrita. Limitação de temporadas es-
trangelras e abolição de impostos para as companhias naclpnals.
Aumento de Imposto às companhias estrangeiras. O governo aux •
liará com 100 mil eruselros cada uma das companhias nacionais
de arte que provarem ter exlstfncla real, tendo feito a têmpora-
da do ano, no Brasil, com alt» comédia ou drama, opera, ópera
cômica e opereta com 70 pur tfiilo de autores nacional». Msc
auxilio será tirado do imposto cobrado ss companhias estrangei-
ras A S. B. A. T. deverá estudar um meio dè adquirir o seu
teatro. A Prefeitura dewr* reàllrar eilpttàculos públicos, em
dias determinados, para crianças. O presidente da S. B. A. T..
fica determinado pelei Congresso, oomo unlca entidade Importante
de tealro existente, de non«»'i P»ra apresentar as bases dos pre-
celtos legislativos que devem regular a ação entre empresários e
artistas, na locação df seu» «iiTleo», em suas relaçõe» entre si,
com os autores e para com o publico. Essas bases scrao confiadas
a um legislador que se incumba de patrocinar a sua aceitação
pelo Congresso. Essf trabalho foi feito por tuna comissão chefiada
por Vidal Leite Klfcelto e «erVlu de base e estudo a Le Getulio
Vargas, o que prova a eficiência, pelo menos nisso, do Congresso
realizado pela S, B. A. T., sem wnl«™« outras ""»»«"».
romo a de se tornar aquela Sociedade de utilidade publica no dl»

da inauguração de Con»resso. Amanáhá terminaremos os resultados
desse Congresso, que teve eomo ebservadore» os adidos ««»«»"
dos Estados Unidos, França. Espanha e o »r. Manuel Portei, autor,
pela Socledáíle Argentina de Autores. v
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PURA LÃ — CRIS *

i%^<Z=====2^ "" 
^V9f*itL^Q^^^ (W ANCORA, 

CASAL . . 225*00
S-lc *Y-Y^%*  

'n**~«~w*i^V 3) PURA LÃ — CAMELO —S. 1
/A^ -f![tâm*jy 

^. s. MACIO

com cobertores

GRANDE LOTE — COBERTORES
AVELUDADOS

Em xadrez, nas corei rosa, beige e szul
SOLTEIRO
CASAL . 110,03

d OCAMIZEIRO

CASAL  379900
S0LTEIR°  289,00
4) ESCOCÊS — DOUBLE — LISO

DEBRUM CORGURÃO
CASAL .  650,00
S0LTEIR0 520,00
5) PURA LÃ, BARRA FAUT, DE-

SENHOS CLÁSSICOS, COR
CAMELO

A GRANDI OtO ANI/AC Af) OA Ull/. ê ASVMBIÍA M'

.-::¦:.:.¦¦. .¦':,.:..'-'rY' * y^..r:y:,.j:'iYr:y,hiy7í^^Mi :rj:**,-:\; .j; : , ;,ú'./í(.

?^

y;^"^w._'^'.^..v%..v:.vJ^...^

 416,00
3^,00

LUXO — PURA LA. DOUBLE-
FACE "RHEINCANTS", BAR-
RA CETIM, LARGA

680,00

CASAL .
SOLTEIRO
6)

CASAL .
SOLTEIRO

_Jii--.^iiii_4Jii
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\(l) FELIPE,

O VELHO \
CRIAOOOOS*
OANDOLO, ¦ *
SUBMETEU
AO PATRÃO ¦
A ESCRITURA
DE VENDA DA

1 CASA
Ô'QU\/OLO. '
PASSADA \
em nome
OE JOÃO
DE LORENZO,
NOME DE

EMPRÉSTIMO
DE ROLANDO.
OGRAO

INQUISIDOR .
PARECE

SATISFEITO. •»•••.

:'.»(#¦'

O senhor de Lorenzo deseja,,
entregar hoje mesmo a quantiade ,dez mil escudos e entrar ime-\
didlàmenfe na posse da pro ¦

' LRrfedade-y ,. -^-y  Perfè/ tamente. Assinarei
a escritura durante o dia.—v—:

rr

RESUMO DOS CAPÍTULOS PBECEDÈNTKS - Em Vm,/a, nm grupo dc patriotas tomou o poder á fon;*!. i»;,rn ,var o pui, i|iic sc torna Cirüo Inquisidor, I.oonor Danilòlo fniobrigada a desposar Altieri, n acreriilit que Itolando Candiano, scu cx-noivo, morreu n estrangeiro depois dc Iihv.-k
esquecido;,; Entretanto, cvádldu do seu cárcere com Seateltrino, levan la um exército clandestino nas montanhas o ,0|
o nome de Lorenzo, compra a mansão dos Dandolo, au mrsmo tempo que cumeça a vingar-sc dos artífices ila sua aSI
graça, seqüestrando o monstruoso cardeal Bcmbu c nrraii.cando Bianca (filhn dc Seitlabrinu) á criminosa Inincria' isua mãe. ' '

* 
POUCO DEPOIS

Qué hd, Um homem dese
ainda? Ja falar urgente-„ —-^— 777©^^ oom VS.

L £''Coisagrave.
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(pueme?
-**-*•
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'Senhoreueouoban-
dido Sqndrigo, bra-
ço direito do fàmo-
so Scalabrino-
Venho entrar em
negociações
corrvosGo.

m
mm:*

t. . .X. ? ! : ¦ * 1

iwi

V

Um bandido entrarem
njpgocieçoe? com o
6rab Inquisidor?Nao
te-fêlié descolamento..

m Vou mandar prender-«^ tee...
Y

':ÍSâBS^0Sitiií.Wi,.. '

5>me prenderes,eu me caiarei, e nao,
ficareis Sabendo de nada. 9 consentir- Gophnua.,
des em Fratar com igo,enfregar-vos-ei Smaoestas
dois homens cujas cabeças tendes em mentindo,

,.,*.--* vab posto a prêmio, equê garânio-té-' na sombra tramam cprftra a-lipertígüei
è uma o?
compensa—T 

M

\

a Republica* Atem disto,
devolver-vos-el o cardíal
8embo e a filha de

Impe na. / >"
77¦~ptâm 1

fH0 & ¦¦ 1;5k^st

, ¦jf^ff*4'' €Í' '

%í>fÉ_**kty*-£'¦1mW*yp I

Gpmo aux/t/o de Scalabnno. Rolen •
do Candiano (eydrrtou um verdadeiro
exercito demais de dois mi I homens
que nao esperam sinéò um sinal pa-
ra apoderar-se de Veneza.
Si tonem bem sucedidos, a vossa
vida pouco valera'.mr

Forque me despojaram da aüloncfade que eu exercia
sobre os bandos da montanha. Oai-me gente e apoderar-
me-ei, de surpresa, do covil de Scalabnno, mas oom uma
condição: a de que me obtenhais uma lugar- tenênda.
Eu tinha uma patente entre os mal feito tes, eeua quero«ter tambem entre as
pessoas honestas. ^m^-^ ^. . ,™

Por que os estas
traindo 7w «SR? Uma lugar-

tenencia T
i,'jéa0-

Os serviços gue
vou prestar vos
bem 'vaiem Isto.
Imagina iso) posso
diier-vos desde ja'
que Rolando se es-

:'* conde em Veneza
sob o nome de
João de lorenzo.

m-

'- IÉI1É

Reftet], senhor. Si aceitar
des, basrtar mos- a cnegar

tte' a ianeie que da para oJOao ce canal. Ua marinheiro aliloremp èstara permanentemente.tíao^ tere/s que lhe dizer
slrta"o o meu nome, e um
quarto de hora depois
estarei'em vossa ,

presença. /y

ENQUANTO ISTO SE PASSAVA. MPERIfl FOI VlSlWR O CÚP/TAO
GENERAL ALTIERI* Jft DEIXANDO OS SEUS APOSENTOS PRIVADOS AFIflA

W DE VER O SEU MAR/DO, LE0N0R SURPREENDE A
CONVERSA DEIMPER/A E,DE ALTIERIfOSQUAIS.

