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Horlo. <rivailo dc facadas e balas, no l,m 50 da Rio DOnro, um primo do deputado Tenório tawalcai
(mo ia, 36 (I.3\.S.) - Acaba de ser completado o temário para "cessar fogo" na Corei;
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iniciativa do •'Diário da Noite" e do ééS. Paulo Shimbum"1
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limara, era "pose" especial
pora o DIÁRIO DA NOITE
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Descendo do avião que o trouxe ie Tokio, o campeai
mundial Kiirura veio ao "Diário da Ko te onde se

encontrou com Hélio Gracie, campeão brasileiro

t J^e^ssmiojffmura, à esquerda, falando ao jornalista, e à direita, recebendo as boas-vindas do campeão brasileiro Hetío Gracie

ksàssinado um primo c/o deputado Tenório Cavalcanti

João Tenório Cunha, caminhava pela
estrada com o filho, quando irrom-
peu de dentro do mato a fuzilaria

• Tombou morto e o menor fugi u para não ser abatido — A poli-cja realiza diligencias no loc ai do atentado
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''Mies esieveBn Uberlândia
!ÍeLiN£IA' ?5 (Meridional) _

L"iz soarís Espar
e José

cieUberlândia*.
, - qu» Luiz

í.'e' teà í Jhneir0, vestic,° de
%k ,ir..'sr. hospedado

tóSí*. «veiou

tio na re-5SlaVlt*Mneiro!reaCÍOr C°mU'

teÃoííSii? rt'Preseritante
tf>tato h C,C- que ° lider
B$l m°,í;'1 !lei1',0' que esteve

¦oscou» lC3.,e "o Canapolis,''° Ti'angulo Mineiro.
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Custou meio milhão
•«O jornal nijiônico
liaulista o salto
fio Japão ao Rio do
campeão e sua equipe
^'S 15 HOKAS dc ontem ò campeão mundial de "jiu-jitsu", há

15 anos invicto no Japão, professor Masahiko Kimura, entrouna redação do DIÁRIO DA NOITE. Mede um metro e setenta e
pesa 90 quilos maciços, músculos e técnica. E' um japonês de toiaxlargo e quadrado, de pernas curtas e tronco enorme, crânio estreitoe rosto traçado á régua, punhos e braços grossos. Um homem-ti-

^olo, 
com uma eficiência de dinamite — calado, modesto e de pouco• riso. Vê-se-lhe nos movimentos

desajustados a raça do campeão
dos campeões.

O professor Ono I, que possuiacademia de "jiu-jitsu" em São
Paulo, acompanhava o invencivel
Kimura, que empreendeu um sal.
to aéreo do Japão ao Brasil aten-
dendo a convite do "São Paulo' Shimbun", jornal da colônia ni-
ponica paulista, que inverteu 500
mil cruzeiros para a vinda da-
quele insuperável lutador, orgu-1 Uio do povo do Sol Nascente.

Ono confidenciou-nos:
— Kimura aceita qualquer de-

safio, parta de onde partir, se-
iam quais forem as condições.
Ele, entretanto, preferia lutar até
a desistência do adversário ou co- ,mo se diz no Japão, até pedir i
água... v

As autoridades de Nova Iguaçu \ a quem perseguira, impiedosamente,
estão empenhadas no esclareeimen- i e que um dia, certamente, haveriam
to da- morte de João Tenório da i de provocar seu desaparecime.ato, co-
Cunha, de 53 anos, ex-funcionário da' mo, aliás, êle mesmo não ignorava.
Cíntral do Brasil e primo do depu- Na pequena localidade de "Pedra
tado'Tenório Cavalcante, residente Lisa" eram poucos os que com êle
na estação de Todos os Santos, bar-, mantinham relações e não poucas
baramente assassinado no lugar de- vezes João Tenório da Cunha tivera
nominado. "Pedra Lisa", situado no S8,u, sí"° invadido e depredado pelos
quilômetro 56 da estrada Rio Douro.

Pela comunicação levada ao co-
nhecimento da policia fluminense
por um enteado da vítima de 17
anos, que com ela se encontrava na
ocasião do crime, o criminoso ou crl^
minosos estariam homiziados junto
á estrada kpor onde o "Tenente Te-
norlo", cojpo era mais conhecida a
vitima, passaria por um estreito ca-
minho. Retardando-se por qualquer
motivo, o rapaz salvara-se, assim, de
morte certa, pois uma rajada de ba-
Ias saiu de dentro da mataria, a me-
nos de cinco metros, prostrando o si-
tiante mortalmente ferido.

Tentando aproximar-se para, vêr
o qüe estaria ocorrendo, o enteado
de João Tenorlo da Cunha também
foi alvejado pelos assaltantes, saindo
em desabalada carreira.

Regressando pelo mesmo caminho,
dirigiu-se a Belfort Roxo, onde resi-
de d. Rita Ramos, sua mãe de cria-
ção e amante do finado, e em cuja
residência n vitima passara a tarde,
ulí comunicando o fato, mais tarde
levado ao conhecimento das autori-
dades. .' ''
VARIAS HIPÓTESES

Denso mistério cerca a morte do
antigo servidor da Central e' que
atualmente, era próspero sitiante na
localidade acima referida . -

Várias hipóteses podem ser íormu-
ladas em tôriio da sangrenta, ocor-
rência, que certamente tumultuarão
as diligências iniciais.

O "tenente Tenório", político mili-
tante na administração passada, go-
zara do prestígio de seu primo-depu-tndo, granjeara inúmeros desafetos,

-&§È&i

vizinhos que o odiavam, a ponto de
obrigá-lo a providenciar com urgên-
cia a venda de sua propriedade e do
rebanho que criava.

PEDIU GARANTIAS
Ainda a semana passada, o "tenen-

te Tenório" comparecera à delegaciade Nova Iguaçu, para solicitar aodelegado Stenio Matos Ribeiro pro-vidências contra alguns de seus ini-migos, por quem estava ameaçado de
morte.

Aquela autoridade, tomando inte-
rêsse pela situação, ofereceu a João
Tenório da Cunha todas as garantias
fCoflfuiúa na 4a pag. — Letra B)

A HOMENAGEM AO PRESIDENTE
DO PARTIDO TRAB. BRASILEIRO

O sr. Dinarte Dorneles será saudado pelo prof es-
. sor Paulíno Jacques, falando, depois, em nome

do P. T. B., o sr. Lourival Fontes
A homenagem que vai ser tribu-

tada hoje, quinta-feira, ao sr. Dl-
narte Dorneles. pela orientação que
está imprimindo ao Partido Traba-
lhista Brasileiro, tomou um vulto
excepcional. Tendo se originado'de
um grutio de -correligionários, ultra-
passou'dos limites partidários, para
se transformar em uma manifesta-
não de aplausos gerais à conduta do
homenageado, congregarão os ele-
mentos trabalhistas sem prepode-
rancia de grupos e criando um am-
blente . de cordialidade, e entendi-
mento com as outras agremiações
políticas.- - ¦ • \

Na. lista de adesões figuram ml-
nistros de. Estado, magistrados, pro-
fessores, figuras da alta administra-
çfio... federal, banqueiros, elementos
das classes conservadoras, íuncionav
rios o trabalhadores de diferentes
profissões.- •

Não sendo, assim,, a homenagem
puramente partidária, interpretará
a sua significação o professor Pau-
lino Jacques, catedratico em exer:
cicio da Faculdade Nacional de Dl-
reito da Universidade do Brasil. A
seguir, falará em nome do Partido
Trabalhista Brasileiro o dr. Louri-
vai Fontes, membro do Diretório
Nacional.

O coronel Ernesto Dorneles. ,go-
vernador do Rio Grande do Su3, tão
pronto teve noticia da homenagem
delegou poderes ao deputado Rui
Ramos, para representá-lo.

Para o banquete ao sr. DInarta
Dorneles. que se realizará, hoje, ás
21 horas, no Automóvel Clube do
Brasil, a Comissão promotora con-
vldará o presidente Getulio Vargas,
bem como os presidentes das diver-
sas agremiações políticas.
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O campeão mundial de "jiu-Jiisu" 
que aparece em primeiro piano,ao iado do pro/essor Ono I. iambem lutador, ambos ladeados porxedalores deste vespertino

A COMITIVA — PESOS E
ALTURAS

O campeão dos campeões saltou no
Galeão, cheirou o Rio e, tomando
de um "taxi", com seus dois com-
panheiros não menos célebres, ru-
mou para a redação do DIÁRIO DA
NOITE. Acompanhavam-no, além de
Ono e do jornalista japonês Toshi-
tuptu • Shimada, redator.do jornal"Asahi Shimbum" (jornal da ma-
nhã), diário que se edita em Tóquio
e tira 4 milhões de exemplares, os
dois mais célebres campeões do Ja-
pão depois dè Kimura — Toskio Ya-
maguchi e Yokuio Kato. O primei-ro, Toskio, é vice-campeão • do mun-
do. E> "faixa preta" numero 6, pesa
120 quilos e mede 1 metro e 75 de ai-
tura. O segundo, Vuklo é "faixa-
preta" numero 5, pesa 75 quilos e
tem um metro e 65 de altura. Kimu-
fConluiúa na 4a pa?. — leira A)

OS LADRÕES INCENDIARAM O AUTOMÓVEL
Roubado em Copa-
cabana, foi abando-
nado num local ermo
de Campo Grande

Noticiamos em nossa edição de on-
tem, o encontro de um carro comple-1
tamente destruído pelo fogo, e que1estava abandonado na estrada do I
Aterrado do Rio, em Campo Gran-
de. I

O veículo sinistrado, um "Oldsmo-'
bile" de luxo, modelo 1950, de chapa 

'

« ÍConiinúa na 4a pa?. —- Leira O

NATAEA NEY

Lotação
abalrcado
por ônibus

Feridos Mesquitinha
e Natara Ney

Cerca das 14 horas de ontem, na
praia do Flamengo, esquina da rua
Paissandu', o lotação 5-22-71. cujo
motorista fugiu, foi colhido pelo óni-
fContinua na 4a pag. — Letra J5)
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Três crianças
mortas na rua
Fernardes Vare-
Ia, do I ncantado

Intoxicadas por gásr
Na rua Fagundes Varela n. 341,no Encantado, ocorreu, impressio-

nante->tragédia. Quatro crianças fo;ram intoxicadas por gás, morrendo
três delas. A sobrevivente foi leva-
da para a Assistência do Meier. *.:

TODA A FAMÍLIA INTOXICÁDÂ'
Na casa acima reside a familia dosr. Adalberto. Todos ficaram intoxi-

cados, perecendo o sr. Adalberto.
Sua esposa d. Nilza, a menina VeraLúcia, de 2 anos, filha do casal, c a
empregada- Maria das Dores, de IBanos, foram socorridas a tempo' pelaAssistência e salvas.

Casrrite £

Pó estomacal MAGLEÃN-
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LEVOU AS ASAS DO BRASIL AO ALASKA

opto prepara-se
ara o vôo de regresso

Já completou 23.635 quilômetros no seu "raid"

solitário através do Continente — Visitou 17

paises, na sua missco de boa vizinhança
dama do país á.i crianças das AmeTendo atingido o Território do

fíàsíca, que 6 o ponto final de ida
lo seu sensacional "raid" aóreo, a
.vladora patrícia Ada Hógato pre-
.ara-se agora para o regresso, a
lm de completar o scu feito jamais
onseguitío por outra aviadora.

Ada Roga to, como se sabe, dei-
:ou o Rio rio dia G de abril desto
-no, para um vôo soUtário de boa
ílzlnhariça; através das Américas,
10 seu avião "Cssna", cie 95 HP,
svando vsrlns mensagens para 03
jovos do Continente, inclusive uma
lãrinhosn saudação dá pHnislra

noas.
Com a sua chegada ao Alaskn, a

aviadora brasileira já íez um per-
curso de 23.835 quilômetros, visitan-
tío 17 países, cm todos o.s quais ro-
cebeu as mais expressivas homena-
g:n.i dc altas autoridades, e do povo.

Segundo noticias aqui chegadas,
Ária Rògàtò deve iniciar nestes dolb
dias o vôo dc regresso ao nosso paia,
visitando, primeiro, Washington' c,
cm seguida, New York.
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Tinia seu CABELO com

ORF-LENE
A cub produto tío nitERlCO

Sr Milton de MiiEiáa
OUVIDOSN ARIZGARGANIA

3*.'5" SÁBADOS-1b ««19 HORAS
LARGO CARIOCA 5-l6«nJ. SALA 101

TEL. 27-07O7 e 46-7317

E' o seguinte o roteiro já cobei-
to pela arrojada aviadora patrícia:

Santos Dumont (Rio dé Janeiro)
Assunoion (Paraguai) 1.587 qullome-' tro;; Ar,3unclón—Montevidéu (Uru-

! r-uai) 2.450; Montevideu-Buenos Al-
res lArgentlnalf 225; Buenos Aires-
Santiago (Chile), 1-245; Santiago-', Lima (Peru), 2.743; Lima-Qulto

! (Equador), 1.588; Quito-Bogotá
| (Colômbia), 1.230; Bogotá-Panamá
' (Panamá), 940; Panamá- San José
! (Costa Rica) 685; San José-Maná-
í güa (Nbarãgua); 360; Managua-

TèguclgalIJa (Honduras), 275; Tegu-
! clgalpa-Saií Salvador, 265; San Sal-
I vadov-Gtiatemala (Guatemala), 180.
I Guatemala-Mexlco City (México)' 1.430; jM:xico-Los Angeles (U, 3.

A.'. 2.7Ê0; Los Angeles-Vancouver
| (Canadá), 2.085: Vancouver-Forl

Yukòn (Alhslta), 3.537; Total: ...1 ?3,6K5 ouílonistrcs'.

TEM 125 ANOS
e nunca
esteve doente

FLORIANÓPOLIS. 25 (Meridlo-
nal) — O preto Marcelino Brncel
dn Cruz, residente no morro do
Chapecó. nesta capital, e que, con-
tando 125 anos de IdRde, 6 certa-
mente o mais velho homem catai-i-
nense, foi ouvido pela reportagem
sobre o primitivo Desterro, narran;
do curiosos e interessantes episódios
daquele tempo. Marcelino garantiu
que nunca adoeceu,

Reunir-se-õo em S. Paulo,
em Congresso, as
mulheres comunistas
DE 28 A 30 DESTE MÊS

S. PAULO, (Meridional) — Está
programado para os dias 23, 29 e 30
do corrente a realização nesta ca;)l-
tal do Congresso Nacional de Mu-
lheres, promovido por elementos do'
extinto Partido Comunista do Bra-
sil. O DOPS acaba de receber in-
formações da polícia de Ordem Po-
litica de vários Estados sobre as
delegadas que virão a São Paulo
naquela data. Segundo Informações
recebidas, hoje, teriam chegado ao
Rio de Janeiro, coim nomes .supostos,
as representantes comunistas de
Pernambueo. De Porto Alegre in-
formam que as delegadas que virão
a esta capital são Lfila Rippol Gue-
des, antiga militante e a viuva Zul-
ma Pinto, figura de relevo nas hos-
tes comunistas, considerada heroina
r,o Rio Grande num encontro com
e mártir, pois seu marido foi morto
a polícia no dia 1.» de maio do ano
passado.

m^^,r/,^mvmm.„,f,^„tr,mm9M K> '^'^'' ' ^^ ^f^ ^" ^ 
^H|W Ifâ lÉ^ ' \\ ' "'" ^ '^^^1 

^ ¦
2 — Eio, 26-7-1951 DIÁRIO CA NOITE

Haiinaíãcãiãso
patrão ato me ido

CONDENADO-A ONZE ANOS DE RECLUSÃO

IÍÊmÊêèÊèÊêw&i i
A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO

DA AMERICA OO SUL

SOkltíO &E ÍÜLHO DE 1951
R;alizar-3C-á np ('.ia 31 do corrente, ter-

rn-feira, às 10 horas, no salão nobre do Liceu
Literário Português, á Rua Senador Dantas,
118-0 1.° andar, o .sorteio de titulos relativo
ao triês dc Julho. Participarão desse sorteio
todos os títulos em vnór, na Séde Social
Os titulos em atraso poderão ser rchabili.
tados até á? Ki horas daquele dia, na Séde

SEi>E SOCIAL
• UA DA ALFÂNDEGA, 41 - HO. QUITANDA

{Edifício Wocopl

RIO DE JANEIRO

Adhemar funda um
Diário em Goiaz

S. PAULO, (Meridional-) — Je
acordo com informações obtidas de
fontes geralmente bem iníormadas,
o sr. Ademar de Earros, que voltou
de sua temporada de repouso em
Campos do Jordite. deverá 

"estar no
próximo dia" 28, no Estado de Goiás,
para assistir, em sua capital, presi-
dindo, além das reuniões que se rea-
Usarão para a reestruturação do
PSP goiano, à instalação de um jor-
ii?,l di?.rio que obedecerá h orienta-
ção daquela agremiação partidária.

Catarina Santos, amante do criminoso — A calça que* Arnaldo rosfia e íoi por ele mesmo lavada

«Cabeludo» matou o menino
PRESO, CONFESSOU O CRIME -- NÃO FOI AINDA IDENTIFICADA A VITIMA

j§

PRECEITO DO DIA
PORTADORES

DE GERMES
Muitas pessoas em plena saude.

trazem no corpo os mais diversos
germes, cm-estado de poderem trans-
mitir-se. E' o que ocorre com quem
teve certas doenças — febre tifica
qls disen teria; por exemplo, — e que
por muito tempo elimina os micro-
blos pelas fezes e urinas, podend:),
ainda, com as mãos poluídas, pro-
pagar a doença. Para prevenção
contra tais "portadores de germes",
impõe-se a lavagem das mãos com
água e sabão antes das refeições.

Inclua em seus hábitos lavar as
mãos antes de ingerinr qualquer
alimento. — S. N. E. S..

S. PAULO (Meridional) — O ca-
dayer do menor encontrado em um
terreno .baldio do Jardim Europa, há
cerca de 20 dias, continua em uma
geladeira cio necrotério do Araçú,
aguardando que alguem de sua íaml-
lia o reclame ou quc qualquer outrn
pessoa o identifique;. Muito embora
a vítima ainda não esteja identifica-
da, nem esteja devidamente esolare-
cida a causa da morta — pois o lau-
do do legista ainda uão íoi remeti-
do à policia — as autoridades da Sc-
gurança Pessoal trabalham para lc-
vafitar o véu do mistério e deitar
mão no criminoso.

Somente de uma coisa os policiais

tiveram certeza, desde o dia do en-
contro do cadáver: — que o menor
fôra assassinado por algum anormal.

INVESTIGAÇÕES
Conquanto as diligencias estejam

sendo feitas dentro do mais rigoro-
so sigilo, nossa reportagem apurou
certos pormenores relativos ao fa-
to.A sslm, na tarde de domingo, de-
pois de seguirmos por quase toda a
cidade um auto particular, no qual
viajava o agente Francisco Napoii-
tano, vimos quando êle efetuou ci
detenção de um homem na estrada
Morumbi, próximo à estrada velha
de Santo Amaro.
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Abandonada na rua
a pobre criancinha

em plena noite garoenta e fria da capital paulista
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A triste volta
«Se Maria Lucia

Os leitores deiem recordar-se de
Maria Lucia Barreto, pois foi gra-
ças á sua generosidade quc ela con-
seguiu sobreviver quando, magrinha,
ás portas da morte, nos procurou.
Fizemos, um apelo, aos corações bon-
dosos, em seu beneficio. Tratava-se,
dissemos, de uma jovem que, mina-
da pelos terríveis bacilos de Coch,
sucumbiria, fatalmente, se almas cá-
ridosas não viessem em seu auxilio.
E Maria Lucia, corajosa, cheia de
fé, resignada, soube sobrepujar a do-
ença. Teve bons remédios, bons mé-
dicos e boa alimentação. Mas Ma-
ria Lucia. com as vicissitudes qus
desde então vem enfrentando, junta-
mente com sua velha mãe, mantidos
apenas com magra pensão que esta
recebe do IAPI e com dádivas perió-
dicas de pessoas amigas, acabou ten-
do uma recaída .E está agora, como
nos veioi dizer, cm tom de suplica,
precisando novamente da ajuda dos
nossos leitores.

A infeliz jovem está residindo na
rua Eneenheiro Itamar Tavares nu-
mero 200, na estação de Senador Ca-
mará.

Quer saber o paradeiro das
cunhadas e sobrinhas v

Matthusalem Marinho dc Aguiar,
residente á Avenida Ana Costa, 438,
em Santos, escreveu-nos no sentido
de que apelássemos para nossos lei-
tores a fim de ser descoberto o pa-radeiro de suas cunhadas, a viuva
Manuel Merinho Aguiar e Benedita
Marinho Aguiar, e as tres filhas des-
Ia, MRrina, Nadir e Marleta.

Qualquer noticia poderá ser envia-
da pa?a o endereço acima.

Enceradeira elétrica

EPEL
Etn prestações de

soiopnn
A», froimo Brojo. itJ.tli10.11

Ul. 32-6227 • Rio de Janeiro

CRS 150ü I
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SUSPEITO
No plantão do D.I., onde tot re-

colhido o suspeito, nada consegui-
mos. Voltamos ao local em que êle
foi preso. Em um barraco da i-,veni-
da Morumbi, Catarina Conceição
Santos, que morava em sua compa
nhia, nos deu sua identidade: trata-
se de Arnaldo Lourenço Nogueira,
vulgo "Cabsludo", de 40 anos presu-
míveis, sem profissão fixa.

Catarina disse que no principio
do mês — não pode precisar o dia
— Arnaldo chegou ao barraco com
um cobertor. Trajava, na ocasião,
uma calça branca quc éle mesmo
lavou na manhã seguinte, Interro-
gado onde arrumara o cobertor, Ar-
naldo esquivou-se a qualquer respos-
ta, saindo cedo e só retornando altas
horas da noite, aobraçando um ma-
ço de jornais.

JORNAIS
A reportagem teve ocasião de ver

todos os pertences de Arnaldo Lou-
renço. Dentro de um saco, encontra-
mos duas câmaras de ar, novas, ai-
guns garfos, colheres novas e de boa
qualidade, várias centenas de contas
de rosário c um violão quebrado.
Sob sua cama, vários jornais, todos
com noticias sobre crimes cometidos
por anormais contra menores. Ha-
via até exemplares de Jornais do
dia posterior ao assassinio de Vil-
ma Lourenço e do dia imediato ao
do encontro do cadáver do menor
no Jardim Europa.

CONTRADIÇÕES
Ainda nos corredores do Departa-

mento de Investigações, soubemos
que Arnaldo Lourenço, ao ser inter-
rogado pelo investigador Francisco
Napolitano, confessou o crime.

Mais tarde, interrogado pelo dele-
gado Pinto de Castro e pelo oscri-
vão Herminio Trica, caiu em várias
contradições. Ora dizia que mata-
ra o menino, ora que não o fizera e
ora que o levara para o mato e lhe
dera um tapa, deixando caído. Sobre
o motivo pelo qual o agredira, Ar
naldo declarou que o fizera porque
o menor tentara fugir."Cabeludo" deverá ser submetido
fl novos interrogatórios.

S. PAULO (Meridional) — Foi
sumbetido a julgamento, na sessão
do Tribunal do Júri, o reu Francis-
co Faria da Cruz, acusado de haver,
no dia 10 de dezembro de 194S, por
volta das 20 horas, no salão do Clu o
Ponte Pequena, na rua Libere Ba-
daró, assassinado, a golpes de faca.
Heitor Sousa Paixão, um dos dirè-
tores da casa.

Conforme consta dos autos, nò re-
ferido dia o Indiciado, que ali toma-
va conta do bar e da cozinha, teve
um atrito com sua mulher, encarre-
gada da limpeza. Houve intervenção
de Heitor Paixão, revoltando-se com
isso Francisco Cruz. Pouco depois
houve uma discussão entre Paixão
e Francisco, ocasião cm que a vitima
teria esboícteado o acusado. Este
prometeu vingar-se e, para tanto,
afiou uma faca de cozinha e esperou
o momento propicio para agir. Por
volta das 20 horas, quando Heitor
Paixão estava deitado cm um sofá,
quase dormindo, aproximou-se o in-
diciado, que lho vibrou vários golpes
de íaoa, matando-o. Em seguida o
acusado fugiu, sendo perseguido e
preso nas proximidades do Viaduto
do Chá. |

SENTENÇA -. I
Presidiu os trabalhos do Tribunal!

o sr. Soares de Melo; representando I
a Justiça o sr. Hamilton Dragomi-
roff Franco e funcionando como es-1
crlvão o sr. Inácio Lucas. Consti-
tulram o Conselho de Sentença osl
jurados-srs. Alipio Silveira, Osvaldo i
Teixeira Duarte, Heitor Schultz Fl |
lho, Nelson Vieira dc Barros, Álvaro i
Carvalho Franco, Tarciso Dami San- I
tos e Bento Costa Ferreira. A defe-1
sa íicou a cargo dos srs. Waldir

Perez e SiqueiraTroncoso
cantl. 
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Reunido, o Conselho de Semideliberou condenar o rm „ ;?le"t»de reclusão por quatr ovotos a,&

Leiam "A CIGARRA

CONHEÇA O VALOR DO
SEU IMÓVEL

Pára vendas,
priaçôcs,

hipotecas, dtan,,inventários, • p"
guros e balanços, conhecei'1».5:,'!'
scu imóvel. ,alw '¦¦'

A Bolsa dc Imóveis mediante,
?a rcmimcravíio nvnll.,,* '

priedade baseada
solicitações da otcitâ

128,l.«,„di,

dica rrmiincravâo avaliará sua" m"™ mais rrtenlâ
Avenida Rio Braníof f.!*'ÍW

Telefone 41-,
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Hotel Fazenda
KIL. 107 DA ESTRADA RIO-SAO PAULO

Todo conlorto, máxima distinção e magníficas aposentos - Piscinas,
cavalos, rinh de patinação, charretes, jogos dc salão volleyl.a.l, Snno-
ker. Bilhar, Cinema, Jardins, lindos passeios cm bosquos e alnifaium
maravilhoso lago com barco3 e lanchas n motor Apenas '!,*.. I"'"1 '•
Rio - Servido por várias linhas de finüws - Rcscrvn c InforroaçuK-i
Ru» Teófilo Otonl n. 74-2.» andar - Tclcion«: 43-75?!) t 25.93SS.

OCULISTA DR. P AIV A
GONÇALVEK

Consultas diárias das 2 ás 6 horas.
Av. 13 de Maio, 37-5." andar — Te-

lefone: 22-8209

Consulta CrS 30,00
OLHOS-OUVIDOS
NAR1Z»GARGANTA

DR.FDRTUNATO -1 ÁS B HS,
22-36SS-H0RA MARCADA Cr$ 80.00

RUA DA CARIOCA,6-4» AND.
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COM 5 ANOS DK GARANTIA
Dando apenas a entrada mc»

nada, o senhor (a: terá imedisif'
mente sua geladelrn em casa. m
e a oferta sensacional d A INüií-
LADORA - Rua Uruguaiana i»
meros 148-150.

Distribuidoras

CRSI fERNBNDES
âete d* Setembro, 186 • Ria

sua linda filhinha, que abondonara,
no frio e na chuva, a infeliz que a
concebeu. Entretanto, caso alguma
familia caritativa, desejosa de ter
uma filha, tão bonita e sadia como
a enjeitadinha, não se interesse pelasua adoção, o Estado cuidará de dar-
lhe a necessária assistência. Em to-
dos os casos, aqui fica o lembrete a
quem queira se interessar pelo futu-
ro da bela enjeitadinha: o Juizado
de Menores funciona das 18 ás 24 ho-
ras, atendendo tambem, pelo tele-
fone 33-34-56.

ISaive (Hoje) Seus Livros do Incêndio

\

Sim, é uma verdadeira fogueira, a 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-
tíionáriòs novos, de vários autores e diversos idiomas. Remar-
cada toda a riquissima seção de livros de medicina, odonto-
Iogia e engenharia, Nas seções populares (romances policiais,
historia, aventuras, viagens e poesia) ¦- 3 volumes por Cr$ 10,00.
È 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.

i •

A criancinha abandonada, ao colo de uma enfermeira. (Meridional)

SAO PAULO — Meridional — A
garolnha fina e impertinente que,
desde ás primeiras horas da tarde
desceu, peneirando, sobre a cidade,
entrou noite em fora, pondo arrí-
pios de frio no paulistano cansado
dos atropelos do dia. A cidade toda
tendia a recolher-se mais cedo. re-
fugiando-se em casa ou nos estabele-
oimentos tíe diversões, prevendo a
súbita queda do termômetro. Como
aqueles populares que fustigados pelo
vento contante iam, estugando os
passos, rumo á casa, pela rua Treze
de Maio, já entrando na praça Ama-
deu Amaral. , ,,

Foi quando um vagido tímido, qua-
se impreceptlvel, ob entreparar. /A
um canto da parede, sobre a calçada
molhada, deram com um embrulho
de trapos. E ali dentro, quase sufo-
cada, uma criancinha, recem-nascl-
da. tirltando de frio. Os homens, di-
ante do imprevisto, não sabiam como
remediar aquela situação. Foi ai que
alguem se lembrou de recorrer á po-
licia.

CORADINHA E BONITA
Eram vinte c uma horas, quando

o delegado da plantão na Central
de Policia recebeu a comunicação de

Q

Veio para esta capital
e sumiu

Em novembro do ano pasado, via-
jon de São Paulo com destino a esta
capital, o funcionário municipal ban-
deirante Astor Meira, de 53 anos.

Desde então não deu ele mais no-
ticias á familia, delxando-a em
grande aflição.

Seus parentes apelam para nosos
leitores no sentido de que os auxl-
liem a localiza-lo. Qualquer lnfro

RUA SÃO JOSÉ

UVRO
, 61 - Esquina da Rua da

k
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mação poderá ser enviada para o sr
qSerfôr7enc^ Meira. á rua Miguel tiSSt.
íecem-nascida. Sua primeira provi- "• 5, no bairro de Pinheiros, em Sao
dencia fòi levar o fato ao conheci-
mento do Juizado de Menores, para

,'onde tambem enviou a criancinha.
O comissário Calazans de serviço
no plantão do Juizado, tratou incon-
tinentl de interná-la num berçário,
para que recebesse os cuidados de
que estava necessitando. 1

Picara, a pobrezinha, tanto tempo j;
exposta ao frio e sem assistência, que
sua vida estava correndo sério pe-
riço.

A enjeitadinha é de côr branca,
mimosa e gorduchlnha. Um encanto
de menina, como todos diziam logo
que deram com o fardo abandonado
naquele canto de rua. quase na pra-
ca Amadeu Amaral, na Beia Vista.

INTERNAÇÃO OU AUOÇaO j
O sr. J. d. Arruda, assistente do

juiz de Menores, esteve no plantão
do Juizado e determinou a abertura
de processo competente. \

E' possivel que ao Juizado não'
compareça, para reclamar de volta

Irradiações si*
tntillâiicas em
ondas médias,
ondas interme-
dittrias 0 fre-
quêneia niodu*
lada. Ampla co-
hertura tio Nor-
*e e Nordeste.

uem é bom

já nasce feito!
Em apenas dois meses de atividade, a

Rádio Tamandaré já conseguiu invejável

posição na Capital pernambucana, de-

monstrada pelas centenas de milhares
de cruzeiros do seu faturamento local.
A aplicação de verbas cada vez maiores
na Rádio Tamandaré,pelos comerciantes
e.industriais de Recife, prova, com fatos,
a magnífica audiência da "caçula"

associada. Siga o exemplo daqueles

que ouvem e sentem a grande emissora
do Recife, programando em suas cara-

panhas a maior emissora nordestina.

O maior auditório de rádio
do Brasil: 1.500 poltronas!

I!1

- 20 Iws. Ondas Médias ¦ 1 la. Onda Intermediária• 2 U«

DEPARTAMENTOS COMERCIAI!)

SAO FACLO-KUA 7 ÜE ABKlU230-6.0 TEL.34-11277
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11>0'.S i riloiiii tln Itcvolução dc 30, Getulio Vargas, investido dc pie-lt „us poderes organiza o seu governo. Ainda estavam (luenlcs -ts cin-
ras rio movimento Iriunfuntc. Osvaldo Aranha, uma das figuras'inar-
üjlcs dn cenário político, no novo estado dc coisas cra o ministro da
Justiça. Cabc-lhc por isso mesmo, empossar o chefe de Tolicla da Rc-
fdltiçiío. V çravura evoca a solenidade do Palácio da Relação. Batista
|,ii;ariin assumo o cargo e daquele momento cm diante cra o responsa-
,r| pi|a ordem na Capital da República. Vècm-se entre outras figuras
o então depulado piauiense Atilo dc Abreu e o general 1'lorcs da (tinhaDepois disso... uo anos se passaram...

flUA li Revolução descendo cio Rio Grande. Ponches c palas em abtin-
ilanoi;' Lenços c botas em atropelo. No centro uma figura quedepois se allcou no ímniiltii tios acontecimentos: Isidoro Dias Lopes,

o intrépido chefe dtt Revolução Piuilisía dc 1932. Era a inquietação
(Oiislllucinnal nue o velho soldado encarnava. 15 foi dali, daquela agi-
lação de homens e idéias, cm choque com o poder constituído; quc sur-
slrain as rai/.eS tia Carta Magna tle 34, que tão curta vida teve mi

cenário político do Brasil.

MEDICINA
ALARMANTE, l'()RÉM,

NECESSÁRIA
ü carioca estava Já acostumado àsmistificações tle ordem sanitária;

para não sc íalnr em outras. O Rioclc Janeiro tem tido surtos epiclemi-
cos üe tifo, varíola ou alnstrim, lr-
pra e o diabo. Mos nada disso pus-•sava parn o conhecimento tio povo.As autoridades passadas, clestacan-do-se uma quc sc tornara célebre nãoapenas pelas suns "puxadas Inorl-veis" como, principalmente, pela suaeterna incapacidade, achavam quefazer .saude publica era ocultar nsfatos á população. Não havia mo-tivo de alarme, pois não era lllo oscasos clc tifo, não era lepra os casosde lepra positivados cm laboratórios
particulares... E os jornais e rádiosanunciavam nada haver e estar ncidade nns melhores condições higie-nicas do mundo. Dessa maneira, tio-ve ter causado verdadeiro pânico aentrevisto do professor Bandeira deMelo n um jornal desta capital. Coma responsabilidade que lhe cabe co-mo secretario geral dc Saude e As-sistencia da Prefeitura cio DistritoFederal, s. s. vem a publico paradeclarar quc alguns milhares de Je-
prosos estão espalhados pela cida-da em promiscuidade com todas asagremiações humanas, e e esse odever principal de uma autoridade
consciente clc suas atribuições. Pi-nalmente, não lho cabe responsai)!-hdade alguma na situação calami-tosa cm quc nos encontramos. Mas,nao é somente a lepra que está sol-ta nas ruas da "cidade maravilho-
sa", a tuberculose - baseada no obi-luario cie 4 mil pnr nno e quceada morto contaminou pelo menosmais tres — tambem está habitandoo asfalto e os morros na fantástica
proporção de uns 12 mil; a varíola, otito, o alastrim, enfim, estamos tti-ante de uma cidade suja c dc póssl-mo índice higiênico. E isso c preoi-so dizer pelo menos com duas fi-
nalidades; alertar a população pnrnquc se defenda, fazendo cada um su:i
própria profilaxln, c para quc acos-
tume a oidndo a sc vacinar contramales evitãveis.

Quando sabemos que em certo
matngal tem cobra venenosa, não
vamos lá; mas sr. formos, iremos
multo bem prevenidos. Estn, por-tanto, a autoridade da Prefeitura
coerente com scu discurso de posse:
precisamos proteger a população, di-
vulgar os perigos de certas doenças
eVltáveis; enfim, preparar uma cons-
ciência proíilática, sem o que seria
desejar um milagre em poucos meses
e ale anos para corrigir erros velhos
c profundos, dc solução demorada.

Infelizmente contra a lepra nfio
há vacinação; n unlco remédio c iso-
inr o foco. Entretanto, para as tle-
mais moléstias contagiosas esi.stc tle-
fesa útil é ao alcance dc todos. E'
bom que cada um cuide clc si. pro-curando os Postos dc Saude.

Alvaro VIEIRA.

Rio, 26-7.1951 DIARIO DA NOITE —r 
^ DE REGRESSO

AO BRASIL O
SR. SOUZA COSTA

O sr. Snti/.a Costa, prbsldenlc cioConselho Nacional clc Economia; quofoi hos EE.UU. em missão especialdo nosso governo; embarcará, timn-
nhã, no porlo clc Nova York, no nn-vio Uruguai, da Frota da Bôa A'izl-
nhança; de regresso ao Brasil. O ci-
tado transatlântico deverá ancorarno porto desta capital no próximodia 8 de agosto, ás 8 horas.

O sr. Souza Costa qufc se acha lt-
cenciado da presidência'do C.N.E.,
na ciual sc encontra, atualmente, o
conselheiro João Pinheiro Filho, fti •
verá reassumir o scu cargo naquele
órgão, até o lermino dc seu manda-
to, que se dará cm outubro pvôxinio,

DR. ATAULFO MARTINSI
ESPECIALISTA

Bronq. asniática
Bronq. crônica
Complicações

Quitanda, 20, S, 401 — Tei. 23-ÓM9,
dc 2 ás 6 horas, exceto aos sábados.

Ótimoi resultados desde l'x::j

IORGE DE MARTINO, UM DOS ACUSADOS, DESPE A FARDA
AO SER PRESO. (Foto Meridional)

0 BÁRBARO ATENTADO DA VILA EMA"R1SADIÜHA" VOLTA A ACUSAR
0$ ASSASSINOS DA MENOR NILZA

HERDEIRO DE UMA FORTUNA •

SE CADA CARIOCA FOSSE UM JORNALISTA E
ENTREVISTASSE VARGAS, PERGUNTAM:

11 ¦ não auxi ia o anf
Bombardeado de perguntas o presiden-• -!a República numa enquête do IBOPEpr

0 IBOPE acaba de realizar uma
sondagem do pronunciamento do
povo carioca em torno de uma en-
traista que n presidente Vargas
ra:i:t'iei'in n cada cidadão iniprovi-
'•«lu cm jornalista e interrogando
Multo com a máxima franqueza.

Aaim, fr/ o IBOPE a seguinte per-
pinta nus cariocas:- "Sc o sr. fosse um jornalista,

ESPERADO NO RIO HOJE 0
HAVIO-ESCOIA " GUANABARA"
Btá sentiu esperado hojs no Riuonr.vío-escola "Cu..nabara". 

que™o comando do capilão dc ffagà-n-Lcvl Aarâo Rei;, está completan-M um cruzeiro do instrução com« aluno dn Escola de ?-,' iVinha•M'rr.1!'1"
dia '}., ;i referida uni-
uma viagem clc ins-

:; alunos do Curso Pré-
Naval, os quais terão.•sim, n seu primeiro contado com1 'ina nn mar

encarregado de interpelar Getulio
Vargas, com a maior franqueza, que
pergunta o sr. pediria ao presidente
para responder, a raspeito da Agri-
cultura?"

A pergunta que os cariocas prefe-riram fazer a Vergas íoi: — "por
que não auxilia o lavrador?"