/HUI70 PREOCUPADOS, NAÒ A OUVIRAM APfX>XIMAP*SE.
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ambulatórios de ginecologia e oostetncia ao H. Gattree-

Ginecologia clinica e cirúrgica - Partos.Clinica Gerai
mtUNDtó - Kl> GLORIA, 3." andar - Tel. 22-7247 - De 2 às
I hora*. Res : Rua Senador Vergueiro, 128, apt. 201 — Tel. 25-2849
"Instituto helco do dr. joaquim santos

CLINICA ESPECIALIZADA COM 20 ANOS DE PRATICA
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VAREJA® DA FONSECA
ÈrôTESÉ CLINICA E CIKURGICA DENTARIA COM ABSOLUTA GA-
RWTIA. TÉCNICAS ALEMÃ E AMERICANA PARA CONFECÇÃO DE

DENTADURAS ANATÔMICAS. MOLDAGEM FUNCIONAL
Diariamente tle !) ás 12 horas e das 14 ás IR horas

RADIOGRAFIA A CR$ 10,00
RUA EVÀRISTO OA VEIGA, 16 - Sala 1302 - Telefone: 52-2743

que se vêm verificando • para a ida
do mais completo "five"' do contl-
nente à Europa.

Foi o DIÁRIO DA NOITE o pri-meiro a trazer até os seus leitores
a noticia da ida do grêmio rubro-
negro a Europa, desde quando dali
partiu o desportista. José Tavares,
que na Bélgica tratou do assunto.
Mais tarde, o Raclng ds Paris se in-
teressou também e a delegação do
Estrela Vermelha, assistindo duas ve-
zes ao "five" do Flamengo jogar,
deixou a quadra da Gávea tao emo-
cionada que o seu dirigente — Co-
sicli Slobodon, estendeu o convite pa-
ra que a excursão fosse até' Belgra-
do e Zagreb, sob o patrocínio da Fe-
deração de Basketball da Iugoslávia.

A temporada do Flamengo na Eu-
ropa Já está organizada e o pre-
sidente Gilberto Cardoso se mostra
bastante otimista, cltmte de que,
mais uma vez, o Flamengo saberíi
honrar na Europa o nome esportivo
do Brasil.

Segundo Kanela, o embarque da
delegação será no mês de jutubro,
rumando direto a Bruxelas, onde jo •
garáo três veze«. Da Bélgica, vão à
Itália, estreando em Gênova, contra jo Club Atletic Gênova. Ainda na í
Itália, na cidade de Milão, darão,
rombate ao B.C. Borlettl, estrean-'
tio em Belgrado contra o "Red Star'
u despedindo-se da Iugoslávia, na ci
tláde de Zagreb, contra o "Mcadost".!
Retornando, nesta altura dos acon- \
tecimentos, os rubro-neirros enfren-1
tarão, na cidade italiana de Bolo-
nha, o B.C. Virtus, indo para Pa-
ris, onde enfrentará o RacinK e ou-
tros rivais, por êle a serem aponta-
dos. Possivelmente, serão realizados |
jogos na Espanha e Portugal, retor-
nr.ndo a delegação ao Bras.il.

O calendário da temporada do
Flamengo na Europa, representado
pelo seu "five", nesta altura o cam-
peão carioca do corrente ano, em
virtude da grande diferença de pon-
tos para o fisu perseguidor, tem as -
sim programados Jogos na Bélgica,
ttálla, França e Iugoslávia, sendo
provável que ainda surlam outros
países como Esoánhá e Portugal.

Pela primeira vez uma esquipe de
bnskr-t sal do Brasil para larga tem-
porada e ela participará com a con-
fiança do-, brasileiros, por ser a mais
pprfelta que temos visto atuar, en-
tre as outras rio continente, prova
eloquente são os seus feitos aníer.o-
res, ante rivais que mereciam respei-
to, pílos seus integrantes, técnica -
mente quase perfeitos.

Quanto íi constituição da delega-
ção. ainda vai merecer estudo, mas
podemos adiantai' que Gilberto Car-
dopo e Kanela envldnrãp todos os
esforços, para oue o t:am campeão;
vá completo à Europa, inclusive com'
Zé Mário.

Confirma-se. assim, Intelramen, e,
o "furo" dp nossa reportagem, dado
ã publicidade a côrca de três me?c
atrás.
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ARRECADAÇÃO DA ALFÂNDEGA
Foram arrecadados ontem pela

Alfândega do Rio de Janeiro, Cr$
10.335.079,30. Desde o dia 2 do cor-
rente, a renda ascendeu a Cr? ....
142.992.048.60, mais CrS 
42.865.871.00, que em igual período
de 1950.

Prisões de vendedores
de "maconha" em
Belém
BELE'M. 24 (Meridional) — A Po-

heia lavrou, nos últimos dias, nume-
rósos flagrantes de traficantes de
maconha. Por outro lado. as autorl-
dâdes estão em constante atenção
nos presídios, a fim de evitar que
os visitantes levem a "erva maldita"
para os presos.
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Compramos máquinas SINGER, PFAFF, MINERVA, ALFA, máquinas
it.UOlIt, ESQUERDA c outras. Pagamos até CrS 3.500,00, segundo o
tilor dc r.iila uma; não faz mal se estiverem bichadas, defeituosas ou
¦pmliadas. Atendemos em qualquer distancia, mesmo em Niterói. —
MTMAFRA & IRMÃO — Rua Arlstides Lobo, 134 — Telefone: 28-7547,

/Para um Hálito PertumailiiN
! \0entes Limpos e Bnlliante$,y

auto êMiii i/nta.
WAHIO I PONTOS DE PAR-
IH DOS ÔNIBUS COMERCIAIS

l)IÍ 1'KTKO-
MIITIDA POLIS
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IIOKAKIO li PONTOS UE PAR-
TIDA DO EXPRESSO DE I.UXO

PARTIDAS DE PKTSOPO-
- DO 1.18 - VIA QUI

RIO TAN PINHA

liSTAÇA'0 RODO- KSTA. VIA'
VIÁRIA MARIA ÇAO OA HOTE1,
NO PROCOtMO" LKOPO!.- ÍJUITAN-
Í3ÜICUET N." OtNA DIN1IA

8.15 6.45
9.15 7 45

10 15 8 45
11.18 10.45
16.15 14 45
17.15 15 45
18.15 16 45
19 15 18 45
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Para Inicio de nossas reportagens.
"O seu club para o campeonato",
vamos ter hoie apalavia rie Aimoré,
treinador do São Cristóvão.