22,1',;, perguntai iam isso. Outros;
cm muito menores proporções, fa-
riam estas: — porque não mecaniza
a lavoura? — Como vai resolver o
problema do aumento da produção?-- Porqii'3 ainda não fez a reforma
agrária? — Porque não fornece
transporte para os produtos àgrico-
ias? — O que há de concreto nuan-

j'tò- ã produção do trigo? — Por quenão dá terra e material ao campo-
J riês? — V. Excia. não acha que a
; agricultura está abandonada?

E assim, algumas outras.

Tournee artística
de Laila Hzm.

Vai exibir-se no Munici-
pai de São Paulo e na
Sinfônica de B. Aires

Laila Maria Chalita, a menor pia-nista, ncordeonista e compositorabrasileira, que no Municipal do Rioja fez ju's aos aplausos da critica nda culta platéia, está clc viagem pa-ra São Paulo, devendo realizar umrecital no Teatro Municipal da capi-tal bandeirante no próximo sábado,cila 28 do corrente.
Da capital bandeirante Laila Ma-ria deverá agir para Buenos Aires,onde, a convite da Comissão Artistl-ca Argentina, se exibirá ao piano naOrquestra Sinfônica da municipali-dade portenha.
Novos triunfos esperam pois LailaMaria — a garotnha que fez da artea razão clc ser ria sua vicia.

Ne Iniciará
Wo, com '-v-« ria Escola Par lume t Hálito. \

Limpe e Embeleza \
•^~ | V: ís Dentes Com

PASSADEIRAS '! 
^IffiffiCTl

TECIDOS PARA è^J}" •-
DECORAÇÕES
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MOVEIS DE FINO
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M, 55 a 59

TELEFONES;

25-6951
25-6954
25-6678
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AJPTISTA

PAGAMENTO
DE UNA SÓ VEZ
AOS MUNICÍPIOS

Alterado o dispositivo da
lei que regula a distri-
buição da quota do im-
posto de renda

O presidente da República san-
cionou lal do Congresso Nacional,
alterando os dispositivos que vegu-
Iam a distribuição da quota i!o lm-
posto de renda aos municípios,

Foram introduzidas as seguintes
alterações, na citada Jel: "As impor-
tâncias devidas, na forma do arl iso
anterior, serão distribuídas totalmcn-
to às exatorias federais, a fim tle
que estas efetuem o pagamento dc
uma só vez aos Municípios. Os cré-
ditos de que trata esta lei deverão
ser automaticamente registrados peloTribunal de Contas e o.s pagamen-tos serão efetuados por movimentos
ti; fundos. O pagamento será feito,
em cada município, diretamente à
Prefeitura Municipal, ds preferência
pela Coletoria Federal nele insta-
lado, ou que nele tiver jurisdição,dentro dos primeiros sessenta dias
rio segundo semestre, mediante or-
deiil da Delegacia Fiscal do Tcsou-
io Nacional, no respectivo Estado.

As importâncias recebidas serão
obrigatoriamente escrituradas, bem
como a sua aplicação, na Contabi-
lidada' da Prefeitura Municipal. O
prefeito Municipal, cm cada exerci-
cio, remeterá à Câmara Municipal
a.s contas e comprovantes do exer-
deio anterior, sem cuja prova não
poderá receber qualquer nova lm-
portftncla. Em caso de calamidade
pública, inclusive quando ocorrer sê-
ca total ou parcial, o pagamento de
que trata este artigo poderá ser an-
iccipádo em relação aos municípios
das áreas atingidas pela calami -
(lúcio.

Conferências' sobre
cinema
FALESTKA

. DO PROF. U:iHE LOPES
Prosseguirá na próxima segunda-

feira"; ás 17.30 horas, no auditório do
Ministério da Fazenda, o Curso de
Conferências sobre "O cinema c o
adolescente", que a Ação Social Ar-
quidiocèsana vem promovendo em
colaboração com o Movimento Mun-
ciial das Mães c a Associação c.'c Pais
dc Família.

A conferência dc segunda-feira es-
tara a cargo do Professor José Leme
Lopes, quc falará sóbre "Os aspectos
psicológicos c dc higiene mental re-
íricionados ao problema do cinema
e dn adolescente".

Regressou dos EE. Unidos
o vice-presidente da
Telefônica

De Nova Yorlc c escalas, chegou ao
Rio, pelo transatlântico "Brasil",
com numerosos passageiros. Tocará•cie, tambem. em Santos, rumando
após para Montevidéu e Buenos Ai-
res.

Entre oulros, viajaram para esta
Capital pelo barco da .'Frota da Boa
Vizinhança" o sr. Antonio Galottt,
vice-presidente da Companhia Te-
lcfonica, e o sr. Dias Carnoiro, secre-
lario da Embaixada do Brasil cm
Washington.

SAO PAULO iMeridional) — A
instrução do processo instaurado
para apuração das responsabilidades
com referencia á morte da menor
Nilza Mendes Guimarães, tem ole-
reciclo ensejo a interessantes comen-
tá rios no Fórum.

Pelo que consta da denuncia, ba-
seada nas investigações policiais, to-
dos oí acusados são indicados como
co-autores das violências praticadascontra a jovem. Entretanto,, nos tra-
balhos preliminares da instrução do
processo cm Juizo ainda nada foi
apurado clc positivo, eis que os réus,
a principio acusados por um deles
como verdadeiros responsáveis pelodelito, foram ao depois inocentados
pelo mesmo acusador.

Em torno dc um dos réus, Manoel
Repuyos Campos, vulgo "Risadi-
nha", se assentam quase todos os
elementos do processo e os primeirosdepoimentos colhidos cm Juizo fa-
zcm referencias ás atitudes corajo-
sas assumidas por este acusado.

Agora surgem novas informações
com o depoimento de Ada Rinco,
cujo pai é primo clc "Risadinha" eem cuja casa esse acusado residiu
por muilo tempo. A família Rinco
tem aparecido com freqüência nesse
processo e. certamente, constituirá
fonte cie preciosas informações paraapuração da verdade sobre a morte
de Nilza.

NOVO INTERROGATÓRIO
DE "RISADINHA"

Na ultima audiência cio juiz da3.a Vara Criminal, o advogado deManoel Rupuyos Campos, sr. Almel-da Braga, afirmomou, em requerl-
mento, que esse indiciado, em suasultimas declarações, negou a praticado crime e inocentou seus compa-nheiros. Afirmou que foram falsasdeclarações, porque "Risadinha" te-ria sido influenciado por pessoas In-teressadas no presídio do Hipodromo.
Assim sendo, requerei! seja esse indi-ciado novamente interrogado "a fimcie serem desfeitas essas alegaçõesfalsas". O juiz da 3." Vara. sr. Ho-mero Batista deferiu o rcquerlmcn-
to.
O JUIZ NAO

SE MANIFESTOU
Vários requerimentos foram feitosno interesse da causa. O juiz drtTerceira Vara ainda não se manifes-lou sobre o pedido dos advogadossrs. Luiz Barros Penteado e RenatolTAvila, sobre a revogação do des-

paclio que determinou a instauração
rie novo processo contra "Risadinha",
por falso testemunho. Não sc ma-nifestou sobre o pedido dos mesmosadvogados, com relação á acareaçãocic "Risadinha" com Maria Rttvo,sua prima. Tambem nao se maui-testou sobre o pedido dn liiformaçõss
n policia, relativo ;i esclarecimentos
sobra o crime.

Igualmente não se manifestou so-bre a questão da incompetência d*Juizo, deixando de. lado tambem aarguição cie nulidade do processo, em
parte.
A HERANÇA

Prestou depoimento perante o muclc- Direito a testemunha Ada Rii-.co.filha dc Maria Rinco, prima de "RI-
sjftlinha". Os srs. Luiz Barros Pen-tcadn c Renato D'Avila impugnaram
o depoimento da testemunha, porser parente de alguns acusados, tersido noiva dc um outro e ter sc manifestado interessada na causa,
quando da ultima audicr.cia.

Interrogada pelos referidos ativo-
gados, a testemunha respondeu, cn-tre outras coisas "quc ouviu dizrr
que a herança clc "Risadinha", dei-xada por seus pai, é grande". A tie

MAIS DE METADE DO ESTADO DE
MINAS É OCUPADO POR ESTABE-
LECIMENTOS AGRO - PECUÁRIOS

Mas a técnica de produção está atrasa-
da e poucos trabalham —- Analise esta-
tistica do Laboratório do I.B.G.E.

Recente estudo feito pelo Labora
lorio de Estatística do lnstiluio Bra-
sileiro clc Geografia e Estatística, sob
orientação do prof. Giorgio Mortara,
fornece aos estudiosos da economia
do país, interessantes dados que ser-
virão cie confronto para os resultados
do Censo Agrícola de 1050.

Analisando a estrutura da eco-
nomia agropecuária do Estado de
Minas Gerais, chegou o referido or-
gão a conclusões surpreendentes, rc-
velando ciue mais da metade da área
terrestre do Estado é ocupada pólos
cstabelccinvantos agro-pacuários, isto
ê, 33.475.881 hectares. A arca ter-
restre cln Estado é 58.197.500 hneta-
res. Entretanto, apenas 25,84':,'. da
população total estão permanente-
mento ocupados nesses estabeleci-
mentos.

Toda a situação ressalta das se-
guintes médias, as quais são mais
oít menos idênticas p.s que foram ve-
rifiçados para todo c Braall.

A área media do estabelecimento,
117,6 hectares, 6 grande; mas o nu-
mero médio das psssoas ocupadas é
pequeno: 6,1. Pnr çútrp Indo, tam-

bem são baixos os valores médios do
estabelecimento, 'M.O milhares tln
cruzeiros e da produção anual: 4,4milhares cie cruzeiros.

E' por causa de tal contraste queficam baixos demais os valoreis me-dios por hectare rio estabelecimento,
212 cruzeiros c da produção anual.
38 cruzeiros, enquanto c bastante
alto o numero médio dc hectares porpessoa ocupada.

O atrazo da técnica produtora vc-rlíica-sn nos baixos valores médios
do estabelecimento e da produção
por pessoa ocupada, aquele sendo4.068 cruzeiros c este, anual, 7tM cru-zeiros.

Fraqueza Cerebral?
Dispepsia Nervosa?

NEUROBIOf
O TÔNICO DO CÉREBRO!

poente porém, "ignora so o acusado
tem ou não algum advogado cuidan-
cio dessa herança". Mais adiante diz
<iue "certa vez Jorge dc Martino le-
vou á casa do pai da depoente um
irmão de um advogado, para tratai
dn herança de "Risadinha". Ignora
se esse advogado cuidou ou não de
receber a herança e tambem ignora
sc "Risadinha" recebeu algum di-
nheiro.

Como se vc, certas questões inte-
ressantes vão sendo ventiladas no
correr cio sumario de culpa, ciando
margein a providencias das parlesinteressadas para esclarecimento
completo do delito e sua autoria. Os
trabalhos deverão prosseguir dentro
dc- alguns dias.

¦ ii program» tle

Frieiras, hrotoejas, eeceirái
saduras c irritações da.

I ISA GO
DESODORANTE DO SÜl

SCgllillít

ASMA

r.'
liôjc

íí!,33 :ts 17 horas — Imagem dc
prova. 17 às 18 horas — Films.
!Í(I,!',U — Parn ila Sporiiva, cnm
Marin Provcnznno, num "scrínt"
tln tfcniandi) üruce n oferla dc
Kmcrson. KM» .... Filma, :!0..'^— Com» Nasoetüin os Meus Sam-
.'.•ns, produção do Ary Itarros»,
cum direção tle lioi) Cliust; Parti
(ipaçáo de grande elenco. 1'íro >-
itio dc Toitfilu\. III.IO — Film.
31,25 — Teatro Policial dn Cliiaii-
ca de Garcia, na siris; "Não ha
«ime perfeito". Elenco (»-,'!.
31,40 — FHm. 21,50 - Tclcjomal
com Luis Jatobá, oferta dc Kra-
hma. ÍÍÍ.05 — Programa dr sexla-
feita ü Encerramento.

Um Abismo
Um Céu Para
Cada Mulher-

FLAG
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num TRIUMPH
tudo é riais fácil

Unidas Pela
Primeira Vez
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BAPTISTA

F.s*e corro médio de grande performance reúne Ioda»a$ qualidades de um corro grande, aliadas as vanta-
gens.de um automóvel de lácil manejo.—
Facilidade de estacionamento, economia no consumo amanutenção, mobilidade no tráfego urbano, segurança
• estabilidade na estrada, caracterizam

TRIUMPH
o carro que completa a sua personalidade

Estoque permanente de todas as peçasAssistência mecânica

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

INTIMEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIOS.A.

«IO DE JANEIRO SÂO PAULO PORTO ALEGRE CURITIBA1. Gtn. Péhdôro, 73/81 R. Vise, de Parnoibo, 771/783 Av. Farrapos, 2041 R. 13 de Mqio, 30»
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WHITE LILY é dotada de tudo o

que ie pode querer numa máquina
de costura: perfeição técnica, linda

\p| aparência, material de 1.* qualidade
I t mfS^ c ftinc»onamento leve e ritmado.

ri.' ^er'a 'onE° enumer*r todas as qua-
lidades e vantagens de WHITE

'" LILY! Venha a senhora mesma
examinar de perto esta máquina e
verifique por que é ela — como
tem sido sempre — a máquina de
costura preferida pelas mulheres de
todo o mundo I

A lio/c* maquine
moótrni tom pon-
to otqutrdo p»t*

bardar.

- a máquina de cos-
turà preferida por
milhares de mu/fie-
fàs de várias nqç/o-
nalidades.

<*>sspHffilf
Oitlrtbiiidort* Gtrtiit.

CIA. AUTO LUX Importado^
HIO HORIZONTE> Kua fào Paulo, iii IUIZ 0E fORA Ru« HailsW tl.

VO OE JANEIRO «uo Evarlsto da V«|aa, 130
XAVIER l |!1
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Reunião no sindicato no-
teleíro para tratar do
caso dos desemprega-*,
dos de Quitandinha |

PETROPOLIS (Do Correspoiulon*
te) — A propósito tia decisão do mi-
hlstro d<i Trabalho, mandando a Co-
missão tio Imposto Sindical pagrir
mala 15 cilas de salário aos cnipre-
gados dc '-Quitandinha" e, bem a.s-
sim, da autorlüáçfio pnra nue nos
mesmos sejam fornecidas, tiiarlainoiv
te, pelo SAP.S, 50 refeições, vai-se
reunir hoje, ás 20 horas, o Sindicato
do Comércio Hoteleiro.

Será debatida, ahiria. na ocasião,
a questão do fechamento do hotel.
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«GLORIA
PRA» ,\ KLOKLVNO — Telefone : 22-9140

JAYME C05TA — De hoje até domingo :

TENÓRIO
mli-rc de A ?u!'-*¦•„-."'„ _ .rriui ,ic i.uir. .lar-

Cin

1."
MORTE

original de Arthur HlUer
dlm — O gra

lnndia, B
...!<• sucesso m»-»>i!"„»í:,:!:^manllÃ, ás H horas
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RESIGNAÇÃO...
Um rapaz brasileiro ia toma* o avião mim aeroporto das vlzi-

iilmnçáa de Nova York, quando reparou qiu lhe haviam roubado a
preciosa máquina fotográfica que adquirira pouco antes,

Fic<;u naturalmente multo triste, irela quase certeza de que seria
Impossível recuperar o aparílho perdido.

Contudo, chegando ao Brasil, escreveu á.s autoridades policiais
novalorqulnas, dando a marca c o número da máquina. E esperou
mais tlc um ano,

* » «

Agoía, qual não foi a sua surpresa, ao receber a informuçao tle
que a-policia tle Nova York trabalhara todo esse espaço dc tempo
na procura cio objeto roubado e que, afinal, o encontrara c o punha
á disposição tio legitimo dono.

Parece incrível, que isso lenha acontecido. Parece incrível
quando consideramos no que .suceda no Brasil com quem 6 roubado,
não numa máquina fotográfica, mas cm bens muito mais preciosos.

Uma vez, há mais dn vinte c cinco anos, entraram gatunas na
casa dc um amigo meu c levaram todas as suas roupas, serviços dc
prata e porcelana, jóias e dinheiro. Tudo somando mais do cin-
quenla contos, do bom e solido dinheiro daquele tempo.

Fomos juntos á policia c lá tomaram as informações do estilo.
Em vão voltamos numerosas vezes á presença das autoridades para
sabor sc havia algu-m no encalço cios ladrões.

Um dia disseram-nos com franqueza; — "Não temos meltn dc
encontrar os objetos furtados. O melhor c os senhores se icslgna-
icm. para não perder mais tempo".

E nós nos resignamos...

Querem que a viuva
sc mude

Dcsconhtcidos apedre*
jam a casa 53 da rua
Otávio Corrêa — De*
predações
*% ¦

Desde há algum tempo, indivíduos j
desocupados d-ram para perseguir tw |
moradores tio prédio ri; 63 da ma ¦
O.ávio Corrêa, clenU' que ali so ha*
bifam uma senhora viuva e -uri filha |

On;rim. a coisa atingiu ao inaxi-'
mo. sendo atiradas p-dr.ls e que -
bradas vidraças c "blbclols" da va-
rantía. A lal ponto chegou o abuso
nue houve necessidade cia intsrveti*
ção ria Rádio Patrulha, para afu-
•jüeritnr 05 malandro;, qne segundo
dizem procedem dc tal forma a man-
do de interessado:*, para que a sc-
nliora se mude do imóvel.

L AUSTRECESILO ATHAYDI

B
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SOLUÇÃO

O fato de ter o dono do
carro emitido um cheque em
favor de Cedrlc Agar elimi-
na-o como proprietário do car-
ro. sendo esta Bali ou Hun*
tley. s»'..

No item 14) vemos quc.Bai.
nfio é o dono do carro, "por-

tanto, este será Alfrcd HU'.r-
tley.

Nos Itens (1) c (2> vemos
qu; o sobrevivente e Bali eram
casados o os itens (3> ei'<i>
indioam que o dono do carro
c coltciro- '" .

Daí se vê que Alfre.1 Hun-
tley io solteiroi r.ão e''ri ío-
Ijrovivénto e. como Es-har-d
Bali já foi eliminado como so-
brcvivéntè (4). este seria, for-
co-amente, Ce-rric Agar. "

m,
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llííietc- á venda a partir dr amanim, "s >. .».«. j

CONCHITA e ODILON na maior peça de

Pedro Bloch

IRENE

•Vlcintlo

CLAMOROSA, TREMENDA DECEPÇÃO

Batalha de Itararé na
assembléia do E. do Rio

e vesperais

T

f" rns

(SERRADOR
I
l

lfi horas. |

II,. terra a sexta-feira MpetàoulM.-ampJcta-M-^
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HOJE - AS 16 HORAS, A'S 20 E 22 HS

EVA E SEUS ARTISTAS
comedia dr -Joracy Camargo

BAGAÇO
Com a deliciosa

 I"'WmW
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Av. N0553
O M A

* 
fEATRO COPACABANA J

enhoro dc Còoacabànai 291 - Tel.: 27-0020 .

| O R fXITO DO MOMENTO [
HOJE, AS 21 HORAS |

MANEQUIM |
Comedia dc HENRIQUE PONCETTI

Vesperal aos sábados o domingos, ás 16 horas
POLTRONA: Cr

«<7B» *$a+ *3B* fmvi *C9»» *OOm- ¦*» "*-*¦

Na sessão tlc ontem na Assembléia m
I deixou o leader uclenista Alberto
Torres dc proferir o seu prometido
discurso sobre o comparecimento do
secretario cie Segurança, tendo em
vista que sc encontrava ausente o
senhor Romeiro Neto, leader cio PTB,
partido que seria alvo de suas critl*
cas pela atitude que tomou em pre-
sença do senhor Agenor Barcelos
Feio.

Outro uclenista. porem, o senhoi
Sararnagn Pinheiro teve oportunida-
dc dc confessar a sua "clamorosa.
tremenda, decepção com referencia
a certos vultos dc projeção na Casa",
alusão feita, sem duvida, ao senhor
Romeiro Neto, ao encaminhar a vo-'
iaçAo dc um requerimento da auto-
ria do seu companheiro tlc bancada,
senhor Mario Vasconcelos, Nesse re*
qtièrimento são solicitadas informa*
ções no secretario dc Segurança so-
bre o número de funcionários lota-
tios na Delegacia de Jogo:; e sobre*
a existência tle prontuário relativo a
casas de venda de bilhetes tle Lote-
ria. O senhor Saramago Pinheiro
declarou que em conseqüência da de*
cepçãO tlc que havia falado, solicita-
ra licença para tratamento de saúde
mas qne o seu verdadeiro motivo era
possibilitar-lhe afastar-se da Assem»
blcia por algum tempo. E acentuou,
depois dc: referir-se a famosa bata-
lha tle Itararé, que seria a maior da
America do Sul. se acaso houvesse
sido travada, disse; "Assim, ontem,
teria havido o maior debate da hls*
toria politica tio Estacio do Rio, se
porventura determinadas figuras de
destaque nesta Casa houvessem man
tido aquela atitude que julgávamos
fosse mantida".
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CIRCO PAS AMÉRICAS
Uni mundo de atrações o novidades para. n Rio de .limciro

Sábatlrr* c domingos, Ires espetáculos — Diariamente exibição
grátis tias feras.
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O CIRCO DIFERENTE !
E TODAS AS NOITES, ÁS 21 HORAS

Sábados c domingos três funções

I EVITE ATROPELOS adquirindo com antecedência o seu
ingresso.

I
I
I
»
I

..,)

I
I
I
I
I
I

AV. PRESIDENTE VARGAS, PRÓXIMO Á CENTRAL 
j

MAJOR CORTES,
OLHE PARA ISTO!

Quase pugilato para
atravessar a Ponte do
Cais do Porto — A pre-
sença de um guarda

Há dois dias seguidos que. entre
(i,30 e 7,30 na intercessão das ave-
nidas Francisco Blcalho e Rodrigues
Alves com a ponte que as une eom
a avenida Brasil, local de passagem
obrigatória para os veículos que se
destinam à grande parte da zona
norte, vem sendo notado grande con-
gestionamento c, consecjuehtémsnte,
a ihterrupaçãò daquele trecho pelos
veículos que demandam as duas vias,
vindos da cidade. Ainda ante-ontem,
por falta dc um guarda cio tráfego,
houve não pequenos aborrecimentos
com tentativas dc agressão, palavras
de baixo calão e ameaças recíprocas,
porque, desejando todos ingressar na
estreita ponte de uma vez. oeasio-
nam situações onde é bem de ver le*
vam a melhor os caminhões e os
ônibus, que mais atravancam o tre-
cho, Torna-se necessário que o ma-
jor Cortes, "de vlsu", conheça a in-
teira razão rios prejudicados.
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ra é "faixa-preta" numero 7, o mais
alto grau de lutadores particantés.

Todos os três campeões são relati*
vãmente jovens. Kimura tem 34
anos, o viec-campeão 37 c Yukio,
que vem em terceiro lugar como lu-
tador, coma apenas 22 »nqs.

ESPECIAÍJDADES DOK CAM-
riiOE- E TRAÇOS DE SUA

VIDA ESPORTIVA
Kimura, através,de seu Intérprete,

Ono I. declarou*hos que se fizera
campeão desde 1926. c que a sua luta
mais audaciosa fora empreendida
com outro campeão qne ele tlcsban*
cou, chamado Nakashlma. O encon-
tro teve uma seqüência emplogantc,
durou 40 minutos. Depois Kimura
venceu Ogatia, também campeão c
obteve outras vitórias sueessivamén*
te.

O vIÒE-campeãO, Tosklo, começou
a brilhar, no Japão, aos 21 anos e

j também teve. lutas célebres.
Kimura é especialista cm rodos os

golpes do "jiu-jitsu", que aplica com
uma perfeição extraordinária. Pre-
fere os 1 ambos qu echama tle "seoi-
nagiii" e "osotogari". Mas. como
nos disse Ono I, "Kimura é, mrrs-
tre pin todos os mistérios do jiu -
jltsu",

QUEREM LUTAR COMO SU
LtlTA NO JAPÃO

Kimura e seus dois companheiros
já estiveram nos Estados Unidos c
lá venceram lutadores célebres de
jiu-jitsu, box, luta livre, catch, etc
F, venceram cm um abrir e f.-t.har
dc olhos, sem precisar fazer força...

Esclareceram, em nossa redação,
que desejam lutar à moda japonesa, ,.isto é, como luta u mprbfisslonal rio *•¦••; °
Sol Nascente, caso se ofereça opor-
tunldad; para mostrarem ao públi-
co carioca os seus conhecimentos cia"arte dc aleijar"...

Não querem a lula à base da con-
tagem tlc "pontos", a exemplo tia
rotina tle algumas academias do Rio
e São Paulo. Querem lutar até que
um dos adversários desista, "bat?n*
do", ou fique desacordado na lona,
vt;|ma dc um estrangulamento.

Se os campeões nipônicos lutarem
no Rio, .será um encontro duro, no
qual sc jogará o prestigio que o Ja*
pão desfruta, milenarmente, como o
país que criou e desenvolveu o jlu-
jiisu, através rios tampos, e alima
mantém c liderança do desporto!

Kimura o seus colegas repressn -
tam *. máximo tle perfeição do jlu-
jilsu; são cies a apuração rie mais
de um milhão tle praticantes desse
tUsporto no Japão, por isso, sob to-
dos or pontos rir vista, são considera*
dos invencíveis.
1IIXIO GKACIE

APERTA A MAO
DE KIMURA

A convite da secretaria rio DIÁRIO
DA NOITE, o campeão brasileiro de
"jiu-jitsu", Hélio Grade, que ven-
ceu os japoneses que lutam ou já lu-
taram em nosso pais, compareceu á
nossa rcriaçâo, a tempo de apertar n
mão rie Kimura. Admirou, antes, a
bandeira do Japão, que o campeão
nipônico e seus companheiros tra-
zlarri gravada nos paletós. Depois,
através do professor Ono I. Hélio
palestrou rapidamente com Kimura,
dando-lhe as boas vindas.

Cogitou-se, nessa ocasião, dc um
fato sensacional: unia luta .tle Hélro
Gracie, campeão no.»so, iniciarior do
"jiu-jitsu" no Brasil, com Kimura,

A proposta lançada uo ar prla secre-
taria deste vespertino foi aceita
prontamente por Kimura c pelos seus
empresários do "Sr. Paulo-Shim-
bum". Hélio Gracie, embora presen-
te, ficou de oportunamente proriuri*
ciar-se sôbrc a proposta aventaria,
sendo tle esperar que o nosso cam-
peão não a recuse, muito embora em
se tratando de enfrentar o campeão
do mundo, a mais alta patente do
"jiu-jitsu" com o selo do Japão.

Caso venha a positivar-se a luta
Kimura vérsus Gracie, s?ja noutro
binômio. Japão versos Brasil, o po-
vo carioca assistirá a um espetáculo
extraordinário e de responsabilida-
de internacional, principalmente pa-
ra Kimura. em cujos punhos se con-
centra todo o tiadicional prestigio
do "jiu-jitsu" do Japão.

DIÁRIO DA NOITE e. o "S. Pau-
lo Shimbum", patrocinariam o sen-
sacional encontro oue. segundo tudo
indica, realizar-se-á brevemente. E
será uma batalha tle "golpes" que
se perpetuará nos anais do esporte
sul-americano.
EM S. PAULO

O trio do campeonissimos viajará
hoje, para São Paulo, onde fará dc-
monstraçòes.

Depois, ao que sc espera, Kimuni
dcslocar-se-á até ao Rio. para o de-
sejado encontro com Hélio Oracle

possíveis, fornecendo-lhe um porte
de arma para sua defesa pessoal e,
ainda, fazendo intimar aqueles qus
ameaçavam o sitiante.

Estes, prestando esclarecimentos ao
tlclexaclo, negaram a acusação, es-
trarihav.do terem sido envolvidos nn
queixa. Uma coisa, porém, ficou cer-
ta. qual seja a existência de animo-
sldade entre os lavradores intimadns
e o "tenent.-. Tenório".

LATROCÍNIO?
Outra versão que está meerçenclo

a atencJo o a hipótese do latroci-
nio. Como ii foi dito acima, teme-
roso de ser assassinado por seus de-
safetos, João Tenório da Cunha es-
tava tratando da v-mta dc sua pro-
•jc lodadc, ein negócio que estava
quase concluído,

Quem sabe sc o assassino, julgou-
rio que éle já estivesse de posse rio
dinheiro, o utalvez para roubar seus
havens. pois João Tenório ria Cimha
era homem dc largos recursos, ti-
vesse aguardado pacientemente sim
passagem pelo caminho que ia dar
em seu sitio, íuzllando-o antes de
cualquer reação?

Entre os lavradores intimados a
prestar declarações ao delegado Ste-
nio. figura o indlviduo que atende
pela alcunha de "Bom Cabelo", ln-
drão de cavalos bastante conhecido
das autoridades fluminenses, e que.
para vingar-se, não trepidaria em
assassinar seu velho inimigo-
LOCAL ERMO

João Tenório da Cunha, pelas de-
claracões prestadas por séu enteado,
foi assassinado cerca das 15.30 ho*
ras.

O local, todavia, é ermo e longe
dc qualquer moradia ou roçado. Ape-
sar da intensa claridade reinante,
não havia ninguém pelos arredores,
e o menino, única pessoa capaz de
poder identificar os tócaleiros, pre* i
feriu correr, pois. caso contrario nao |
viveria para contar o crime. ¦

Um dos assassinos ainda gritou- |
lhe para que nfio corresse, ordem que I
ele preferiu não ouvir. j
DILIGENCIA DIFÍCIL

A reportagem do DIÁRIO DA
NOITE aguardou o regresso da "ca*
ravana" policial, integrada pelos pe-
ritos do Instituto de Policia Técnl-
ca. até 5 horas ria madrugada.

A dificuldade para atingir o local
do crime, entretanto, dificilmente foi
contornada, uma vez que para che-
gar foi necessário que o delegado
Stenio arranjasse um trem especial
com o a?entè de Nova Igaiaçu'. que
o levasse até o quilômetro 56 ria
R*i3 Douro, para dali, a pé, chegar

cadáver caido na estrada, da-
pois dc andar mais de três qullome-
tros. . .

Vários parentes da vitima, inclu-
sive um filho, que tem seu nome, e
é medico nesta capital, acompanham
as primeiras diliijsncias, ás quais
lambem não está alheio o deputado
Tenório Cavancantc.
REGRESSOU A CARAVANA

Cerca das 6 1/2 horas, a caravana
policial regressou a Nova Iguaçu',
trazendo o cadáver de João Tenório
da Cunha. Não foi efetuada nenhuma
prisão no local.

O corpo do sitiante apresenta fe-
rimentos por bala dc revólver no
rosto, quebro (com esfacelamento
de dentes) pescoço, tórax e abrio-
me. Tem, ainda, oriis ferimentos
produzidos por faca.

is .esastres no
Biu começam

au ananhecei
Tremendo choque entre
ônibus e bondes, hoje,

na Avenida Passos
No cruzamento das averildas Pas*

sos e Presidente Vargas, esta ma*
nhS, chocaram-se violentamente o
bonde linha 24, n" 2564. Marquês
do Abrantes-Estrada dc Ferro
ônibus linha 37, n». 8-18-60, linha
Penha-Praça Independência, da Via-
ção Estreia do Nort<-

Foram presos em flagrante, o mo-
torneiro Orlando Mantins Pereira,
regulamento n". 9537, residente na
travessa Coelho n\ 6 c o motoris*
ta Manoel Neves da Silva, de 53
anos, morador na rua Piratüba n*.
291; os quais foram autuados no 8".
distrito.

Quando escrevíamos esta nota
estava sendo socorrida no HPS uma
vitima do choque, que viajava ro*
mo -'ingente no elétrico, ficando
imprensada entre os dois Veículos
Ainda não se conhecia, todavia, a
identidade do referido

BEKDIX
- lavadeira elétrica, inteira-

mente automática!

REAL GARANTIA, DIRETAMENTE DA
FÁBRICA, POR INTERMÉDIO DOS DIS-

TRIBUIDORES NO BRASIL.

* DEMONSTRAÇÃO DE TODAS AS OPERA*

ÇÕES DE LAVAGEM, ENXACUADURA E
TORCEDURA, EM NOSSA LOJA.

preço CrS 12.950,00
VENDEMOS A PRAZO) .

ENTREGA IMEDIATA.

(TAMBÉM

REVENDEDORES AUTORIZADOS

Jorge T. Âbdalla & Cia. Ltda.
AV. ALMIRANTE BARROSO N.° 86 — TEL. ¦ 42-3217

RUA BARATA RIBEIRO N.° 236-A — TEL. : 371133

Joaquim lupto
( FALECIMENTO )
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Financistas americanos
estudarão, "in loco" as
possibilidades de ele-
tri.icação do Rio Gran-
de do Sul

PORTO ALEGRE. (Meridional) -

O governador Ernesto Dornelles rc-
eèbèu comunicação do Itamaratl cie
que deverão chegar no próximo dia
26 a esta Capital os srs. Sidney
Wheelóckí Lars Bergstron e William
Ladd, representantes do Banco in-
ternacional dos Estados Unidos, que
farão estudos complementares a ui-
timacão do empréstimo para eletn-
ficação do Rio Grande do Sul.

Dorghi vai deixar,
mesmo- a política

Viajará, em breve, para
os Estados Unidos

Interpelado sôbrc sua aproximação
do sr, Ademar dc Barros, declarou
o sr. Hugo Bor"hi que, certa ver,,
teve oportunidade de dizsr ao sr.
Dlnarte Dornelles o que poderia
acontecer com alguns deputados, que
do PTN acompanharam para o PTB,
ou seja, que se não fossem prestigia*
rios nos seus municípios pelo 

'CbcÜ-

do, poderiam sentir-se diminuídos e
procurar prestigio à sombra rie ou-
trás legendas.

— Confio — acrescentou — nm que
u senador Marcondes Filho, na pre-
sidência cio Partido em São Paulo,
saiba dar aos meus companheiros a
correspondência política que eles rie-
sejam e merecem, mantendo, assim,
a unidade partidária. De minha
parte, manter-me-ei afastado (ta íca-
tro dos acontecimentos, dedicando
meu tempo à recuperarão ecoíiòmi -
ca e financeira das minhas emnró-
sas, que precisam muito tle minha
atenção, e.seguirei a orientação do
meu Partido. O PSP vêm, por todos
os motios, procurando atrair com sc-
dutoras promessas, não somente cor-
religlonárlos meus rio interior, píin-clpalmcnte prefeitos c vereadores,
mas também os deputados eleitos que
me acompanharam. Mas isso são
coisas da política"...

Informou ainda o sr. Hugo Borghi
que, dentro de uns vinte dias, parti*
rã para os Estados Unidos,. onde se
internará em uma clínica, a fim de
se submeter a um tratamento nos
rins.

Sua familia comunica aos seus parentes c amigos o te;
falecimento, ocorrido ontem, e os convida para o te
sepultamento, que se realizará hoje, dia 26, ás 17 hc
ras, saindo o féretro da Capela da Beneficência Esp;.

nhola, á rua Conselheiro josino, para o Cemitério de São Fran
cisco Xavier.

Manoel Martins
Raymundo

(FALECIMENTO)

Sua família comunica aos seus pa
rentes e amigos o su falecimento

ocorrido ontem, e os convida para o se
sepultamento- que se realizará hoje, di
26- às 16 horas- saindo o Seretro da C?
pela de Santa Terezinha, à Praça di
Republica numero 89- para o Cemiteri
de Inhaúma.

io indo lin

11-57-00, pertence ao comendador
José Ramos, residente na rua Bei-
fort Roxo. 158, apartamento 501, que,
há dois meses, o trouxera dos Esta-
do* Estados Unidos. Fora roubado
no dia 10 ultimo, quando sc encon-
trava estacionado na calçada do eai-
íicio. , . ,.

Desde então, foram encetadas dl*
T.gencias para localizar e prender o
ladrão ou ladrões do luxuoso auto-
movei. Fora até anunciado que ha-

nviauma gratificação de 10 mil cru-
i-eiros para aquele que desse Iníor*
mações sobre o '*01dsmobile .

Na madrugada de ontem, foi. fi-
halmentc, localizado o veiculo, mas
rerluzido a um monte rie ferros re-
torcidos .Os larápios, depois dc retl-
tarem' inúmeras peças do auto, a
placa e os pneumáticos, atearam-
lhe fogo.

As chamas foram ateadas, primei*
ramente, nos sofás, e dai se propaga-
ram, consumindo todo o veículo.

Apuramos que o comendador José
Ramos pagara a importância de 220
mil cruzeiros pelo "Oldsmobile", o
qual não estava segurado.

A perícia já recolheu varias im-
pressões digitais as quais, muito bre-
vc, revelarão os ladrões incendiai tos.

As 21 nações do continente ame-
rieáno estão presentes nesta capital
participando do IV Congresso Inter-
americano de Educação Católica
certame que se realiza dc dois em
dois anos. era cumprimento ás Rc*
soluções cio 1" Congresso, que teve
lugar na capital colombiana, em
1945. As Resoluções de Bogotá pre-
conizavam a organização tlc Con-
grèssòs no Continente, a fim de ana-
Usar e propor medidas tendentes a
atenuar as difíceis condições do
mundo moderno. Assim, tiveram lu*
par o 2" e o 3o Congressos, respevti-
vãmente em Buenos Aires e La Paz,
cabendo agora ao Brasil a realiza*
ção rio 4" Congresso, que foi ontem
solenemente instalado, nesta capital.

Durante alguns dias se processa-
rão estudos e debates de um vasto
Teriiárlo, iniciado com o tema "A
Formação-Integral Cristã. Todos os
problemas dos católicos c da so-
ciadade em geral, serão amplamen-
te debatidos.

Como contribuição particular, a
fim tlc facilitar a apresentação e dis-
etissão dos temas, a RCA Virrtor Ra-
nio s. A„ fez instalar . ho recinto
todo o equipamento de som, isto é
amplificadores, microfones, alto-fa-
lantès. etc. .; ;•*'

Aguardado com grande entusiasmo
peles católicos brasileiros, o IV Con-
gresso Inleramericano tle Edurráção
Católica terá. sem duvida, rstuni-

EMILIÁ BOUÇA GOMES
(MISSA DE 7.° DIA)

Theodoro Franco e familia convidam os seus parente
e amigos para a missa de 7.° dia, que mandam res;
por alma de sua tia e madrinha, EMILIA B0UÇ
COMES, amanhã, sexta-feira, dia 27, às 9,30 hora:,
no altar-mor da Igreja de São Francisco de Paula

Desde já agradecem aos que comparecerem a esse ato religios
e pedem dispensa de pêsames.

0 VERDADEIRO CIRCO ESTÁ NA PONTA DO CALABOUCO!
Com um mundo de atrações e novidades em espetáculo cheio de emoções e alegria. — Feras de todas as raças,
—- Pela primeira vex no Rio TRtS GIRAFAS. Os expecta dores terão direito a ver, gratuitamente, a coleção de feras.