O destacado preparador alvo, res
pondendo a nossa pergunta — "Co-

mo se encontra o Sáo Cristóvão pa-
ra o camneonato" — disse:

Está bem, porém, apresentR Rin-
da algumas falhas. Temos uma boa
defesa, mas o ataque aint!a carece de
um pouco mais de conjunto e flnali-
zação. O nosso maior entrave será
a tabela, pois, pegaremos em seguir
da. as equipes do Bangu. Botafogo,
Vasco e Fluminense. Isso basta para
quebrar um serviço de preparação
de qualquer treinador.

—O quadro deste ano é superior
«o de 1950?

Nem tenham duvidas. Cem ve-
zes superior. O plantei agora é todo
novo.

Qual a formação que deve ser
a titular? ....

Tenho ainda algumas duvidas,
mas pode ser a que tem — Mariano,
Valdir (Jonian) e Torbis; índio, Ge-
raldo e Olavo; Amaral, Ncnô, Cunha
(Airèsi. Ivan e Carlinhos.

Qual o jogador que aponta para
ser o mais destacado no próximo
campeonato da parte dos alvos?

O meia.esquerda Ivan. Um
grande meia controkdor de bola, Jo-
gando atrazado, que fui buscar nos
juvenis. AoHado de. Carlinhos, acre-
dito que tenha sucesso.

Encerrando . ás nossas perguntas,
Indagamos ao treinador Aimoré qual
o seu candidato para o campeonato
de 51. respondendo:

—'Ainda acredito no Vasco, muito
embora' outros se apresentem tam-
bam com chance.

Com a palavra de Aimoré inicia-
mos a série dè reportagens visando
os treinadores cariocas levando até
os "fans", o estado do quadro pre-
ferido na palavra do próprio orien-
tador técnico.

PERDEU-SE
Rua Guaju', 119. Um projeto dc

reconstrução do prédio acima r.u
bonde Uruguai.Engenhp Novo ás
7,00 horas da manhã. 'Gratlfica-.r,

com Cr$ 500.00 a quem entregar á
rua Souza Barros, 333 — Engenho)
Novo — Tel : 49-7514.

lares, confirmando-se as qualidades
de Tomlres, um bom médio, sendo
valente, marca com segurança, pos-
f-uindo ainda, um chute violento nas
penalidades.

Valoriano também é um meia que
trabalha com eficiência, estabelecen-
do o contacto e.itre a defesa e o
ataque. O resto, muito irregular,
principalmente seus zagueiros, que
furam multo nas rebatidas. De um
modo geral, entretanta, a equipe do
America é boa. e poderá proporcio-
nar melhores espectaculos.

Já o Fluminense, não atravessa
uma boa fase. Ainda não se ajeitou
ti quadro tricolor. Sandford possui
tiualidades mas ainda hão está ada-
ptado. Edson foi superior e deu mais
vida a linha média.

Orlando foi o melhor atacante.
, quando entrou no segundo tempo.
I enquanto que, Pinheiro, mesmo se
: sentindo contundido, foi o melhor.

Pé de Valsa, Edson e Jaminho, for-
maram uma boa Intermediária. Po-
rém, em conjunto, o quadro de Al-
varo Chaves ainda está muito falho
lendo muita coisa a fazer. /'

Consulta CrS 30,00
OLHOS-QlJVlDOS
NARIZ*GARGANTA,

DR.FÍRTUNATO-IÁsGHS.
22-36SS-H0RA MARCADA Crt 80.00

RUA DA CARIOCA, 6- 4» AND.

Tratamento dos cravos, espinhas e eczcma.s K*traçâi> definitiva e
«em cicatrii dos pelo; do rosto sinair- e vp.rrugas.

Caspa — Pelada - Queria rio cabelo
flu Dí«a« Prática Hospitais Berlim. Paris Viena Nova Vork.
Ur* ariTCS Rua Me*iro. 31.15." - Tel 22-0425 - Das 3 àf 6.

M.ADJALBAS M OLIfEIRA

B coube ainda a Tefé divulgá-la ao
receber uma carta do engenheiro Al-
íredo Neubauer, seu velho amigo e
que serve á Mercedes hâ 15 anos, em
cujo texto existe a afh inação de que

OS ALEMÃES VIRÃO PARA
VENCER

Nem mais, nem menos) Mas dei-
xémos que o própr.o Tale. transníl-
ta aos nossos leitores o que ocorre
a respeito: "Relnvldico para mimieni
primeiro lugar,- louvar o DIÁRIO
DA NOITE pela cooperação que ;VEln !
emprestando, com excepcional \ijf$- I
Iho, ao automobilismo. i

Crela que me regosljo com o que !
vem ocorrendo a dai apelar para que jseu jornal continue no seu elogiável
trabalho ajudando um esporte que I
merece o apoio geral, por viver em ;meio de lutas permanentes, mas que
não tem sido bom compreendido.

E parece que melhor me sinto pura
assim falar, pois, no momento, sou
unicamente um associado do clube,
já que não participo de qualquer ;dò
suas comissões ou Diretoria. Más,
.nsrn por isso, deixo tle acompanhar
u,;£ua vida e sentir o quanto lhe vem
sendo dado em ajuda pelo DIÁRIO
DA NOITE,

Dal, com máxima satisfação, dis-
correr sobre o assunto que fui In-
terpelado, podendo afirmar ser real
a carta, E ela coloca em seu devido
termo a questão que diz respeito ás

FAMOSAS JHEHCEDESE com toda razão, como passarei
a explicar: a fábrica, depois de-mil
dificuldades, desenvolve um vi
ginoso trabalho de recuperaç;
qual vem sido vencido á custa de Wll
esforços. Mas, ainda assim, lançará
as máquinas de 1.500 cc, acompa-
nhando as demais que já exploram
tal tipo de carro, que tem consegui-
do êxito em todas as partes do
inundo. y

Representa a grande novidade que
Alfredo Neubauer mandou dizer,
juntamente com as expressões dc
sua admiração por São Paulo, que
classificou como sendo uma terra de' impressionante trabalho • c progres-

:so e com as belezas maravilhosas do
Rio. Depois feriu o assunto princi-
pai em cheio, esclarecendo que a
época da temporada internacional,
novembro e dezembro, diz muito bem
aos Interesses dos corredores e dele
próprio. Achou excelentes òsVhiôses
escolhidos.

Mas quando abordou tal ponto fez
uma confissão de alta relevância.

Irei, assim, ditar • algumas linhas
suas: "Os alemães estão dosèjofps de
correr no Brasil e embarcar com sua.s
possantes máquinas;, mas só o farão
desde que lhes fique a certeza rie que
contarão com material para ven-
cer".

E' uma revelação de máxima lm-
portancia. Precisamos fixã-la em to.
rios os seus ângulos. Não se trata de
tima-àfirmativa vã ou sem cohsistên-
cia: De íormá alguma. l3ão palavras
que devem ser medidas, pois servi-
rão para alertar os participantes da
temporada e mostrar que se as Mer-
cedes chegarem ao Brasil é porque
estão no páreo e apressntando reais
possibilidades de brilhar.