SENSACIONAL!
VENHA VER PELA PRIMEIRA VEZ NA SUA VIDA UM HOMEM EQUILIBRAR O CORPO NA PONTA DO DEDO

INDICADOR 

GRAN CIRCO NORTE AMERICANO

bante sucesso.

tiüiüi, Sqpw

JÍACY PEREIRA DA SILVA VEIGA
(PRIMEIRO ANIVERSÁRIO'

Luiz da Silva Veiga: Willy Strobol e senhoras
Alexandre Calaxa do Amaral, ie ri hora e filhos,
Iracema Thiers Silva e família; Pedro Cuimiri«
Pereira e mais parentes, convidam o* sbus s»
gos para assistirem à missa que será celebrada

em intenção da alma de JACY PEREIRA DA SILVA VII-
CA, na data do primeiro aniversário do seu falecimento.
no dia 27 (sexta-feira) na Igreja dc Santa Rita, às 8,30
horas,
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O MAIOR CIRCO DAS AMÉRICAS

7 HORAS
A PONTA

M ATI N ÉE ÁS
ARMADO

E Á NOITE, ÁS
DO CALABOUCO

2 1 HORAS

bus 0-22-95. guiado por Nelson Au-
gusto Morais, morador á rua Balea-:
res, 35. que, a seguir, foi chocar-se]
com o auto oficial ti. 8-53-34, diriiçi* ;
cio por José Rodrigues ria Cunha.
morador á rua Comendador Soares.
üD. ficando os veículos avariados.

Em conseqüência do choque, sal-
ram feridos quatro passageiros do
lotação. Olímpio Bastos Mesquita, de
47 anos, casado, o popular artista
Mesquitinha, com contusão no fron-
tal; sua esposa, a conhecida atriz
Natara Ney, de 26 anos, cujo -nome
verdadeiro é Elizabete Dalva Meri-
des; residentes á rua Republica do
Peru', SC, apartamento 6; Henrique
Betex. de 56 anos, casado, engenhei-
ro. c Jane Jaci Betex, de 35 anos
solteira, enfermeiro, ambos domicl-
liados á rua Hilário Clouveia, 30,
apartamento 40.

Socorridos pela Assistência, os tres
últimos com contusões e escorlaçõas
generalizadas, retiraram-se depois
de medicados, tendo tomado conheci-
mento do fato o comissário Agra, do
4." distrito policial, que solicitou pe-
ricia para o. local.

1." «71
2." 3882
3." 1737
4." 3580
5." 3872

492
017
ai

Constantino Niterói
5730 7704
0391 7061
0554 8773
9604 2000
2279 5538

Conselheiro
Nuno de Andrade

CENTENÁRIO
Sua familia convida os amigos e

parentes para a missa que *ara
celebrar no altar-mór da Igreja do
Carmo, às 11 horas, amanhã dia

27 de Julho, assim como para a sessão
com que a Universidade do Brasil corne-
morará no mesmo dia às 17 horas, no W"

lácio da Reitoria, à Av. Pasteur,|||
centenário do nascimento do ConselM1*
ro NUNO DE ANDRADE.

Antônio Barreiro!
(FALECIMENTO) .

Sua familia comunica aos seus parentes e amigos o.
falecimento, ocorrido ontem- e os convida Para *',,,

sepultamento, que se realizará hoje, dia 26, às 153°no (saindo o feretro da Capela de Santa Terezinha, à Pw
Republica n. 89, para o cemitério de Inhaúma.
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Rio, 26-7-1951 DIARTO DA NOITE —5

0 grupo de desordeiros in-
sultou o jovem casai de noivos

o rapaz lutou contra quatroois a facadas e pôs os outros¦ Aguardou a policia no local

Boda$ de ouro do
SUblspo tia Paraíba

,.,_-. pessoa, -'5 (Meridional) -
J0í,,„.se «andes festa*; para co-

W". „ Uodas clc- ouro saeerclo-
;lf-p doin Moisés Coc-lho, arcebis-*

y^p^m-
orotanacao nos cemité-

rios dc Fortaleza

.„.,., MUI UNAS JÜNÍ'0
"'^h.mu.os - PEDIDAS
PROVIDKNl IAS

(Meridional) --
"Unitário", fezPORTAliEZA. i

n iiPííO Bí *"• • ¦*¦-'¦.¦

7». reoortagcm •3obve a proíanaçad
ff Sérios dc Fortaleza, onde
?„..,« degenerados realizam dia-
Ks orgia noturnas; valendo-.c
f mij de policiamento e dos mu-
^baixos que eivam o campo san-
io,

Vs.-ei últimos dia*; v&m se desço-
...:,,___. eom rreiiuencla alarmante,
nltl-rfos de farra:,, tais como garra-
«wítas. paredes dos tutmilos man-

thadas dc bebidas, e ate uma rede
entre os sepulcros.

intigamenet. liouve uma fase em
Àuèos ládrüe - escolheram o cemitério

ra campo de ação, sendo, porém
varridos pela Policia. Agora, chegou
¦ iez dos farrlstasi chamando o jor-
Ml a atenção das autoridades: E'
io mesmo tempo, o desembargador
feiiciano Ataide, provedor da Santa
Ca-a dc Misericórdia, pede a coope-
ração popular, no .sentido de s»r
'construído um muro com três metros
áe altura, a fim cie que seja prote-

lida a paz dos mortos.

S, PAULO (Meridional) — O ca-salzinlio descia todo abstraído àrua Luis Góis. Ia à frenke, seguido
pela avo, pela tia e dois sobrinhosmenores do rapaz. Próximo a uma
ponte, que liga as ruas Luís Góis eVigário Albernaz, surgiu o impre-visto, Um grupo de rapazes, ao per-ccfcer a aproximação do casal, achoucie dirigir gracejos à. moça, insul-tando-a com palavas imorais.

O jovem noivo nâo esperou mais.Desvencilhou-se dos braços da noi-va e correu em direção do grupo.Dois dos componentes da turma
anteciparam-se e passaram a ofen- ^
der o.moço, reafirmando suas acusa-
ções contra a jovem. Logo os três-se atracaram ein violenta luta cor-
poral. Rolaram pelo chão. Inferio-
íizado, diante do numero de agres-
sores, o jovem sacou de uma peque-na faca, ainda caída no solo. Itapi-
damente ergueu-se e investiu con-
tra os provocadores. Uma, duas,três, quatro vezes seguidas, golpeouos antagonistas. Dois deles, atingi-
dos no hemltorax esquerdo, caíram
ao solo esyaiando-se em sangue. O3demais, embora feridos na luta. tra-taram de fugir, o agressor, ladea-do pela noiva e parentes, aguardou
a polícia no local.
OS FKOTAGONISTAS

João Montauhelro. de 19 anos, re-
sidente na rua Itapicurus, 122, sua
noiva Maria Clara, sua avó Maria
Rita Montauhelro e sua tia Amalia
de Souza, e dois sobrinhos menores,
foram os insultados. Tomaz San-
ches Belanger, de 20 anos, operário,
residente na rua Vigário Albarnez,

11. 290, e Hans Mlrvaldi, de'20 anos,
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AS CRIANÇAS DE BERLIM CONSTRÓEM SEI) PRÓPRIO PARQUE DE DIVERSÕES — As crianças
tle Berlim-Steglitz estavam cansadas de serem pense unidas nas ruas. A fim de terem um lugar onde pu-
dessem jogar e brincar em segurança, construíram pequenas casas num terreno baldio. Mas, as novas ca-
sas foram descobertas pela policia e, como as crian çaw não tinham licença para construir, receberam or-
ciem de despejo. Começou então a luta.,. O diretor dò Departamento de Licenças resolveu examinar o
local e decidiu deixar que as crianças permanecessem ali. Na foto, as novas casas dc brinquedo construi-

das pelas próprias crianças dc Berlim (Foto APLA),

APERTA-SE 0 CERCO PARA A CAP-
TURA DO BANDOLEIRO "CATANÂ"

Articuladas as policias do Ceará e do
Piauí na caça ao perigoso bandido

FORTALEZA, 24 (Meridional) —
Apesar das providencias adotadas
pela policia, que está, ss articulando
com a de Piauí para prender o pe-
rii-oso cangaceiro Joaquim José Le
andro, mais conhecido pela alcunha
de "Joaquim Catanâ", ainda não
se conseguiu nenhuma Informação
que possa levar à captura do mesmo.
Ontem, o sí\ Francisco Ponte, se-
crètàrio de Policia e Segurança Pu-
bllca, recebeu um telegrama do sr.
Suedono Ribeiro, delegado geral de
Capturas daquele Estado, comuni-
.-ando que Joaquim Catanâ havia
assassinado ali a tiros de revolver
e a go^pe de "peixeira" o motorís-
ta Manuel Carvalho, guíador de um

operário, morador na rua Dom Au-
tonio de Alvarenga, 214, faziam par-te do grupo de agressores. Embora
ferido, Montanhelro conseguiu sa-
car de uma faca. Nesse Ínterim d.
Maria Rita procurou socorrer seu
neto. Foi também espancada pelos
desordeiros. Erguendo-se num sal-
to, João Montanhelro, reagiu e ata-
cou seus antagonistas, Hans e To-
maz caíram atingidos 110 hemltorax
esquerdo. Outros dois — segundo

informações colhidas pela nossa re-
portagem — provavelmente feridos,
escaparam.

Esvaindo-se em sangue, gritando
por socorro, Hans e Tomaz foram
recolhidos num carro de aluguel e
transportados para o pátio do Co-
legio. Dali, antes de receberem qual
quer curativo, diante da gravidade
do estado de Tomaz Sánches, foram
removidos numa ambulância para
o Hospital das Clinicas e submetidos
ii Intervenção cirúrgica.
ESPEROU A POLICIA

Existem poucas possibilidades de

que Tomaz Sanches Belanger venha
a sobreviver.

Enquanto Isso João Montanhelro
atirou a faca ao chão e esperou pela
autoridade da 5" Delegacia de Po-
licia. Como. apresentasse ferimentos
no rosto e na cabeça, Joào foi le-
vado ao Posto Medico, no Pátio do
Colégio, onde recebeu curativos.

Em seguida, escltado por um
guarda-civil, foi levado para a 5"
Delegacia onde prestou declarações
sobre o fato.

Alcoolizado, levou um
bofetão e, caindo,
raturou o crânio

SAO PAULO, 24 (Meridional) —
Foi encontrado morto, hoje, em seu
barraco, na favela da Vila Olemen-
tino, o operário João Cândido, de 45
anos.

Apresentava o cadáver profundo
ferimento na cabeça. Suspeitando de
um crime, prendeu a Policia três sus
peitos, um dos quais o operário An
tonio Carneiro Mendonça que con
fessou ter na véspera empurrado e
esbofeteado João Cândido, que se
achava completamente embriagado.
Perdendo o equilíbrio o operário ba-
teu violentamente contra uma pare-
de, sofrendo fratura do crânio. Mes-
mo ferido conseguiu chegar ao seu
barraco, onde faleceu.

/Perfume o HUito, Embeleze os Dentes\
/ COLGATIZE sue boca )
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"Jeep" de propriedade do desembar-
gador João Pereira. O terrível can-
iraceiro, acompanhado de um indi-
viduo desconhecido, caminhava
numa estrada deserta do interior do
Piauí quando encontrou o veículo
parado por causa de um prego, Não
teve duvidas. Abateu barbaramen-
te o "chauffeur" para roubar o pou-
co dinheiro que ele conduzia. Em
seguida, ainda furou de bala todos
os pneus do "Jeep" deixando o mo-
torlsta morto e o vefsiulo inutilizado.

ESTABELECIDO
O CERCO
As autoridades policiais do Ceara

e Piaui estão adotando providencias
conjuntas para deter o perigoso
bandoleiro, que assassinou há alguns
meses o delegado de Araripc, sr.
Va.demar Rodrigues e feriu outras
pessoas. O dr. Francisco Ponte ex-
pediu telegramas para as localida-
des do interior cearense onde se
suspeita esteja o bandido, o mesmo
acontessendo com as autoridades do
Piauí, as quais, por sua vez, entra'
ram em comunicação com os dele
gados de varias cidades piauienses,
solicitando medidas imediatas para
a prisão do bandido. Apertar-se-â.
assim, o cerco policial em torno de"Joaquim Catanâ", que se faz acom
panhar de um outro cangaceiro de
identidade desconhecida.

Conforme noticiamos, "Catanâ"
fugiu quando estava trabalhando
nas imediações da Hospedaria Ge*
túlio Vargas, em obras a cargo de
vários presos. Iludiu a vigilância
dos policiais e desapareceu miste-
íiosamente, tendo viajado, confor-
me se apurou posteriormente, para
o vizinho Estado do Piauí.

A fuga de "Joaquim Catanâ" está,
causando justa apreensão nas cida-
des por onde o bandoleiro costu-
mava passar, pois ele chegara a
ameaçar de morte varias pessoas
que haviam contribuído para a sua
captura, feita em princípios do cor-
rente ano.

Os iuncíonários da Central
poderão fazer empréstimo

Caixa Econômica
A CcuiiisSo de Finanças, d»;

maia aprovou ontem um pareci
sr. Caries Luz, rejeitando c pricpie autoriza as Caixas Econolj
Federais nos Estados a efetui
empréstimos aos funcionários ei
vidores da Estrada de Ferro J(j
trai do Brasil, o assunto, seg
o relator, deve ser submetido ac
gâo superior das Caixas Econon
c não ao Congresso Nacional.

Apreciando o projeto que trati
rescisão do contrato de ar
mento da Rede Mineira de Vi|,
celebrado entre a União e o Est
de Minas Gerais, a Comissão aj
vou o parecer do relator, que 80
ta a audiência da Comissão

MIL CRUZEIROS POR SAC
A base do financiamontol

do café
Em resposta a um telegrama

dirigentes da Associação Gome'
de Santos, o presidente do Banco]
Brasil, sr. Ricardo Jaffet, infor,
que o financiamento do café'
sendo feito nas mesmas bases an
ríores — CrS 1.000,00 a saca —¦ C|
soante Instruções em poder da ag"
cia local.. ' ;

Não tem, pois, fundamento, ai
tícia de que o financiamento
sido fixado na base de Cr$
conforme fora divulgado naqu
praça, causando natural apreens
justamente neste momento, enV'4
sc verifica a fase de recuperação!
mercado cafeeiro.

PRECEITO DO DIA
TRATAMENTO EM VEZ Dl

CASTIGO
O doente mental não é,um ser.Ttj

tranho, "uma alma trans'viada"4ç
mo diziam antigamente, que mera
castigo e cadeia. O doente mental
apenas um doente, e, como os dems
tem direito a tratamento adequad

Nao veja no doente mental,,
ser estranho, mas um ente hi
mano que precisa de ajuda e tr;
tamento. — SNES.

GRANDE &tp93Í£éUr DE VESTIDOS E TAILLEURS DOS ATELIERS DE MODAS D' Ú&pC9íCUiT CARIOCA

Todos bem na moda! Todos... pelos menores preços do Rio!
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VESTIDO EM GABARDINi
pura lâ, fio Inglês. Mangai 3/4.
Boltoi laterais, bojudos, terminando
atrar com duas grandes pregas batidas.
Saia |usta. Cores: Marinho, Verde^Õlivo- _Afi
e Cinza. Tamanhos de 40 a 50. S 595/

,.,,-CHÍC E BEM NA MODAI

TAILLEUR EM PURA LÃ "TWÉED"

Gola clássica. Bolsos salientei arredondan-
do os quadris. Moderna tala "Envelope", bem

transpaisada. Côreit Preto e Cinza-Meiela. 
_tQ#*

Tamanhos de 40 d 50., * OTW/

, TODA A ELEGÂNCIA DE PARIS I

C- TAILLEUR EM PURA LÃ "DIAGONAL"

Cintura fina e bem marcada. Bolsos' boju-
dos arredondando os quadris. Saia justa,
afunilada, com prega batida atraz. Corest
Preto, marinho, Mqrron e Cinza.
Tamanhos de 40 a 50. $490/

O MENOR PREÇO DO RIO I .

TAILLEUR EM PURA LÃ "VISON"

Moderna gola com lapela larga. Bolsos de
chapa. Com duas pregas e poriinhola abo-
toada. Saia justa com prega tombada atraz.
Cores: Preto, Marinho, e Cinzc-Mescla.
Tamanhos 40 a 52.

$590
ELEGANTE E MOU.rtNUi

!

y^~^\ - só para senhoras! ________\.

H pp^fl ^^_^_^^^JEi-s^.

V^fl W WmWmTt*.'AWr\
C^^yi7T%Lá<wÉfl-^

A EXPOSIÇÃO CARICCA
ESTA ABERTA TODAS AS
6AS FEIRAS ATÊ AS
9 HORAS DA NOITEI

E VESTIDO EM PURA LÍ "CARICIA'

Gola grande e pontuda. Mangas 3/4 raglan.
Blusa abotoada* em diagonal. Sala |usta, Modelo
"Envelope". Bolso grande e saliente. Côrèi Preto, _*_%.»»

Marinho, Cinza e Coral. Tamanhos^40 a 50. $ *73_t

y;¦;.::¦ O MENOR PREÇO DO RIOl

Cada semana... uma novidade!
Cada novidade... uma atração I

CONJUNTO AMERICANO LEGITIMO

Em malha de lã 100% Nylon. Casaco e Sweatsr
nas mais lindas e modernas cores. A mais recente
e sensacional criação da Moda feminina I

r>MfO "ATRAÇÃO" SOMINTI iSTA SIMANA

CASACO m SWEATER 295,
c-am

L.'CARIOCA-ESQ. G. DIAS

r
APROVEITE 0 SEU EÍDITfl!Í'A EXPOSIÇÃO... COMPRANDO MUITO MAIS... PELO CREBIÁRIO... EM Ifl MESES... SEM FIABOR!
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; TESTE DE INTELIGÊNCIA
PASTORAL'Utilizando as letras contidas na

gálavra PASTORAL, quantos voca-
JlUlos de 3, 4 e 5 letras o leitor po-

íerá formar?
IRemeta-nos numa lista, pelo me-
aos 20 palavras m a, 4 e 5 letras e

—-jóncorra a um exemplar da I" Cole-
zaànca de Palavras Cruzadas de Syl-

'io Alves, oferta da Livraria Tupa
autda. , ,'„,1 Soluções até 5 de agosto c;e IDal.

•* Solução elo enigma dc ontem:
HORIZONTAIS: Sol, museu, lar.
VERTICAIS: Rosai, sul, ler.

Correspondência e colaboração
cara SYLVIO ALVES, Rua Sacadu-
ia Cabral. 103 - Rio.

RAIOS X
DR. CARLOS CAMPOS

RADIOUKIISTA UA i.inin
Praça IS dc Novembro, Vi — Esq
l.o dc Março - Tclclone: IS-IHHID

ia.. ¦--- ————— •

' 
M 'Perfume o Hálito, Embeleze os DantosV
¦y COIGAIIZE sas bota |

JilV, Com .. „

CASA Z1LDA
MEIAS NYLON 51 a CrS 25.HU
e MALHA GO a CrS 45.00.

Rua Santana ri. 223
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O senhor e senhora Ricardo /afel e o senador Alencasfro Guimarães, duranle a recepção de honra

cos dois primeiros, na.Legação da Síria. (Tolo especial do revista "flio-Magazine", cedida ao DIA-
RIO DA NOITE)

INICIO DIA 2@ DE JULHO

somem© sS

#.*:'

ro'?v*^--

[.V

rfiíV ;

X"X> .

"""
I
l-

! i ;

<f¥Úaw<á'ÂMá G&tANDB
JjSâ
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ASTRAL DE AMANHA
Por HAGA SWAMI

27 DE JULHO

Lua, Marte, Saturno e Ura-
no favorecem tudo. O lar, a
familia, terras, propriedades,
imóveis, cartórios, ciências,
medicina, grandes iniciativas,
o ar livre!

OS NASCIDOS DIA 27 —
Conseguem seus objetivos, gra-
ças à inteligência e energia
aliadas às aptidões cientificas.
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I Vffijm* »E AGOSTO

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!

ANIVERSÁRIOS
V1-2X — SOARES
Fazem anos, hoje: — sr. Paulo ile

Oliveira Sampaio, presidente ela Pannlr
do Brasil — almirante Gustavo Goulart
— Jornalista Casslano Hlcardo — sr.
Antônio Boto.dé Menezes — sr. Jor-
ge Dorla — ara. Georglna Cata Preta —
sra. Loonor Mendonça Mollua — ara.
Carralnda Ribas Xavier — sr Danton
do Couto — coronel Aurellano Luís da
Faria — sr. Orlando Gola — sr. Jorge
José Vieira — sr. Edgord Duque Estra-
da —> sr. Álvaro Miguel de Melo — sr.
Homero Clemente Vieira.

NASCIMENTOS
CÊRES, lllhn do sr. Roberto Maurl-

cio Lussy e sra. Clbells Vllalba Lussy.
MAMA APARECIDA, filha do sr. An-

tenor Rodrigues Lobo e sra. Silvia Gul-
marães Lobo.

DINALVA, filha do sr. Eurico Mar-
tlns de Barros e sra. Norma Silveira
de Barros.

ELAINE, «lha do ar. Valter Viana c
ara. Adalglza MourSo Viana.

RONALDO, filho do sr. Frederico Ra-
mos Pires e sra. Eneida Gonçalves
Pires.

NOIVADOS
SENHORITA LÚCIA EVA BÜCHNER,

filha do sr. José Buchner e sra. Eva
Buchner, e SR. JÚLIO BARBOSA DE
LAMARE, funcionário do Conselho Ma-
clonal ds Petróleo, filho do professor
José Vitor de Lamare e sra. Hllza Bar-
base, de Lamare.

SENHORITA JUREMA DE CASTRO E
SILVA, filha do sr. Eugênio Francisco
de Castro o Silva e sra. Adelino Bor-
ges de Castro e Silva, e SR. HEITOR
BARRETO LOPES.

SENHORITA JERUSA MALDONADO,
filha do sr. Elvidlo Maldonedo e sra.
Zulelka Batista Maldonado, e SR. LU-
PERCIO GUERREIRO, filho do sr. Hen-
rlque Soares Guerreiro e sra. Lldla Mar-
tlns Guerreiro.

CASAMENTOS
SENHORITA RIZZA MARIA VIEIRA-

8R. OTÁVIO LOURENÇO JORGE -
Reallzar-se-á, no próximo dia 31, ás
17,30 horas, na Igreja de N. 8. do
Carmo, na rua 1.° de Março, o enlace
matrimonial da senhorita Rlzza Maria
Vieira, filha do sr. Avelino Soares Vlel-
ra, com o sr. Otávio Lourenço Jor^e,
filho do prof. Álvaro Lourenço Jorge.

SENHORITA LAILA LEITE-SR. AR-
MANDO TERRA — Reallza-se hoje— dia 26 —, o casamento da senho-
rlta Latia Leite, enteada do sr. Fran-,
cisco Campos, com o sr. Armando Ter-
ra, filho <lo sr. Snverlno Baptlsta da Sll-
v« Terra. A cerimonia religiosa será na
Igreja de Nossa Senhora da Gloria do
Outelro, ás 17,30 horas, paranlnfando-n
por parte da noiva, o sr. JoSo Fonseca
e esposa, e pelo noive o ' sr, Antonio
Luiz de Souza Mello e esposa.
FESTAS

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS
DO EXTERNATO SAO JOSÉ' — O De-
partamento Social desta associação fará
realizar hoje, ás 20130 hs., no auditório
do colégio, um saráu artístico, com va-
rladas atraçóes. inclusive números de
musica e teatro.

HOMENAGENS
Membros da Magistratura e Mlnls-

térlo Publico, advogados e demais ami-
gos e admiradores do desembargador
Francisco Pereira Bulhões Carvalho, ofe-
recer-lhe-áo no dia 28 do corrente, ás
12,30, um almoço no Automóvel Club,
em regozijo pela sua ascensSo ao Trl-
bunal de Justiça do Distrito Federa'.

Por motivo de sua recondução ao
Tribunal Superior do Trabalho, será ho-
menageado pelos seus amigos com um
banquete o ministro Valdemar Ferrei-
ra Marques, leader comerciario e presi-
dente do Conselho Regional do SENÃO.

A data escolhida para a homenagem
foi a de 28 do corrente, dia do seu am-
versarlo natellcio.

Amigos e colegas do ministro João
Emílio Ribeiro, que seguirá no próximo
dia 28, para assumir as funções oe
enviado extraordinário e ministro Pie-
nipotenclarlo do Brasil no Panamá, vão
oferecer-lhe' hoje, nos salões do Jockey
Club, um Jantar de despedida. Falará
em nomo dos manifestantes, saudando
o ministro JoSo Emílio Ribeiro, o sr.
Otávio de Souza Dantas.Os Jornalistas acreditados Junto ao
gabinete do ministro da Justiça váo
homenagear o major Calo Miranda, dl-
retor da Agencia Nacional, numa de-
monstraçfto de simpatia pelas atenções
que tem recebido do referido diretor.

A homenagem constará de um aimo-
co, a realizar-se amanha — dia 27 — ás
13 horas, no Club dos Caiçaras, a será
presidida, por convite especial de seus
promotores, pelo padre Joáo Pedrôn, dl-
retor do Serviço de Assistência a Me-
nores, em atenção a obra que vem rea-
llzando á frente desse aetor do Mlala»
terio da Justiça.
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„,',„ nensamonto fine Marga-
c' Frisa Sol c todns as tuas

. Sol, R
„., mo escreveram cem no-

flill» •„,,. sempre precedida rio
tif íi'1

breve regresso, porquanto'* 
o antes dn que pretendia,'¦¦ • -'„*á imediato- Ele tc adora,

""-l,. presença o tortura, pois
M mdlsno rie ti, umn jovem
:"'*;r,n*,i Tua mãe melhorará. Em
fffrra Usamos esse incdiciiinon-
S<e capim comum, após re-
ífC" ., _i.iivi Corta-o mine inho,
1*1* ,.";,¦.- > comum, mns ad-
¥S, íiira c;i' fim' ''"!11(1 ni<'clltln
RSeni. Pôe t.s pedacinhos do vc-
,5 álcool comum. Nessa mis-
T" c.!(. um conta-gota ro ai-
3 «npre com' * fragmentos cie
ít>of»'orna côrcle Kmc'¦'E 

r,|ira-5e duas (2) gotas que
S ser-'misturadas cm um cálice
í -eiia açucarada, tomando-se

£S ao dia, Dela manhã e a
,Como sabes, o capim I cupim-'¦';;;,, 

jo melhon lem vitaminas
'5ii5-.lin.-i5* K* notável para a sau-
m>à para fazer n sua volta.

iservá-la* Nâo o dês ii
sem permissão de seu

embora íshi não faça mal.
¦JB) P3™ r0

lt, piezinha
*£lo a niiantidade de álcool é
g 

nTe," 
sonho íoi certo. Corn-

¦;, «creve sempre que qulscres,
Lendo qno tua resposta demora
'¦ 

obedecendo a ordem rias res-

10rD*, - Margarida .«oi que logo será
mú\í> Pds '» ""¦* nleses lnc es"
!;;;',,, quc Allah te guie as passos
PJ, gestos, querida minha,

JIANOE-0 Com certeza. Em
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AGIOl.OdlO: — Santos Olímpio
e Slnlronln; «Mil» Ana.

Assinatura daa Instniçõrs a Pi-
narro, pelo rei Carlos V.
CliecaUu da cxpedlçín francesa
de Daniel de 1» Touchr, pnra »
ronqulatn do M«r»nliSi>, onde
aportam nn Ilha df Upaonmlrlm,
a que deram o noino de Son*-
t.Ana.

•jóieól. Animo, pnis tudo tende

('«Ihorar. ^ ^ f
JBPIRA - Não tc ntornienles. Ele

ite faria desgraçada. O outro, sim,

í*e aparec 
"'

rn em breve. Beijo-te o.s

DESILUDIDO E ESPERANÇADO
íViagem paia abril. A negocio co-
«•tini terá pequenas dificuldades,
üsltido será sanado, Vejo satisfa-
jtopara ti. _ ^ ^

«BOLA DE VIDRO", antes que
iauc a primavera, estará, todas as
Btas-Ieiras, nas bancas cie jornais.
jij";erá revista, mns um jornal-
Mo' ifii) tnbloirie, como saia o
MIMO DA NOITE', modesto, clcrii-
Mo a ciências ocultas. Teremos as se-
filies secções: Numerologin, hosco-
iquiròmancin, 

"Olhos, espelho rie
i:d." lelurlo psicológico pelas fo-
pilas dc olhos rio leitores', psi-
Biofla c generalidade. Custará ciois

Ullrl/.A a misteriosa, responde-
ra toda pergunta que vier acnmpa-
nhada de pseudônimo, dia, mês e ann
de nascimento, e um desenho de
autoria Uo leitor. Este desenha pode
ser rudimentar: uma flor, uma ca-
reta, enfim qualquer coisa mal dese-
ii liada, cnm a condição de que dé
a idéia de algum abjeto. Nesse* tra-
vos serão encontrados, por ciência
oriental, as indicações para resposta.
Ouc Allah esteja contiso. leitnr.

cruzeiros o exemplar desse periódico.
A secção BOLA DE VIDRO será pu-
bllcada, em oito « dez paginas, só
dc resposta. ESCLAREÇO QUE ES-
TA SECÇÃO CONTINUARA' A SER
PUBLICADA DIARIAMENTE NO
DIÁRIO DA NOITE. Assim muitas
respostas serão dadas. Lé outros es-
_lA.ec_.tien.os ria próxima vez- Seu
nome já está anotado na lista de fu-
turos assinantes- Boa sorte, amigo.

Kntiwcla rio comnmlruiti-* liolnn-
tlín Von Scllkoppc, em Torto
CiUvo, após « partida de Mnthlns
de Albuquerqui, sendo íeu pri-
meiro euldado recolher os clffi-
pojcw mutilado» de Cuiabar.

1045 — chesada n Qulcombo (Africn)
dR expedlçio levado elo Brnsll
por Francisco Souto Mnlor, pciraa libertação de AiiRoin, desein-
baixando no dbo Ledo.

1733 — Posso do Renerr' Gomes Freire
de Andrade, depois Conde do
Bobndela, no governo da Capl-
t«nle rio Rio de Janeiro.

lfln — Fuallumento dos revolucionárias
mexicanos Altinmn c Santa Ma-
rt*.

1822 — Entrolsta histórica rios generais
Slmâo Bolívar < San Martin.

1823 — chegada do almirante Coohra-
n«, com a nau "D. Pedro I". no
Maranhão, apresando na barra
o brigue português "D. Miguel"
no mesmo dia Intimando o go-verno locnl a reconhecer a ln-
dependência do Brasil.

1842 — Defesa rie Queluz, pelo briga-
delro Ribas, atncados pelos rn-
beldes liberais mineiros de Nn-
nes Galvío e Silva Alvarenga.

1R47 — Pioctómaçílo da Republica ln-
dependento na Libéria.

1856 — Nascimento de George Bermihrd

0 Brasil melhorou
em 1950 '

Cresceu a produço. .rt-
dustrial e de viveres

Informou a Embaixada Americana
nesta capital, ao Departamento do
Comércio dos Estados Unidos, que as
condições econômicas girais rio Bra-
sil melhoraram em 1950, com cresci-
mento da produção industrial, pro*
dução sem preceerintes rie viveres o
uma balança internacional favorável
de «omérclo.

Acrescenta o relatório oficial ciue."a expansão industrial foi assinala-
cia durante 11)50 e foi obtida uma
produção aumentada em muitos se-
tores, apesar do racionamento da
energia elétrica, tanto no Rio como
em São Paulo.

Embora o ann lenha sido bom pa
ra o milho, mandioca, arroz, feijão,
bananas e trigo, foi máu para os
principais produtos agrícolas de ex-
portaçáo, póré mmuitu I.liz pata o
eafé, Foi concluído estudo sobre ex-
plnroçao de petróleo no vale do Ama-
zonas c descobertos três novos cam-
pos petrolíferos na Bahia.

-Conto noticiai
1.1 _lll,.l,,.ll.'llkM

MISTÉRIO NO ORIENTE

Rio, 26-7-1951 DIÁRIO DA NOITE

Sliow, humorista e teatrolnso' Irlandês.
1803 — Morto do gencvol Sanuir*! llous-

ton, estadista Vortc-amcricario,
1808 — Enlrlncholramento elas tropas

paragllokis evacuaria'; tle Hu-
malta, na faixa de Islu Poi, on-
ile comegaiom os rudes comba-
tes de canoas na Lagoa Vera.

1870 — Nascimento de Eltmr Ignoclo
Zulnar;a. pintor espanhol.

1374 — Combate dos voluntários dc Silo
Leopoldo (Rio Grande dn Suli,
com or. fanáticos "muokers", nas
iifltr.s de Ferrai»*..

1870 — Morte dc .losé de Araujo Ribeiro,
visconde do Rio Grande, diplo-
inata brasileiro.

1885 — Nascimento de André Maurois,

O Professor Pordney segui*i pela
ruazinlia estreita, em Singapura,
(Itiando seus olhos abservadnres no-
taram o homem inteligentemente
desfarçado. Não havia duvi_'.i! Era
iK|tiéle o criminoso quo procurava.
t"ara encontrá-lo. Fordney andara
meio mundo! Nêôte momento, apro-
xlmciti-se dèlc um nativo, dizendo-
lhe qualquer coisa ao ouvido.

Fordney indicou o suspeito e. to-
mando o carro poli.ial quc estava
a sua r.spera. .seguiu pelo campo,
até descobrir, num atalho, da estra-
riii principal, três homens caldos na
estrada, ao lado de um carro lutei-
ramonte destroçado. Era um belo
carro americano. Dois dos homens
estavam mortes e o terceiro lncons-
ciente, Fordney deu arriens para
qun fosse removido,
para uni hospital.

Examinando a roupa dos três lio-
mens, verificou serem eles cida-
riáos norte-americanos. Embora ne* I
nhuma tivesse consigo qualquer]
identificação, ot papéis eno.ntra- |
(io.n no carro diziam tratar-se rie
Iisonard Ba!!. Códric Agar e Al-
fren Huntley. Entre o.s papéis foi
encontrado um cheque cancelado
emitido pelo proprietário do carro,
a favor rie Ceririe ARar. Além des-
sa, as únicas Informações obtidas
por Fordney íoram as .seguintes: <

—A esposa dc Leonard Bali era
uma conhecida romancista quc cs-
crevia sob pseudônimo.

— A esposa do sobrevivente,
mulher riquíssima, ameaçara divor-
ciar-se, se o marido continuasse a
trairia.

— O dono do carro insllgara-a
secretamente a divorciar-se e só re-
contemente o sobrevivente desço-
brira esse fato.

— Casado com a prima ri*1 mu-
lher do sobrevivente, Leonard Bal!
tentara uma reconciliação entre o
sobrevivente e a mulher e censura-
ra o procedimento do dono rio car-
ro que era noivo da filha dc um fa-
zendelro.

Com essas Informações, Fordney
.identificou os três homens e passouimediatamente, uni telegrama á esposa do sobrevi-
| vente.
QUEM ERA O SOBREVIVENTE?
VOCÊ SABE?

Solução na 4". pagltra.

DRA. NINA DE CARVALHO
IKAIA-.llr.Nro OA EKTERILIUADK
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Grande venda — Preços de arrasar
VARIADO SORTIMENTO DE DISCOS CLÁSSICOS

RUA SÂO JOSE' N.° 67 — TELEFONE : 42-2577

escritor francis.
lflOD — Morte dc Ulysses Henrcilx, pre.

sldencln de Republica Domlnl-
cann.

1330 — Morte de Francisco I. príncipe
reinante de Llechtnstein.

LUSTRES DE CRISTAL
Nilo Ribeiro teleciona 26 dai melhores fábricas européias para todo o Brasil.
Vendas a varejo e por preço de atacado. FACILITA - SE O PAGAMENTO.

Avenida Princesa Isabel, 126-D - Junto ao Túnel Novo
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lernoi • em estilo

D máximo de bom gosto
i/mdidoi com honestidade

[«posição v_ri_dissima

Interessam por seus preços

Jtmpre o melhor

II. CM»

Iluminação para uma
praça de Coelho Neto

A Associação Pró-Mclhorainento.-i
e Cultura de Coelho Neto e Acarl,
solicitou-nos a publicação tia ..eguin-
te nota:"Esteve in Gabinete tio ministro
cia Viação e Obras Publicas, uma o-
missão tle moradores de Coelho Neto
e Acarl que solicitou providencias
com referencia à iluminação íia Pra-
ça Professora Virgínia Cidade, na-
quela zona.

Encaminhada ao direlor da Divi-
são de Iluminação Publica do De-
partamento Nacional de Iluminação
e Gás, íalott em nome dos p.-csente.*)
o sr. Armando Pedrosa, que expôs
no engenheiro Frota Cavalcanti, res-
ponsavel por aquele setor, a necessi-
dade de ser instalada a luz elétrica
naquele logradoòro'.

Aquela autoridade tomou as pro-
videncias preliminares, mandando
proceder a um levantamento do lo»
cal para levar a efeito a instalação
da rede elétrica."

PRECEITO DO DIA
AFAGOS FATAIS

O beijo pode transmitir a siíiiis
se quem beija tem, nos lábios ou na
boca, lesões sitiliticas. As criar.ças
são particularmente expostas a es3e
grave risco.

Zele pela saúde de seus ítlhi-
nhos. impedindo que lhes dêem
beijos. - S. N. 11!. S..

r\ maioi galeria de moveis 1
27 • ANDRADAS - 2.7

-rHUANIES
Ccmprdtlos w/ iiúsSii casa sãn
0*10 ijardiiliii piim o í.'./ futuro

•JOALHERIA ÚNICA
Orna dos Bons Brilhantes

'«-«. t SETEMBRO -5*
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«¦1JP W|gri,»íS
«ÀO DOS MARES

Colônia is. rústicos o lantasia.
Pis belos oriRinals c resistentes."Hftmns as inelhorp!. vantagens•«nilemos sempre por menos.«"Monos -.*,--, , óuu.mi1M itioileios iic sn*'M, «clame  CrS Z liüU.UO'•"MI>A (ÍOMES FKEIRE, 37»

^ PARA CRIANÇAS
D*' A, MARINHO LACE

JIKNTIST.-V - 4_*25f,9

lia CERTEZA DE
* OS SEUS RINS
niKCIQHRM BEM?

**•"' olhos eslão «rmpapuçados...
°*'iem tornozelos estão incha-
r.iev. stnte ilores nas costas,

MjUr constante, alialimento ge-1 '.'•ll* d» en*>ri*ia.perda de apetit-?,
JWtt, nervosismo... é preciso ter™d'Jril _sses sSn .p.n.5 alguns"luiomisdo mau funcionamento
jrtai e do aparelho urinárlo. Ao"tr >lgnns desses distúrbios, tome
s5W»mente Piluias Foster que"n'*m c reativam o trabalho dos
Q 

"Msando-os s eliminar as»»M que causam Iodos ésies
bi,"'* As Piluias -foster t*,m açso
jj 

mlca ? dlurética, constituindo• nrtdlcaçSo dc jírand-. valor no
»Mto de Plelltes, clslites, Úre-"«Urleemla, Peça em qualquer¦•¦*.¦_«. pílulas rosTicn.

Pílulas Foster

Você possue grandeza
de caráter ?

No coração o no espirito dos ho-
mens e das mulheres que possuem
grandeza dc caráter n&o existem
castas nem preconceitos sociais. O
mundo, muitas vezes, desconhece es-
ses indivíduos, deixando-se üualr
por crituras hipócritas, "snobs" e
tirânicas, mas a ilusão nfio perdura
e a história acabará por coloca-las
em seu respectivo lugar.