E fornecendo outra novidade,
iyualmente^ensacionai, Alfredo Neu-
bauer declarou que deverá - trazer
quatro e não três máquinas. Duas
seriam muito poucas e três não o
deixariam fazer o que pretendem
cm nosso país.

E' como se vê, uma grande noti-
cia, pois precisando os alemães ape-
nas/de dois carros, dois ficarão ao
dispor dos nossos corredores.

E Tefé termina: breve deverei es-
tar de posse de nova comunicação
e outras novidades. E prometo trans-
mití-las ao DIÁRIO DA NOITE, tão
logo cheguefn ao meu poder".

Agora a nossa vez; vindo as qua-
tro então não haverá por onde es-
capar, pois Tefé poderá íicar com a
n° 3, que ele afirmou lhe tsr sido
prometida, "sobrando" a n° 4 para
Gino Bianco.

Quando dissemos que tudo está fi-
cando azul para o lado do festejado
corredor não foi atoa...

DI^A. NINA DE CARVALHO
TRATAMENTO DA EKTEKIUDADE

DOENÇAS DE SENHORAS - HEMORROIDAS - PARTOS.
Assembléia, 63-1." andar — Segundas, quartas e sextas-feiras, dai

15 às 18 horas. - Residência : 25-6394

FOTOGRAVUFM
Aí

Fazem-se clichês pretos e a cores (tricromias.J
e policromias), galvanos, electrótipos, etc. parâj

jornais e revistas. __ j
SEÇÃO DE GRAVURA DE «O CRUZEIRO»

Rua do Livramento, 203 — 3,° andar. 
' 

Telefone: 43-4977 — Rio de Janeiro — Braslf.

SSvíüiVáà

ANALISES MÉDICAS
Exames de sangue, urina, fezes, etc. — Tuhagens gastro-duodenaií
— Determinação do metabolismo basal — Diagnostico precoce da

gravidez — 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

*S^TfeATRO;
A*AA' '*r*l»+t*»+)m*Àtm*l+*0»Af%^

G L O R 1A
PRAÇA FLOHIANO - Teleíone: iü-9146

JAYME COSTA — HOJE, ÁS 20 E 22 HS.

TENORIO
3 ATOS UE J RUY %

(HISTORIA GOZADA »E UMA ÉPOCA BÍRÜTÀi'!^
UMA COMEDIA QUE E UM 1'IRO I UM TIRO UE ml.
GARGALHADAS - BALCÃO 10 CRUZEIROS
Vesperais ás quintas-feiras, sabartos, dontincoF c feriados. A* 16 h».
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ARRECADAÇÃO DA RECE8ED0RIA
A Recebetioria do Distrito Federal

arrecadou ontem Cr$ 17.191.554.50,
e desde o dia 2 do corrente, Cr$....
S39.867,933,80, mais Cr$
142.996.452,00 que em idêntico/* pe-
riodo do ano passado.

Pw~

REGINA
TEATRO OUI.CINA - ODILON - Rua Alcintlo

Guanabara. 11 - Iclclone: 32-5517
CONCHITA e ODILON na maior peça de

Pedro Bloch

IRENE
De terça- a sexla-leira espetáculos completos ás 21 f
horas, sábados e doniinitos scssócs>âs 2(1 e ás 22 ho-

ras e vesperais, ás 16 horas. Quintas-feiras, vesperais (preços redu-
zidos), ás 1(! horas.

SERRÀDOR
SENADOR DANTAS. 13 Tol ! 42-6442

HOJE — ÁS 20 E 22 HORAS — HOJE \

EVA & SEUS ARTISTAS j
Com ¦ deliciosa comédia de Juraey Camargo 

'¦:¦¦¦

BAGAÇO

1 ¦*':I11m *

^Sftfô»t<';i'/''iíkWaSSí«i l

EXIJA

nPTTT TQTÀ dr. P A i V A
UUULIOIA ¦ 

GONÇALVES
Consultas diárias das 2 ás 6 horas.
Av. 13 de Maio, 37-5." andar — Te-

lefone: 22 8299

&|ist,a*Àe!*ée composta

c a.MENDOi:¦¦k^RT 1Afc"^Í#V 'A

Pintos de

NTISSÊPTICO
.GRANADO

% Suores i#5

muNiciPAi
HOJE — ÁS 21 HORAS — HO|E
Programa : CANDOMBLÉ - SÁBADO DE ALELUIA - NAVIO
NEGREIRO — PRAIA NORDESTINA — CAFESAL — NO RIO

SAO FRANCISCO — CARNAVAL, etc.

TEATRO FOLCLÓRICO BRASILEIRO
Últimos espetáculos antes dc embarcar para a Grã-Bretanha!

PREÇOS POPULARES

GRAN CIRCO NORTE AMERICANO
Na Ponta do Calabouço

HOJE — ÁS 21 HORAS — HOJE

0 MAIOR CIRCO DAS AMÉRICAS
Um mundo de^atraçlies e novidades para o Rio de Janeiro

¦ GRÁTIS - Fxihicân t!c fera".

SARBASANI
O CIRCO DIFERENTE !

HOJE E TODAS AS NOITES, ÁS 21 HORAS

EVITE ATROPELOS adquirindo com antecedência o seu
ingresso.

AV. PRESIDENTE VARGAS, PRÓXIMO A CENTRAL

e frangas i

&NHIA USINAS NACIONAIS
IJIOI BABÃO pB }£o ríLIt ' /Oi ' QfO»

taiiti Sá de Carvaltio Hzevedo
Olsa dc Carvalho Azevedo; Sônia de Carvalho Azevedo; Arthur
l'e Carvalho Azevedo e senhora; Henrique Sá de Carvalho Aze-
vedo, senhora e filhos; Pio Sá de Carvalho Azevedo, senhora
e filho; Wilson Moneró, senhora e filho; Antônio Garcia Mon-
«iro, senhora c filhos; Cccilia de Carvalho Azevedo; Germal-
ne dc Carvalho Azevedo e filha; Francisco de Carvalho Az«-

Darenf vctl°. senhora e filho; Clorindo Bessa e familia e /demais
liltC|m s 

^radecem a todos os que os acompanharam na dor sofrida pelo
"». sohrin? ° SDU Inesquecível e querido esposo, pai, irmão, cunhado,
«os c'"1,0' Primo c genro, CÂNDIDO SA DE CARVALHO AZEVEDO,
k alZ í!m ,para assistirem à missa de 1?. dia que, em intenção à
illar-m'r' ™an<lam rezar sexta-feira, 27' do corrente, às 10,30 horas, no
014ue ««i?,.lBrcJa da Cruz dos Militares, agradecendo, desde Ja, a todos"sistireni a esse ato dc fé cristã. ' :

AVISOS . FC«EIIRÍ6'«;
K "itl.I 

í"»8 08 JORNAIH fc KAIMOU««A IM) OUVIDOR N." 100 - TELEFONE : 43.799?
PLANTÃO NOTURNO - TELEFONE i 22-ÍÍ12

AT E N D E - S E A DOMICILIO
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*NIW
HAMPSHIRE
RHODES

LEGHORN
BRANCA

Procedentes de granjas as-
iodadas à SCAL-RIO, com
garantia de saúda • alia

produção,

$PAifl$ Curso prótieo
de avicultura, para você
jer i/m bom avicultorl

lido jrçra Jtáfenil;i Sitjo offGfátija.

stói^,:,,,,^,'Ckr,nos:ifc

CAPELAS 29-3353

U EM ERENTfc AO CEMI-
i TER10 - DE INHAÚMA
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TAMBÉM O FLAMENGO QUER TOMIRES

S-W

Foi o sr. Rubens Moreira quem criou o
caso Almir, do qual resultou o rompimento
de relações entre Vasco e Flamengo. Agora,
aquele paredro pernambucano, atualmente
chefiando a delegação do America, de Reci-
fc, 

'está 
para criar outro caso, ainda envolven-

do os dois graneds clubes e tendo como pivot
outro jogador que, como Almir, não vale o
menor estremecimento de relações, muito
menos rompimento.' 