Você pode ser uma criatura hu-
milde. Contudo, se possuir senso de
dever em relação a seus semelhantes

!è mostrar compreensão de suas ira-
quezãs e seus problemas, de seus er-
ros e fracassos, pode saber que você
lambem possuirá grandeza de cara-
ter. ;,¦_-, ,, ,iConte 2 pontos para 

'Sim , 1
para "A\s vezes'.' e 0 para "Nao .
Calcule depois o total).

— Procura auxiliar, de modo
concreto, ns pessoas menos afortu-
nadns que você?

— E' t5o cortês c prestimoso com
as pesosas que o servem como com
as que você serve?

3— Os amigos costumam procura-
lo nos momentos difíceis? *

•— Procura vencer seu próprio
mérito, recusa-se a usar de influen-
cias de amigos para ser tratado de
modo injusto para com os compa-
nheiros de trabalho?

— Tem amigos cm todas as cias-
ses sociais?

— Recusa-se a pertencer a or-
ganizaçôes que regeitem receber em
seu seio indivíduos de determinadas
raças, religiões ou credos politicos?

— Snbe conservar-se calmo e co-
rajoso, quando está doente ou preo-
pado?

— Costuma esquecer c perdoar
as injurias recebidas logo quc lhe
passa a raiva do momento?

— Tem bastante firmeza de ca-
ratar para recusar o que considera
imoral ou contrário á ética? ,

10 — Gosta de fazer favores e em-
prega Seu tempo ajudando o próxl-
mo? .

Uma contagem de 14 a 20 pontos
mostra que você possui grandes qua-
lidades morais — é simples, honesto,
compreende as' fraquezas humanas e
sabe interessar-se por seus seme-
lhantes. Se tiver um total do 6 a
13 pontos, muita gente há de chama-
lo de egoísta e afetado. Menos de
6 pontos: você é um individuo sem
madureza e desajustado, egoísta,
tolo, prtcncloso e fraco ! 

PAPEIS PINTADOS
üÀii 'ULTIMAS CRIAÇÕES)MODERNIZE SUA RESIDÊNCIA FORRANDO-A

l-EDinos PIíLO TELEFONE 29-2714
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como duas gotas
dágua!

Teça por peça, por fora e por dentro,

nSo há nenhuma diferença entre os

famosos refrigeradores americanos

NOHGE, ALASKA e WIHTE STAB

e os mesmos modelos fahricados

agora no Brasil. Sao irmãos gêmeos!
Â si» construção obedece

rigorosamente às normas técnicas *.,

dos fabricantes nos Estados Unidos. "*-,

Possuem o maravilhoso compressor selado
"Rollator", verdadeiro coração de aço, que

colocou NORGE, ALASKA e WH1TE STAR

entre os mais aperfeiçoados

refrigeradores do mundo.

0 Brasil tem agora o refrigerador

que lhe faltava, para atender

amplamente à preservação da saúde,

do conforto e da economia no lar.

rotuc.ifiivnário* da Brutmotur já vitào

rctftietitlo tmeit magnífico* refrigeradores,

para serem cotaeados á disposição do público.
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SÀO BERNARDO DO CAMPO • EST. SÀO PAUIO

T

REFRIGfRABORES NORGE • ALASKA • WHITE STW FIMICMOS NO BRASIL PELA BRRSMOTOR-FABR^üOS NOS EE.UU.PfU NM-MUER CORP.

Concessionários autorizados em todas as capitais e principais cidades do Pais

¦Fl I? •.íí

REFRIGERADORnm
6 PtS C. - CR$ 11.900,00

.5 ANOS DE GARANTIA

CONCESSIONÁRIOS

DA "BRASMOTOR"

NA ZONA SUL DO

RIO DE JANEIRO:

«M«MMW1II^L^

VN1AO ELÉTRICA LTDA.
RUA BARATA RIBEIRO, 349 «,

COPACABANA
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Especula o Canto do Rio com o passe de Edmur
... .. i .. - . i- r\ i~ « v«m «n interessou oelo ioga-

Primeiro foi Eli. fcsr.imos em 45, quando-
do a vida era relativamente barata e um pas-
sc dc 200 mil cruxeiros assombrava. Então o
Vasco, tendo utilizado o concurso de Eli, por
empréstimo, no torneio relâmpago, desejou
seu concurso definitivamente. Eli não havia
custado um tostão ao Canto do Rio, já que
fora do juvenil do America, onde não lhe de-
ram maior atenção, foi para o outro lado da
baia, mas o Canto do Rio não conversou: pe-
diu 300 mii cruzeiros e disse que, por menos,

nem um vintém. Era uma quantia absurda,
mos Ondino Vieira declarou que necessitava
do jogador, para levantar o campeonato c o
Vasco pagou ao Canto do Rio todo o dinheiro
exigido.

Um ano depois, tendo obtido o empresti
mo do zagueiro Haroldo, o Canto do Rio ven-
deu-o ao Fluminense. Haroldo fôía empres-
tado sem documento, tendo apenas valido a
palavra dos presidentes dos dois clubes. Mns

o Canto do Rio não tomou conhecimento e
vendeu ao Fluminense, por bom dinheiro, um

jogador que não lhe pertencia, sendo que o
Vasco, não dispondo de nenhum documento,
teve que aceitar a dura realidade.

Agora vem o caso de Edmur. O jovem
atacante, que se encontra em S. Januário há
mais de um mês, era um jogador do juvenil
do Flamengo c foi emprestado ao Canto do
Rio, acabando por ser cedido definitivamen-

te. Quando o Vasco se interessou pelo joga-
dor, o Canto do Rio concordou em vende-lo

por 150 mil cruzeiros, mas agora, quando es-

tava resolvido, eis que o técnico Mariposa de-
clara que, por menos de 200 mil cruzeiros, o

jogador não sairá. O que há, simplesmente, é

especulação, pois o Canto do Rio sabe que o
Vasco precisa do jogador e não fará questão
de mais 50 mil cruzeiros. Quer dizer, uma
atitude que não recomenda bem a quem a

pratica. ..

toWjilpM
Continuam a chegar a Confederação Brasileira Ae li. 

""
congratulações pela conquista, pnr um club brasileiro, da ''PmTÍfi

Ainda ontem recebeu a entidade nacional, cin jfcnhór rif, Vi
Éclier, embaixador do Uruguai .imito ao nosso governo,
gia mi:

conquista a mais no campo do sport, impondo no^èrtamea'»!1^-Copa Rio", a alta técnica e superior cultura dc scu root-itaii %
que celebramos como próprios irmãos uruguaios, quero fa 

"™; Mii'' " " .""itt

"No momento em que o grande Brasil irmão celebra jm i "'" '' "" ' certamen "'!
SCU foot

-.-- quero fa*
ilustre presidente c muito estimado amigo, por scu presü|!losnY!'tn'
a toda a direção do sport e a toda simpática torcida brasileira W
nhas mais expressivas felicitações, os melhores volos parn m, "t
os siga deparando êxitos iguais. Saudações com lodn a conTltò?'
csiirnapessoal". !"!m

NOTICIÁRIO 1)0 DIA
—.^^^w-tr-nmr ¦_ ¦ m r m — •— — — — — w — — w — _ ___--- -- -- _ , , , , --._.-,_ _._—— ...***** mmí^ * A CBD A' FEDERAÇÃO PAU LIS-

TA — O presidente Mario Pollo di-
rlgiu ao desportista bandeirante Ro-
berto Pedrosa, presidente da Fede-

Pediu o ponta esquerda
p contos para renovar
H É o clube somente oferece sete contos e
Ê nem mais um tostão. •.
'^tlin do-; jogadores do Bo
também com contrato prestes

.minar, é o ponteiro Braguinha, re-j
'. cém-operado do joelho que, na re-

: cente temporada do alvi-negro em
iSáo Paulo, esteve em ação, mulo'. 

tempo, nos dois jogos.Já houve entendimentos entre o
club c o josador. para a reforma do

{contrato, mas esses entendimentos
não tiveram desfecho favorável, de
¦vez que entre o que o elub alvi-
negro ofereceu ao jogador e o que

.-o jogador pede, vai uma distancia.
kfôlmaginem que Braguinha já fez
'¦ constar que, para reformar contra-

to, dispensa luvas, mas pede 15 mil
cruzeiros mensais, ou seja o mesmo

.que pretendo Santos e o Botafogo
¦julga o zagueiro nâo valer...

ifogo, ] Pelo que se .sabe. d grêmio de Ge-
t ter-1 neral Severiano oferece 7 mil em-

zeiros mensais ao ponteiro, quantia
paga a outros cracks do primeiro
quadro e não se afastará um mili-
metro dessa quantia', por julgá-ln
já .suficiente.

O jogador, por seu lado, tendo já
fixado sau preço, não se mostra
muito disposto a baixar, querendo
is.su dizer que está abrindo cami-
nho para deixar o club. talvez c::ni,
o rumo de Álvaro Chaves, onde j
Zezé Moreira o acolheria com su- jtisfação. i

A prova que o Botafogo já eonsi-1
dera a possibilidade cie ficar sem
Braguinha, é que vem mantendo
Jayme na ponta, como tünlar, pnra
qualquer eventualidade,

VOLLEYBALL
Sete representações
Extra Brasileiro

no Campeonato

A Confederação Brasileira de Des-1
tortos vai realizar no próximo mes |
:lc agosto, no período de 19 a 25 o |
Oampeonalo Brasileiro Extra, tendo i
.-orno sede a capital bandeirante.

Participarão do referido certame
is representações do Distrito Fede-
ral, São Paulo. Minas, Paraná, Per-
nambuco, Estado do Rio e Rio (Iran-
:1o do Sul.
HOJE A CONVOCAÇÃO

DOS SCRATCHMEN
Hoje a tarde o técnico ela F.M.V.

dará a conhecer a relação dos ele-
mentos convocados para o scratch
carioca devendo a preparação do
quadro masculino ser confiado a
Paulo Azevedo e o feminino a Nenlo
Rebelo.
KEUNE-SE HO.li:

O CONSELHO UM
JULGAMENTOS

Eslá marcada para hoje ás 17,30
horas uma reunião cio Conselho dc
julga mentos da F.M.V. para apre

clur o recurso do Vasco contra o ato
cia diretoria clu entidade que negou
a transferencia ria amadora Sônia
Freire de Araujo.
OS JOGOS DE HOJE

OO CAMPEONATO UA CIDADE
Estão programadas para hoje os

(Confinua ner 9a pag. — Lefra O)
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Melhor apresentação do America
na peleja cnnlra o Flamengo

Declara Rubem Moreira à re portagem — Chegaram Berto e
Nenem, que reforçarão o con junto — Ambientados com o gra-
mado, jogarão melhor do qu e na estréia

Os dirigentes, o técnico e o.s próprios jogadores rio America, de Recife,
renderam homenagens ao Fluminense pela vitoria de terça-feira ultima.
Sabem perfeitamente que tiveram pela írente um adversário do categoria
enquanto eles, os pernambucanos, tiveram contra si fatores que de certo
modo influíram sobremaneira, para uma melhor atuação cie seu conjun-
to. O chefe da delegação, Rubem Moreira, no.;a r.nigo de Pernambuco e
desportista cem por cento, falando à nossa reportagem declarou que para
o jogo com o Flamengo, a equipe pernambucana deverá se apresentar bem
melhor do que na estréia.

Declarou Rubem Moreira que já sc encontram nesta capital mais do:.-;
jogadores chegados ontem do Recite e que constituirão dois bons reforços
para o America. São eles, o centro médio Berto c o atacante Ncr.em. dois
bons valores do football pernambucano,

Ainda em palestra cem a nossa reportagem, disse-nos Rubem Moreira
que o.s jogadores haviam estranhado o gramado e a luz do.s refletores, o
que não acontecerá, por. certo, na próxima peleja, terça.feira, contra o
Flamengo, ainda no gramado de Álvaro Chaves.

ração Paulista cie Fooi
guinte telegrama; »C,n,„
b entusiásticos parabdn°„?rio» jornada cio voss ffijpelo nosso Brasil" llB,i

REUNIÕES NA C B llcolocadas as segulntet rewJConfederação Brasileira ^jg
Hoje _ comissa

«a Copa Rio.
Amanhã - Diretoria,
Dia 31 _ Toti

Ot»ül)

CHEGARAM
Da:de ontem
nós os árbitros suecosWestman. Hoje anito;sentados

OS SUECOS
onconlraiti.se «*

k
serão i

TÊNIS

o presidente da p ffAMANHÃ ASSEMBbK- Reune-se amanha HGeral da Federação «jgficie Foot-ball. n-
FOI PARA O INTlfHm-)

ferencia,do jogador Moacir Dla, do Bangu' para o RipS;do interior paulistaDE MINAS PARA o g, rm,AO - O grêmio alvo p*L
ps;"passes"deOne5ioeWtos vinculados ao Mctalnndoà'Minas Gerais, nam m p,profissionais

INTERESSAM AO VASCOelub cia cruz ch- malta comuFederação os termos das m
que fez a scu,: profissionais

| e Alvaw, para
j tratos.

VAO

enovaçào dj t

A fííDA Dlil FM { DAHI A 'Je'a»>e ** chefiada da delegação tio
A IVKA KIU tn 3. KAULU — palmeiras a S. Paulo. Km cima do

caminhão, Jair e Canliotinlio escoltuin a, Cupa Kio (Totó Meridional).

Em agosto, o Campeo-
nato Carioca individual
— Pepito Álvaro sério
candidato ao titulo

A Federação Metropolitana de Te-
nis, marcou para o dia 11 dc agosto
data da aniversário da entidade o
inicio rio Campeonato Carioca indi-
vicliiíil, achahdo-sc já abertas ás ins-
crições.

Muitos são os candidatos ao titulo
estando neste numero II umberto
Costa, que tent pretensões ao bi-cam-

jpeonato; Peuito Aguero a revelação'carioca qus constitui um páreo duro
para qualquer competidor, Pedro
lUoacyr e muitos outros.

NA FASE FINAL O CAMPEONA-
TO BRASILEIRO INFANTO JU-
VEXIL — Encontra-se já em sua fa-
sp final o Campeonato Brasileiro In.
tanto Juvenil, estando como finalis-
tas Ronnle Barnes e Jorge Iieinan.
As raquetes cariocas tem se portado
magtiiflcamente, deixando antever a

Sem autodromo na se lará
Morrerá todo e qualquer esforço se não
vier a pista fechada e que levará o auto-!
mobilismo a maiores destinos

ARLINDO
MONTEIRO

(Conlinua no 9° pag. — Lira

Mesmo nn momento em que :<e
sente que um .surto de progresso ex-

„ traordinário envolve o automobilis-
2» mo, liá os eme .se mostram reserva-

HOMU DOS HERÓIS DE MONTEVIDÉU
julgamentos da F.M.V. para apre- \M Jl ¦w^põü7v.ddd logador do America

receberá um relógio de ouro
Sábado a decisão do
Torneio de Inverno

Eslá marcada para snbaclo ás lii.iloj
toras na piscina rio Botafogo, sob ã
arbitragem cio sr, José Ferreira
Mende.5, o prelio decisivo do Torneio
de juvenis, entre ás equipes do Flu-
minense c cio Guanabara. Consta
que o Guanabara para entrega dos 1
pontos, entretanto até agora, o gre-
mio azul turqueza, ainda não se ma-
nifestou a respeito.

.Receberão os rubros Lima gra iiii cação extra
em Campos Sales, encerrará as festividades
bre a vitoria ante os campeõ es mundiais

- - Um banque Le
do América so-

P$â$5$!5

»
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(BASKETBALL EM DI *
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SUSPENSO GUILHERME-
O'jogador biitafoguensc está se
preparando para reaparecer mi
Ç* Divisão, sofrendo, agora, pur
atos praticados durante o prelio
Botafogo x Fluminense, unia .sus-"tiensão de 5 jogos peia FMB. Gui-
lherme ficará- de fora nos cinco
compromissos iniciais do Botafogo.

O Fluminense
jir o moverá uni
Torneio Qua-
rtrangular nos
dias ' 2, 3 c 4 de
agosto, c o m a I
narticipação dc
Minas T. Club.
ÍÕlüb Ginástico.
de Belo Horizon-1
ic e ainda o San-!
toYF. Club, do
3antcõ. A llcen-1

ça já foi encami
nhada pela F
M. B. a entida-
de máxima, á C.
B. E.

Relo campeo-1
nato clu eidade'
teremos amanhã
mais trea jogos
destacando-se o
quc ierá cm ação
o campeão da ci-'

DA ZONA MOU TA
ZILDO DANTAS

'Existia um certo otimismo
pelas representações rio Dis-

j trito Federal nos Campeona-
tos Brasileiros de Juvenis fi

í Feminino. Chegaram alguns' responsáveis a prever a repe-
j tição dos feitos anteriores e,
i vniencio-sc rio condições tecni-

cas, a apontar corno adversa-
{ rios difíceis as moças metro-
! politiuias para as paulistas.? O peixe morre pela boca —
5 dir. ttm velho rifão e deixando
{ cie Iario os fatores sempre

existentes para desculpa.-; cios
fracassos, vamos olhar o.s nu-
meros como uni observador
longínquo. Vemos que os ju-
venis venceram com dificul-
dade a inespressiva represen-
tação do Rio Grande, por117x35, perdendo em seguida
para São Paulo, por 44x37, No
prelio decisivo, Minas abateu o
Distrito Federal por 45XH4, o
que nfto deixa margem nem
para se culpar os juizes 1o
insucesso, i

No lance-livre, os cariocas
ficaram em 4o lugar, alrás de
São Paulo. Goiás e Paraná,
este vencedor com 54 pontos a
os metropolitanos com ü pon-tos abaixo.

Individualmente. José Maria,
do Paraná e Newton Leme,
do Distrito Federal foram,
respectivamente, primeiro e
segundo.

Sem comentário: — Neste onue fizemos?

A vitória rio América no Estádio
de Centenário, sôbrc o Penarol queé a base da seleção uruguaia qus se
sagrou campeã mundial de football
nos próprios domínios uruguaios, ti-
nha que ser comemoraria, festiva -
menle.

O feito tios -'americanos" foi sem
dúvida alguma espetacular sobre to-
dos os seus aspectos, principalmente
quando s? s;abe que ns uruguaios es-
lavam justamente na semana come-
morativa do grande titulo conquis-
tado na tarde de 16 de julho cie 1950,
no estádio cio Maracanã.

E o America íoi a Montevidéu, aeu-
bando com o b.iile dos uruguaios,

Por islo e por turio isso é que os
desportistas brasileiros estarão .mii-
to justamente prestando as justas e
merecidas homenagens aos veucedo-
res dos campeões mundiais, notada-
mente a diretoria do club campeão
do Centenário.

A reportagem, a propósito. íoi ln-
formaria da que a diretoria do Amé-
rica resolveu oferecer üm relógio cie
ourou caria jogador cio clube e mais
uma gratificaço extra.

Fomos ainda informados de que as
festividades comemorativas serão en-
cerradas com um banquete que t?-
rá lugar na própria sede do club rie
Campos Sales.

Sarno visado
pelo Fluminense
O elemento ideai para o 'lugar de Pindaro

cinde, o Flamen-
go, conlra o Ti-

Fiamengo Campeão
' Os rubro-negros são os novos campeões da ci-

cfade rteude a vitoria no Fia-1'lu; Sáo 16 jogos
sem, perder um e mais uma vez, terão pela frente
o 'Xijuca. clube uuc cm 48 estragou o bi-campço-
nsto inviclo. Mesmo assin» dificilmente, ou me.
lhar, quase impossível será. perder os setis dol.-.
últimos compromissos. í) titulo máximo já está
na Gavca falta a invencibilidade, ."aralicns Fln-
mengo.

juea. Nos outros
encontros: Ame-
dica x Grajau, e
Flum i n e n s e
Mackenzie.

sf
O certame me-

tropolitano será
encerrado r.o dia
1 de agosto com
o pvélici Atlética
x Tijuca.

*
O Conselho de.