Resulta que o Vasco, quando da sua es-

tada em Recife — na desastrada excursão
que custou ao clube a Cepa Rio — se inte-
ressou pelo concurso do médio Tomires,
grande figura do America e que, no jogo se-
guinte, voltou a enfrentar o Vasco, reforçan-
do o team do Náutico--

Houve mesmo proposta ao jogador, na
base de 150 mil cruzeiros. .Ainda ontem,
quando o entrevistamos, Tomires confirmou
que havia sido procurado por dirigentes do
bi-campeão carioca:

E' verdade, sim. Fui procurado, ofere-
ceram-me 150 contos e eu disse que gostaria
de vir para o Rio, mas que estava preso por
um contrato.

¦p '

E que responderam a você?
Que o Vasco iria tratar do assunto di-

retamente com o meu clube.
' Vai daí que o sr. Rubens Moreira, já cien-
te de tudo, ofereceu Tomires ao Flamengo. E,
segundo nos informaram elementos da dele-

gação .do America, o sr. Rubens Moreira tem

prestigio suficiente no clube pernambucano
para decidir do destino de qualquer um dos
jogadores do quadro verde. E, sendo um de-
dicado rubro-negro, da mesma forma que
trouxe Dequinha e arrancou Almir, que es-
tava no Vasco, tratará de desviar Tomires
para a Cavea. ,

Resta saber,
advirá daí.

agora, que conseqüência' yy

ARMANDO
SANTOS

O Torneio Mundial de Clubes CnmncBn, »,„ ,du Copa Kio rendeu CrS 19,063.21600 «.rW»buidos: Em São Paulo: 7 jogos disputa,!, *„™ *f
bu, CrS 4.340.290,001 No Kio: U joSo tcl >estádio do Maracanã, Cr$ 15.613 <mm ""'"-«i «t

Dividida essa renda pelos clube» que participaram Uci To,- •
fica-se que cada um deles produziu o seguinte: Palmeiras-v,k\ ã',tri'

I í*or> ,a,. / 
' "' '¦S-i*.'!Oj,|10;Vasco: Cr$ 4.769.352,50; Juventus: CrÇ 3.G89 l0->-,o

».308.94,00; Sporting: Cr$ 1.631.317,50; Nacional: Crs'l
trela Vermelha: CrÇ 848.762,50 c Olimpique: CrS 627.;i80,ih,
a entidade máxima nacional de apurar as despesas feitas

Áustria; ru'J3«'l«,5.:r.,.
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NOVO CONVITE DA
EUROPA AO BANGU
A-nova temporada dos alvi-rubro s está-prevista para abril de 19521

A excursão do Baniíú à Europa juntamente com o São- Paulo foi #
das mais proveitosas. Tecnicamente, os alvi-rubros fizeram sucesso, muito
embora os resultados financeiros não fossem «impensáveis.

A excursão do Bangú à, Europa, serviu, entretanto, para projetar o
Clube alvi-rubro nos paises europeus deixando entre os desportistas do
Velho Mundo, a melhor das impressões. O único mal do Bangú foi ter
realizado essa excursão juntamente com o São Paulo, tanlo assim que ao
fina}, foi preciso o Bangú desligar-se do combinado regressando sua de-
legação ao Rio, sem ter realizado o ultimo jogo em Lisboa.

NOVO CONVITE AO BANGU'
Aporá, vimos de ter conhecimento de que o Bangú vem de receber

um novo convite para excursionar ao Velho Mundo.
Segundo fomos informados a temporada próxima c.síá prevista para

d mês do abril do próximo ano. Nessa excursão, o Bangú devera visitar
vários países europeus.,

Domingos
vem atraz
Ide reforços

Pindaro cumpriu
o que prometerá

O zagueiro ja se encontra ern Padua e
não pretende retornar — "Serei mesmo
boticário, se o Fluminense não atender

. às minhas modestas e justas pretensões"
¦ .tj

m

.PÜGILISM0
A noitada de amanhã,
pelo Campeonato de No-
vissimos

•A.Federação Metropolitana de Pu-
gilismo fará realizar hoje na cancha
da rua Figueira dc Melo a segunda
rodada, do Campeonato clc Novissi-
mos. do qual farão parte pugilistas
do Vasco, Madureirá, Galitos, São
Cristóvão, Portuguesa e Flamengo.

E' o-seguinte o programa a ser
cumprido na noite de amanhã com
nlicio ás 21 horas:

Galo — Valter de Almeida, (Madu-
reira) x Valter Lopes Cezilio (Vas-
c). Pena — Irinel F. Silva (Vasco)
v Jorge Coelho (Madureirá). Leve —
Emanuel Silva (Vasco) x Liberãlino
Nunes (Vasco). Meio-fhcdio ligeiro

Antônio Bahia (Portuguesa) x .lu-
randir Lopes (Vasco). Meio-mivlio
ligeira -- Joel Galiano (Portuguesa)
x Bélmirò Severino (Madureirá i
Melo-rriédlò — Hélio Torres (Vasr.ii
:< Álmazio Nogueira (Portuguesa;.
Mediei — Ari J. Santos (Flamengo)
x Clcmentihò Monteiro (Vasco). I?_-
sado — Valdemar Adão (Vasco) x
Sebastião Gomes (Flamengo). Luta
extra — Meio médio ligeiro — João
Braz Maiclonaclo (São Cristóvão) x
Manoel Silva (Vasco).

Os leitores do DIÁRIO DA NOI-
TE estão muito bem lembrados do
uma entrevista concedida a este ves-
pertinp pelo zagueiro Pindaro em
absoluta primeira mão. Diss-s-nos o
jovem player naquela época.

— "Se não chegar a um acordo
com o Fluminense, abandonarei o
football, retomando a minha cidade
natal para ser simples boticário du
Pádua".

Agora, a promessa—foi cumprida'!
Pindaro resolveu mesmo seguir

para Padua, tendo deixado esta ca-
ÍConlinúa na '9a pag. — Letra U

WATER-P0L0

QUER JOGADORES
PARA O BANGU'

Saindp do Olaria para o Bauru.
Domingos eslá procurando arrumar
um quadro relntivannrite bom'. Ocompromisso naquela cidade será im-
portante, daí o cx-crdcl. sé estar em-
penhândo no sentido de arregimentarbons valores em sua equipe. Daouí
do Rio. levou Mical, embora não nu-desse ficar, em-face das dificuldadescolocadas pelo Olaria. EntretantoDomingos continua interessado" nos
jogadores cariocas, suplentes da va-
lor que não têin oportunidades cm jseus clubes. Tanto assim qu,> deverá'vir ao Rio em busca dc refoiços,Pelei qne sabemos. Mário, rio Ban -
BU, Cadinhos, do Vasco; também ou-
ÍConlinúa na ,4a pag. — Lelra P-
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para encerrar o balanço da competição c ser apurado 
"«Ti? Tw"ti'

verificado. s?"10 "li*
O Juventus c o Palmeiras, receberam ile cotas rixas, CrS 1cada um; o Áustria c o Vasco da Gama, CrÇ 1.000,000,00 ra'di' '""*

que "sobraram" nas eliminatórias: Sporting. Eslrcüv -Y-rir,, 11rUIB c
nal e Olimpique, CrÇ 600.000.00, cada um. "' x«i

NOTICIÁRIO
REGRESSOU O .JUVRjTlXRegressou, ontem, à nnii» 3 '

Itália, a delegação <j0 Z :„!Wa'
SEGUIRAM OS JUIZK-, U>

mesmo avião, retonurn,,, „ ,2.3.ses os arbitro.-; Oaita^AMWTordjmann, francês
ASSEMBLÉIA ÜERAI, vi ,-*,RAÇÃO - Está COnvSSunir-se na próxima sexta-Bt17,30 horas, a Assembléia- r ih

bali A ordem do d!a • aae
,..„,-. aProvnsno dos nu 5

Acordo inicial entre
alvos e alvis-negros

•-
Resta agora fixar-se a quantia que o São;
Cristóvão receberá como quebra

árbitros;
b) — discussã

terno do Depar^ta^^"-
ç) - exposição do presidente-

'•mento ce Arbfe
. , . o do pres:J- "
mtersses gerais.

Continua na 9° poo-'.-_ yjj
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líoSetoV
O centro-medio Geraldo Bulau,

embora sendo considerado um dos
melhores elementos do São Cristo-
vão, Já foi até oferecido a outros
clubes.

Pode haver conlrassenso ha «ifir-
mação do que ele se apresenta co-
mo um dos melhores elementos do
quadro alvo. mas está sempre colo-
cado á venda.

VOLLEY-BALL
Parece que desta vez se

realizará o Sul-Ame*
ricano , . s

A Confederação Sul-Americana dc
Volleyball, embora fundada há cinco
ajos, ainda não conseguiu rocjiianr
o seu primeiro campeonato, pois ;nu-
meros têm sido os obstáculos que a
mentora continental tom encontrado
para levar a cabo o certame."Desta feita, parece que a Confe-
deração Sul-Americana realizará este
ano o seu primeiro campeonato, pois
com a inscrição do Paraguai, atingiu
a quatro o numero de concorrentes,
quantidade assás suficiente

Acontece que é o próprio Geral-
do que se empenha para sair, cer-
to de que o clube não pode melho-
rar sua situação e reconhecendo que,
não fazendo falta ao tcam, que
conta scom reserva, poderia dar de
ganhar ao clube uma boa quantia.

Todavia, os clubes que se inte-
ressaram pelo jogador, por motivos
de cifras, não ftiegarám a um
acordo. 13 o jogador foi ficando.

Agora, ao que parece, Geraldo vai
satisfazer um velho sonho, qual
seja, o de ingressar no Botafogo,
clube de sua simpatia.

Pelo menos, entre Botafogo c
São Cristóvão foi estabelecido um
acordo inicial, mediante o qualGeraldo irá para General Severia-
no em quanto Baduca se trans-
ferirá para Figueira de Melo, sen-
do essa uma troca que-Eonsulta os
interesses dos dois clubes.

Ao Botafogo, que necessita de
um centro-medio com urgência,
tanto que tem colocado Geninho
no posto- E ao São Cristóvão, que
anda á procura de um meia es-
querda. •¦

E como ha diferença dc nivel tec-
híco, entre os dois jogadores, o S.
Cristóvão será indeuisudo numa
quantia á ser estabelecida.

O assunto, alias, não foi resolvi-

*A.»SAí^\a,-. "• '-*wJ I

ARLINDO

DETALHE DA ENTRADA DOS RUBRO-NEGROS EM CAMPO,
PARA UMA VITORIA, NA SUÉCIA

O Campeonato que incluirá equipei
masculinas e femininas, está marca-Ida definitivamente devendo o açor
rio para a primeira quinzena de se- do ser estabelecido por estes dias,
tembro vindouro, devendo realizar-se antes, 6 claro, cio inicio do campeo-
nesta capilaj. Inato.

ICONTRAM-SE OS 1KVECTQS DA EilFOPA
Sábado,
siva do
verno

a partida deci-
Torneio de In*

O Conselho Técnico de Watcrpolo
da F. M. N. marcou para. sábado
próximo a terceiro partida decisiva
cio Torneio de Inverno que se cucou
tra empatado entre o Guanabara a
o Fluminense, cm virtude do grêmio
tricolor ter perdido os pontos do pri-
meio encontro que vencera de 7x3.
Quanto ao local do jogo, íoi marca.v.i
a piscina do Botafogo..

Ao que se propala o Guanabara
não disputará o jogo fazendo entre-
ga dos pontos ao Fluminense.

1| BASKETBALL KM lü *
:-j .^_!

'mmmwBBmw ^mm ________
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Flamengo x Portiipesa
hoje, á noite no Maracanã

Peleja de interesse na primeira apresen-
tação dos rubro-negros — Os quadros ,

Pafa a torcida carioca, c aconle-
cimento de grande importância o
mesmo motivo de ansiedade a peleja
desta noite, no Maracanã, Flamen-
go x Portuguesa de Desportos., A lu-
ta de dois invictos da Europa, ambos
com dez vitorias no velho contlnen-
te, enquanto que os lusos contam
com mais um empate. Duas faça-
nhas realmente sensacionais e rw>
moraveis para o football brasileiro,
dai, haver maior expectativa era

ZONA MORTA
ZILDO DANTAS

VAI Á EUROPA O destacado
defensor do

Flamengo, Zé Mario, qüe não gos-ta de viajar de avião.- Zé Mario é
um elemento imprescindível ao"íive" do campeão carioca.

Os -treinos do
Grajau' T. C.
para a segunda
divisão estão sen-
do ' realizados ás«-uartas-feiras ás
:2Ü horas e aos-sábados ás 1G.30
horas. Para hoje
estão convocados:
Ananias, Canina-
rln, Lúcio, Dii-
mar, Garcez, Tou
rinho, Erick, Al-
,varo, No zinho.

Roberto, Otávio,
Boquinha, Teimo•2 Mcminho.

Os treinos dos
aspirantes, são
as 2.a c sextas-
feiras, ás 20 hp-
ras. Estão cònvo-
cados para os
treinos Max, Tião
Ivan, Nilo, Ser-
gio, Jurandir, O-
t íteilio, Ota v i o,
Flavinho, Gilber-

^Aertc»^l<-*»»-*»AA*^a--»>**_i»»».

Partiu a delegação tio Vas-
co para Santiago do Chile,
levando a juventude brasi-
leira representada na equipe
de juvenis dos cruzmaltihos.
Vão os garotos de São Januti-

rio a convite dos chilenos
para uma temporada nas
quadras do Pacifico. .

Na chelia seguiu Inocencio
Léa), *"n verdadeiro diplo-
mata c o treinador Falcão,
com.justiça íoi itegrando a
equipe, pois, dedicou sèmpr-v

,o seu tempo ao preparo dos
garotos e vê assim, que o
Vasco não eseiuec-eti o seu sa-
crificio.

Vamos sentir de longe o
empenho dos juvenis vasca:-
nos para honrarem em qua-dras chilenas o bnsket-ball
brasileiro e tudo. indica quenâo decepcionaremos aos an-•dinos,-' provando que aqui
também tratamos da renova-
ção de valores no basket-ball.
Aos garotos vascainos os nos-
sos votos de uma feliz tem-
porada.

to, Flavio, Juiio
César, Julinho e
Pedro Paulo.

I I
IH

.m.
msss

Boa sorle vascainos.
Seguiu onlcm a delegação juvenil do Vasco para io Cri ile, «iiídé realizará uma serie de jogos. Na I

r.hefia seguiu Inocencio Leal e* • treinador fui í
Falão. Tudo indica que os cru/.niallinos terão, j
exilo nesta tcmpoiad». â

-&&-.-_._._. _-t-_!-AZfc_.--i'-ii-.í-,.i.f: í.ii.».iL.A'AÍ-..-:\:'i ¦¦¦_.^_f_'..t-:;;,'---.;-/:tV^.;.li^^|.,;.iY.'i*-f;r.1

Os m i neiros
venceram o cam-
peonato brasilei-
ro de Juvenis, e,
cariocas e pau-listas ficaram em
segundo. No fe-
minino: primeiro
paulistas: segun-
do. cariocas. No
lanc-e livre os ca-
rioens não se co-
laçaram.
(Continua na 4*
narina* letra. y>
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Bbertas
as inscrições

torno do niatch entre ambos. Será
mesmo o "tlra-prosa" entre os dois
clubes, vendo qual dos dois o melhor,
uma vez que se encontram igualadas
no numero devitorisa pelos campos
europeus. ,

Alem disso, o prélio desta noite,
no Maracanã, surge como ura aspe-
taculo de brande -gala, porque, o
Flamengo fará sua primeira apresen-
tação á torcida carioca, á sua imen-
sa torcida, depois de ter cumprido a
mais espetacular façanha rra Euro-
pa. Sua Invencibilidade contra a ln-
vencibilidade dos lusos, quo ambos
trouxeram do velho mundo. A Por-
tuguesa já perdeu em amistosos pa-
lo Brasil, mas, não perdeu a condi-
ção dc grande quadro. Dai, ser uma
lorte prova de fogo para os rubros-
negros, despertando intensa curiosi-
dade entre seus aficionados. Um
niatch de repercussão sensacional,
que seguirá as emoções ainda vividas
pelos nossos torcedores, com a vitoria*!
do Palmeiras na "Copa Kio". Grau

MB Wirm^A^^I^^^t.M
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Tom Brown. o "ás" do fenls omoricano, num "baci-r-hand"
arriscado, na quadra de WimWedon

A Sao CoiiradO-Joa, dO de amistoso esta noite, Flamengo x

próximo domingo, deve*
rá apontar alguns cam-
peões

Em outubro do ano passado, poiso calendário vivia sempre atrazado
e as etapas do Campeonato das
Montanhas apresentavam Intervalos
de 30, 40 e 60 clias, Aurélio Ferreira,
há pista da S. Conrado-Joá, quase
perdeu a vida. s

Sofrendo um seríssimo desastre
ainda hoje, está sem poder utilizar
as duas pernas e conservando uma
delas enfaixada e que o obriga a sc
utilizar de uma muleta.

E, na mesma raia, no próximo do-
mingo, teremos
A TERCEIRA ETAPA.

Nela, nâo temos divida, "pinta-
rão" alguns prováveis campeões,
pois os que se conservam invictos,
com pequenas exceções, se voltarem
a vencer, não terno suas colocações
alteradas nas duas etapas finais.

Assim enquanto os mais prova-veis ganhadores sc prepararam ese aprestam para o cotejo em pers-
ÍConlinúa na 9a pag. •— Leira X)

HIPISMO
As provas 

"Mario Gouveia
Ribeiro" e "José de Verda"

Não está ainda fixada a data pa-ra a realização das provas de hl-
pismo "Mario Ribeiro" e José de
Verda". do calendário Hípico dt
Federação Metropolitana de HIpis-
mo, que rtiveriam ser realizadas do-mingo im pista da Sociedade Hl-
pica Brasileira, forampica Brasileira, foram transferidas! para militares fardados,''6ta8-<hVV f ;,.'; . , Iso vale,par» aoiiv—"',

Portuguesa dc São Paulo.
Os dois quadros para hoje, forma-

rão da'seguinte maneira:
FLAMENGO: Garcia '— Biguá e

Pavão — Valter, Bria e Bigode ¦ —
Nestor, Hermes, Adãozinhp, índio e
Esquerdinha.

PORTUGUESA: Mtica — Ivan e
Nino —- Santos, Brandãozinho e
Ceei — Julinho, Rubens, Nininho,.
Pinga e Leopoldo.

Terminou a época das grandes competições internacionais. Vem,
agora, o período quando somente riisp- tas esporádicas farão vibrar o pú-blico esportivo aqui e acolá: a luta de Joe Walcotc pela conservação do
titulo mundial de box; a volta ciclista da França; encontros Internacio-
nnis de tênis, automobilismo, golfe; a travessia do Canal da Mancha, ets.

Enquanto isso, real!zar-se-ão, em tdjcln. parte, os campeonatos regio-
riais nos diversos setores do esporte.

O football profissional voltará a
sua vida cotidiana; Flamengo con-
tra Vasco, Olaria contro Bonsuces-
so e assim por diante. Os locutores
não precisarão mais quebrar .a lin-
gua com nomes esquisitos, e o publi-
co não ficará mais na duvida se o
clube de camisa rubra è o Áustria
ou o Nacional, E vem, como não
pode deixar de vir, o "extra" do
football, o espetáculo com os juizes.

MOTOCICLISiO
Domingo, na Quinta da
Bôa Vista, o Campeona-
tO Brasileiro Brasileiros, ingleses, ou'suecos, o

publico e os clubes sempre os mete-
Será sem duvida, um espetáculo de rão na malha na-hora de amargura,

fortes emoções eT por todos os moti-| isto é um ponto aliás onde vale a * i
vos: empolgante, O que a Confedera-1 pena parar um instante. O proble- 

'
ção Brasileira de Motociclismo está ma dos juizes é, certamente, com-:
organizando e que será realizado no plèxoi Não só aqui, como em toda a
próximo domingp na Quinta da Bia!partedo mundo. Também, Inglater--
Vista. . Ira, também ua Suécia, de onde O:

Um grande cortejo de maquinas .Brasil Importa árbitros para dirigir;
pilotadas pelos mais categorizados seus campeonatos. Lá, talvez, 'me-i -;
ases do motociclismo nacional ofere- nos do quo aquii mas que há p^ic;cera motivo ao publico para vibrar e mas ya divergências, de certo qué__emoclonar-se ante o arrojo e sangue |na< E por qUe? porque 0 jU[z erraT^- •
frio dos que irão competir nesse ma-,Erra num lance# inverto a falta, dá,
gno certame do motociclismo brasi-|um penaity ou deixa de consignar.lelrJ't!* ,. !Erra até no ultimo minuto do jogo,Tr6s seraoas provas a disputar-se | íazendovnler umgoal de «0ff-side"

com 0 a 0 no plncurd.
E isso aborrece.

m**-- i,
i».—  in.

Leiam 'A CIGARRA"
i

küasserati
ultimo tipo

Pinheiro Pires volta ás
vistas para um novo car-

. ro, de 1.500 cc., -,.,
Na mesma hora em que anuncia

que iniciará os reparos em sua Ferra-
ri .conforme noticiamos, Pinheiro
Pires deliberou comprar uma nova
máquina, voltando sua atenção pa-ra uma Másseráti-,

Quem o aconselhou, reiteradas ve-
zes, foi Chico Landi e dai o nosso
patrício ter tomado a inesperada de-
liberação de adquirir uma das mais
modernas máquinas de 1.500 cc, com
compressor duplo.

O preço de compra sèerá nada mo-
nos do que oito milhões e quinhentasmil liras, mas essa aparente e fa-
bulosa fortuna não excederá dn 300
mil cruzeiros — custo real em riioe-
da brasileira.

Mas Pinheiro Pires, a quem íalá-
mos e que confirmou o que consegui-
ramos .apurar, disse que terá ainda
que reservar 50 mil cruzeiros, paracompra de peças, o que importa om
dizer que a Másseráti sairá por 350
mil cruzeiros.

Mas a novidade ainda mais setisa-
cional ó a que diz respeito à presen-ça de Pinheiro Pires nas corridas na
Europa. A esse respeito Já tomou to*
das as providências devendo embar-
car nos primeiros dias do próximomês, a fim de intervir em algumas
provas no Velho Mundo.

Com sua habitual modéstia Pinhei-:
ro fez questão de dizer que DIÁRIO jDA NOITE, que não irá piòpriamen-,te correr, pois sabe serem nulas as1
suas possibilidades. Mas deseja ga'-'-;
ÍConlinúa na 9'

As arbi-
tragens de
fooat - bali
têm cons-
tltuldo um
problema de tlificil solução!
por culpa exclusiva dos clu* jbes, que não perderam ata'.'da aquele vezo antigo con-
denavel de vindltás pessoais;'sempre ciun perdem um joje,
pois qnando vencem, os arSi-
tros são tiuus como creatu-
ras divinas, o Fluminense
então, com aquela sua co- Jnhecida onipotência, quando'
chisma com um arbitro rie
está irrediavelmente perdi*do. Não adianta tie ter bons
predicados ou bons aiitecè*
dentes, porque ninguém lhe
salva, todos os outros clubes
se curvam a vontade -.los tri* i
colores e o arbitro vai mes- '
mo para o cutelo. O caso
de Leonldas Rougemont e
sistemático. Ele foi cortado,
do quadro de arbitras, im*
que o Fluminense assim cal!
motivado peta ocorrências/
do jogo do returno entre os |
Juvenis do Flamengo c ''n- 

\minense. em que os trlcclc-1
res perderam a invenclbili'
dade. Cumpriu-se ase:1!!) a
ameaça do sr. José de hl-
incida, cie que o sr. Leonldas
Rougemont não apitaria
mais nenhum jogo. En1Ente
tanto no turno, no "maíclr
arbitrado pelo sr. L-ouriv.il
Castro Gomes, houve o dis*
bo, em campo, '"as ai o Flu*
minense ganhou, náo suce-
detido nada ao arbitro «w
continua no quadro. B são
a estes homens, que e;-!Jo
entregues o destino do '"'
bali carioca I...

,^(-^V-y>J*4AAAi-|^--i^AA^MaAlVeMrVFVlW

NOTICIÁRIO
EMPATE SENSACIONAL ENTE

CARIOCA F. C. E O O. E. IA
PROLErARlo - O gramado do Q
rioca P. C. foi palco de um ven;
Üelrò clássico (.'Alegria entrevi
equipes acima mencionadas.

O escore final acusava o w.p*.
d- 3 t-ntos. que foi uni põtico*
to liara o Carioca. A rapaziada!-
vírnegra teve maior volume df-H
e comandou sempre no marcas
ainda teve 2 psnulties a seu Ü?
oue o árbitro não consignou. _' 

Os tentos cio Carioca foram dei-
toria de Raimundo, Dodò c W
goals do Proletário foram corai-
dos por Mario.

Os dois quadros jogaram w
seguinte constituição:

CARIOCA - Ayltòn; Raule»
Ari, Chiquinho e Salus; Azaria"
ry, Raimundo, Porró e Doao,

LAR PROLETÁRIO - Élog
sinho e Mura: Artur, Boné eí J:
nho: Mauro. Mirim, Queivan L«
toca), Mario e Nilinbo;

Na preliminar a vitoria «|
esquadrão do Proletário pela m
gem rie 4 a :i.

O VASQU1NHO 8URPREEJS
O SAUDADE - Confiniiaii O
fama e a poputorldade.dMM
fruta o onze do E. P. a««4j
froíitou-se com o potente wa
ÍConlinúa na $" pag- - m

pag. Lira Z)

/Verlume o HálIltU
V Limpe e lEmbeleit 1

para apuração, em cada uma delas,
do campeão brasileiro das categorias
250, 350 e(500 cc.

Dentretos aspectos sensacionais que
se antecipam como de grande inte Revolta-se o jogador, o diretor, o

torcedor.' Todos se viram contra o'resse ha que sahentar-se o duelo |-ul!. qualificando de crlmlnoso.seiuacional que irão travar numa ten |náo, as vezcíS; enforcá-lo, en-tatíva de dirigir¦iiir.a superioridade terrá-lo vivo, lá mesmo, no meio doaté hoje nr.o definicl-.u os corredores cíimp0i p01.oue éle errou. Quí colsacariocas e paulistas que crime inolvidàvel!) Errar numaA Corfgderaciio Brasileira de Mo- '-¦--¦
tociclismo Mtaoeleceu
10,00 pavn os ingressos,

i • ri* Mn ' crime inoiviciuveiii. wr-ar numa'• ,™!„ .io ri-c decisão feita numa-fiv.ção de segui*-
,n- -.«rln m.t tí° mim lallCt! ^ÜS dCCOlTCU COrtl te

nV um in\vi-S-l1,aPklez d'um relâmpago:'isso'.é ts**-um iiijrres'
sõáaiàárWfr, m//: „ ~/~. ~ ^mz****

—-§y\ ¦ Cavalheiro! Vista-se bc*m!

A ROUPA QUE VESTE BEM

100% ELEGANTE

EM, TODOS OS TAMANHOS
IXCIUSIVIDADB DA

6&P avíNIDA
_ y (Ml»'

esa.s l0Ú

BASTA SÍR UM RAPAZ DIREITO PARA <TIR CRÉDITO NA IXPOSI-,*0

^í^d__ti'is±át__ ...ü..