Julgamento se re-
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O Fluminense ainria não encerrou
sua campanha em busca de retor-
ços. Também a grande preocupa-
çâo dos tricolores se concentra na
defesa, procurando arregimentar
para suas fileiras, os melhores ele-
mentos que estiverem disponíveis.
Agora, eom a ameaça de perder o
concurso de Pindaro*, que não dese-
jà mesmo reformar seu compromis-
so, eslá o grêmio de Álvaro Chaves
sem uni zagueiro à altura para subs-
tilulr aquele seu defensor.

Por enquanto, numa situação de
emergência, vem sendo lançado Lu-
fayette, jogador feito no "club e de
atuações regulares. E' um rapaz va-
lente, combativo, porém, ainria não
se apresenta com toria a pinta para
ocupar a vaga de Pindaro, visto que
este elemento estava recuperando,
de maneira assombrosa, a sua forma
física e- técnica. Mas, sua sairia
quebrou a harmonia ria defesa, len-

j doa direção técnica que se refazer
do golpe.

Para o lugar de Pindaro, entre-
tanto, pelo que nossa reportagem
apurou, ontem, em Álvaro Chaves,
estão os tricolores pensam' em Sai-
no. Zeaié Moreira, que trabalhou
com aquele zagueiro, em General'xTHii.-a. Severiano, conhecendo suas quali-
dades, estava interessado em séu
coriuui'30. Com a vinda do Palmei-
vas ao Rio. pura a Co.ia Rio, houve
uma conversa entre Sarno c os di-

(Continua na **'.,„., „„ . , _.
IKigin», letr* í)_ {íCcr.;;nua na-.$a pa?, — Latta Tl
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IGUSMO
O 1.° Circuito Cilistico

do Encantado
Sliuüx - DINO

Organizado pela U.L.E. sob os
auspícios da F.M.C. será realizaria
domingo o 1." Circuito Ciclistico .Io
Encantado, em homenagem ao dr.João Machado presidente da Cama-
ra do.s Vereadores e diretor geral doDepartamento Autônomo. O intine-
rário é o seguinte: Ruas Cruz e Sou-
za (saida e chegada) Francisco Fra-
goso, Paraná e Joaquim Martins.

Aiguns participantes do Campeonato de Goli da Inglalena, díaníe
do placard gigantesco que anuncia a siiuação do torneio

^^^^^j^^i&iiy]i^ái^diJANOS LENCYEL
Ainda ontem ocupei essas colunas com o problema internacional dasarbitragens nos jogos tle football. As noticias vindas da Argentina sobrea.s brutalldades cometidas contra dois juizes britânicos que atuam naquele

país realçam ainda mais essa questão eterna, E' preciso que se faca ai-
guma coisa. O football deixou rie ser. de há muito, um simples passatem-
po clomingneiro onde todo mundo sc diverte a maneira que llie convier.

O football de hoje é um assunto —_______________sério, muito serio, onde altos inte-

dos, em face da consistência da evo-1
lução que se observa. E a r.^ão é
simples: ludo o que está sendo rea-
lizado e o que está em estudos, nâo,
se firma em base sólida. E' produto
de esforço muito grande e de conoes- ]

| rõe.s que estão sendo darias, mus uo-1
derão, rie um momento para outro.,
ser negadas. Explicamos: local fe-
chado, no Rio, .só temos um: Quin-]
ta da Bca Vista, que é círiida sempre.,

A TITULO PRECÁRIO
Todas as vezes que se organizam |

provas no belo Parque. !iá necesslda-
tie de ser encaminhada solicitação
c a indispensável licença do pie-
leito. E se agora, graças à boa von-
tade d? João Carlos Vital e áo pres-
tigio que o coronel Santa Rosa de..-
fruta nos meios municipais tudo se
arranjo, o mesmo não sucedia ante-
riormente. quando o general Men -
cies rie Moraes colocava os maiores
entraves às pretsnções do Anlonio -
vel Club e o administrador do Par-
que clava sempre o contra, sob a ale- j
gação rie que a bicharada ficava I
sobressaltada com os roncos dos mo- •
lores rios carros e das motos, termi-
nando por passar mal à noite...

Assim, o que se observa ó que o!
liemos cl? muito pouco e poderá ser
negado a qualquer momento, tor-
nando mais critica a situação rio au-
tomobilismo.

Resta-nos a Gávea, mas também
fechá-la representa uma tarefa ár-
ciua e dificultosa. E lembre-se que
tamb;ém o general Mendes rie Mo ¦
raes, apesar do esforço em mant'".'
alto prestígio e popularidade junto
às massas, negou sempre peinvlssáo
para fechar n Trampolim do Diabo.

Ficamos, assim, e inverdade, redu-
'/.idos a uma pista fecharia e que não
nos pertence:- a rie

INTERLAGOS
A única de cpie dispomos, mas sol)

í-fíervas, pois já houve várias ten-
latlvas para demoli-la. Os proprie-
tàrios do terreno perderam antc.rio-
res paradas, mas não desanimaram,
esperando uma situação favorável
para iludir a Municipalidade e sovei-
no de São Paulo e acabar com ln-
terlagos.

Tudo, portanto, indisa a neeessil
dado premente rie possuirmos um au-
todromo que tanto pode ser em um
dos subúrbios do Rio, como no Estu-
do do Rio, em terreno limítrofe com
o Distrito Federal. Uma praça nara
automobilismo não precisa ser feita
no coração da cidade. Absolutamen-

3 — Lelra

Na reunião
rio.s técnicos
da F. M. F„
que sc reali-
zou segunda-
feira, paru aprovação tio ptiro rie atbitros cin segundaã-
le.oriu, assistimos cada tca
verdadeiramente abstiríi
avultando a questão de f(A capacidade técnica, era tolsa secundaria, o que maisÉ
teressava era ;i idade, embo:
eita exigência fosse tesÉ
apenas aos juizes brasileiri
porquanto o:- estrangeiros podem in:curar oS quadros w
qualquer iri nele. \e.=!e part:cular, o.s mais exigentes ia)
o requisito tia idade e.-aai ¦:
srs. Francisco Abreu. Dst
Neies e o no.-::o confrade Ita
im Tibet, como se mo;;:aü
constituísse documento de.ti
pácídade c experiência ps;
qualquer função, üm '
velho, teai mais (raQueJo ei
periencia, conhecimento,
ciosinio c Gobntudo cancha»
que infelizmente uso acontet
com os meços, que téiniti
menle tão lallios. Mas aos Ü
cnicos só interessa qkoü
bitros sejam moças, pouco í
portando nue. cie., sejam tp
nulidade r.o apito.

RIVKli i: SAUDADE BMC
PRONTO - O River recebe»
sua praça de esporte, o tm
conjunto rto E- C Saudade M1
cadtira, para um sensacional
toso.

A dlreçíia tônica da Saw

(Continua na 9" paq. - W!
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resses financeiros e, as vezes, inte
resses nacionais eslão em jogo. A
disciplina, ordem e bôa harmonia
sáo, portanto, imprescindíveis na
sua prática. Por isso a autoridade
do árbitro precisa ser conservada
como absoluta, esteja ele certo ou
errado.

E, para conseguir isto, só há um
meio. Já quc nâo é. nunca será pos-sivel fabricar árbitros perfeitos, —
repito o que disse na crônica de on-
tem — seus erros precisam ser acei-
tos como simples casualidade do
próprio jogo: uma bola na trave,
um goal contra.

Conseguindo Implantar esta filo-
sofia na mente do publico, dirigen-
tes e jogadores, tudo será fácil, co-
mo por encanto. O publico, em vez
de exigir a morte do juiz, incentiva-

ATLETISMO
SÁBADO A PROVA ANULADA DOS
CINCO MIL METROS RASOS

O presidente ria Federação Metro-
polilana rie Atletismo marcou para
sábado a tarde no estádio do Vasco
nova disputa da prova dc 500 metros
rasos que fora anulado em virtude
do atleta vascaino Rômulo Ferreira
Gomes, vencedor da prova, lar come-
lido irregularidade nos iil) metros íi-
nais.

Do resultado..clesta prova depende

rá seu clube para jogar mais, o jo-
gador fará força para fazer liais
outro goal. no lugar de pas.su- ras-
feiras na perna do arbitro uo pas-sar por ele.

Que sonho maravilhoso... Mas
vamos fazer força para que assim
seja: o campeonato ria cidade, pres-Les a iniciar-se, bem podia ser o
curso primário na matéria.

Falando cm arbitragens, o pro-blema da exportação de juizes bri-
tanicps tornava-sc um ca.;o sério
para a Liga Inglesa. Dos três juizes
que foram há alguns anos atrás pa-ra a Argentina a titulo de cxperlen-
cia. os portenhos passaram a 8 eestão, atualmente, com um corpo de20 apitadores britânicos'.

A Liga Inglesa possue 6.000 julzei
para dirigir seus jogos. Dssses só-mente 46 tem de estar a disposição
da primeira divisão de profissionaisOutros para apitar os Jogos da Co-
pa. Agora, os juizes são aposenta-
do.s aos 45 anos; pelo que se vê, nãosobra muita coisa.

Com a procura rio exterior então,
a Liga IiiBlca precisa mesmo fun-
ciar uma fabrica para atender suasnecessidades.

Imaginem, agora, o horror qm:causou na Inglaterra uma propostada Russia que será, em breve, iipre-sentada na FIFA: que os jogos de
lootball selam dirigidos por dois
juizes simultaneamente, como é fel-
to no hockey e no táskéfc;

a classificação íinal rios concorrentes
ao Campeonato de Júnior, no tocan-
te ao terceiro e quarto lugares, poisos primeiros e segundos, quaisquer
quc sejam os resultados de nada in-
fluirão na situação do Fluminense
c rio Flampngo, respectivamente cam
peão c vlce-campeão de júnior.
tCanlinúa nn ' H" n«n Ími,m Ul , Sella "'» DeÚS UO.S actUla -- 0X-continua na S pag. - Lelra Vt clamaram os dirigentes britânicos

Buscapé lí n»°

primeira regaiaf

Campeonato ila í|
dc Lisjilniiisiâ -

fConf. na pagina

Como estava progrj
a Fio!ilha rie -ígtatnm
go ultimo a la. tesa'11

naiil:
;s8l,.'
do selj

fl) ! peonato Anual
A partida fo esta

TÊNIS
DE MESA

A F. M. T. M vai promo-
ver uma competição in-
ternacional

S COOx - DINO

A Federação Metropolitana ue
Tênis dc Mesa vai fornecer nos dias
24 e 28 de agosto uma competição
internacional, na qual deveráo par-
tícipar renomados raquetes chilenos,
uruguaios e argentinos.

dada as.
I águas fronteirasiigL
go, tendo onze ilghtnW^
fhíha de partida com «g,
de SE. Por causa da o
vento foi a 2a regata tra»

colocj!
usOE

ra o domingo vago,
O resultado at eo ¦;"•

(, seguinte: l"-/n^,e!
Sérgio Vains.ce Pa'W ^
Campos e iripulants. -
bém o vencedor rin •--„
i.tí- -^osyJ- Vlctor-'
tel Duarte, PatlR%91ca,l*

Ison e Pedro.Peim.W'1^'tes. <Clas~e,A.) J |rill„,p™*° - íS^
Helena C. T V .Clàs-c A1-
mes tripulantes, m ^Na Ciasse B/Sde»
lugar: Qulck n" *•«»
born.

Qualquer
merece

propus'
estudo

INTEBES
OS PERNAMBUCANOSEO
POR SEUS JOGADORES

A vinda rio America rio R.-cifc, deu
margem a que se falasse nn interes-
se de vários clubes carioca pelo con-
curso de alguns de seus jogadores.

Sempre Ua «jggfS'*
hambücanos r*^**

(Conliniía na Iju pai-
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aine e Slnless
provável

m «.acionado o campo do
«ttanlíael de Barros".; a
Tnal do programa de rio-

,,fln
í}f?im^eciiia-sedepas
gj-Si ótimo.
ftS » valicsa defensora dcesta

com 63 quilos, sendo n
viarly. -i mais "leve

KS-je Março, serã a "irop
jP*",,ai ... fi'J nullfíS. Si

r)::i:

Castro apre
feíS .-olha: La Fon-
f3 elide s A primeira, c uma
^;.T(i'i'billO!i o Pino Folie, que
ífSv» campanha na
E mie foi considerada como:--v-1"'.. - "-uas de sua ge-; k melhores c:.

Lu Fontnine estrelará em

gj condições, com vários exer-
BP*m'incen es. Ha uma "pas-

ESSO metros, ganhando
ftJ. j...« companheiras de co-

a pupila doIli ce «ias
Ri Ssgunda^*;entc Feijú tirou prova suave

Is?
il.í metros. que foram r.bor-

inteira facili-

v -r-i."'' • '-*' % ''< I' -
J^fòftuu f 

";• > *:'¦'*
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Sinless, uma das forças do cias-
co de domingo

MOSAICOS' 
/''.*'i '' '" 

'« '-¦ '* ¦* . :'JL\ Por Habê

;., eii 101" com
%ru Slnless, nada e preciso

ffli«p Basta olhar-se suas ul-
iperformames" para aquila-

ScShor a suo chance. A alazá ?
Si "tinindo" e esta semana,

g,ou em 102" a milha, com.

fé muito difícil a derrota des-!
ÍUlha tia jaqueta estulada.
LjFontalne como Sinless sabe-
íiefender à altura, os interesses'
jiimpática coiui:lana, não sendo, ^Húioútis portas do "Grande

bssívelQue wlÇ°L™5S!l Prêmio Brasil» e a chuva já está
presente desafiando a argúcia dos
entendidos em matéria hípica. Os
cálculos são otimistas. Choverá no
domingo, 5 de agosto?

E" da "escrita" na matof prova do
turfe nacional a pista pesada. Vão-
se as esperanças dos "crauks" im-
perdiveis e ficam as possibilidades
dos "lameiros". Quem tiver cavalo"lameiro" que trate de treina-lo bem.

Estivemos cipiando as Instala-
çõc« do lotalizador nos "guichets"
de apostas do Jocksy Club. Acha-
mos aquilo multo complicado mas
temos que nos curvar à evidencia,
pois que se trata de uma apare-
lhagem utilizada em prados de
corridas de paises' mais adianta-
dog do que nós (menos no foot-
bali, é claro...) e não seria posai''
vei fazer restrições à inovação.
Quando estávamos espiando aqui-
lo e estávamos mesmo achando ai-
guma coisa parecida com a dlre-
ção dos bondes elétricos, vimos
que um honrado patrício, de bi-
godeiras fartas, estava grudado
às grades, do lado dc fora, olhan-
do aquilo tudo com muita cürio-
sidade. O funcionário virava a
manivCa, apertava-a, de vez. em
quando, e uma campainha tocava.
Foi quahdo o patiicio, nio se con-
tendo mais, disse com um sorriso
largo na cara ainda mais larga:"Se calhar, eu poderia ajudar um
bocadlnho... Tenho oito anos de
motorneiro na tlght...» JABUTI.

Vai reaparecer
o jockey Linha

mm mm mrm m mrm. m rkv maV m\ mj*\ ¦ 11 ^k I H V^# ¦ u. mm mm I m& mm mm mm E mm ¦ ^0 ^M

res para a cerca

DR JOSÉ' 01 ALBUQUERQUE

^«noplacard da Gávea, depois
latido o páreo.

TURF
PILU

EM
LA§

.Mi que reapareceu há 3 sc-
tirando um bom segundo,

nSaraninha. na grama vai cor-
íHor. na areia, onde seu rendi-'jaumenta. E a turma é das
Jtaças..... 4 m
-Cindido Moreno e Rigoni, ain-
liioténi compromisos dc monta-
pm o milhão de cruzeiros. Four
t( Jocosa, ca?o sejam apresen-

, teriam as direções dos cita-'pilotos, Mas o Moreno, está de
eiMv Love...

(iühenon, um defensor do Stud
que "pintou" bem no ano

SiJÍ, va! reaparecer 110 3.° páreo
íomingo. O filho dc Hunter-s
èestá bem trabalhado c a com-
íí rio o assusta. Vai correr

Btae Dream que perdeu "feio"
Pinico, sábado passado, apa-
distado no hnndlcap especial

'íáilnso liuma turma fortíssima,
ncrlvel mas é verdade, Tal-
devido ao titulo de "nrack"

jf.ar>i quando passou á pro-

Um depoimento que nâo
deve .ser agora dei prezado

Linhares é um jockey de excelentes recursos prollsslonals, porem
não existe outr.o mais visado na Gávea que o bridão patrício. Mcnta muito
pouco porque não goza de boa reputação mas assim mesmo, está sempre¦tófc voltas com certos casos complicados e que resultam na maioria das
vezes cm seu prejuízo. E de que jeito l No momento Linhares cumpre
mais uma rigorosa penalidade que lhe foi imposta pela Comissão de
Corridas por não ter feito empenho de vitoria com o cavalo Diamante
Negro. Não cabe no momento apreciar o mérito do castigo, e sim lem-
brarmos áos leitores que Diamante Negro vai reaparecer no sexto pareô
da reunião de sábado pela segunda vez depois de pilotado por Linhares.
Trata-se portanto de um cavalo que a cada momento poderá agravar a
reputação do piloto punido, ou reafcita-lo perante a opinião publica.
Qualquer dessas hipóteses poderão ser melhor julgadas depois da parti-
cipação de Diamante Negro no pareô de sábado quando enfrentará uma
turma idêntica de suas atuações anteriores. A Comissão de Corridas que
puniu severamente Ne3tor Linhares tem o dever de observar com maior
atenção a corrida de Diamante Negro que prestará um depoimento muito

MI.MÜIKI KKKTIVO OA SOI II.DADt
DF SliXOKKIM OI- PAUIS

Doenças Sexuais do Homem
nu» d» Kiu»ri». m - 1» 1 »» o hun. interessante nesta sua nova apresentação

COU DE VE»
Continuam se avolumando

os rumores de que Rijoni es-
tava debruçado nas patas ao
cavalo Varsity, e qus só tocou
a Martingala depois de estar
bem certo de que Rio seria o
ganhador da carreira. O freio
paranaense logo qu* voltou da
raia, não trazia, é bem verda-
de, aquela sua fisionomia eU-
grè depois das boas vitorias.
Vinha até triste. Tanto que
ouvimos de um senhor que
chegava naquele momento. »
não sabia ainda o resultado
do pareô:— Quem ganhou? Rigoni jásei que não foi.

f Pois tinha sido... á

* Antigamente &a assim

Estreará, uma filha de Hígh Sheríff 1 UM DOS GRANDES CAVALOS NACIONAIS, s»

•Feijó não ao-tou da maneira
«SMartingala foi conduzida pelox-110 páreo de sábado, Decla-
J.i reportagem, que sua pensío-a poderia ter sofrido as conse-
Eftís daquela "atropelada" que
|sil. obrigou-a a fazer nos últimos seqüência de disparates"' seiras. turfe está progredindo...

As "performances" disparatadas
continuam na ordem do dia. No do-
mlngo a "lisa" nos "catedraticos"
foi verdadeiramente sensacional. Os
entendidos ainda estão falando sozi-
nhos e atônitos com os agradeci-
mçntos das "surpresas" que não es-
tavam na ordem do dia. Algumas"tacadas" foram transferidas, en-
quanto as explicações sobre 'melho-
rtjs neste ou naquele preocupavam
demasiadamente os profissionais.

Acertar em corridas nos tempos
que correm é assunto digno de es-
tudos. Não há retrospecto, nem cal-
culo, nem informação, nem trabalho,
nem observação. Tudo é suplantado
pelo aparecimento de uma surpresa,
que perturba todos os cálculos. Os
profissionais se cntreolham findas as
carreiras,

Sabem lá o que e Isso...
Os trabalhos são sedutores. Mais

sedutoras ainda as informações, mas,
poucos são os que acertam. Favoritos
como E. di Savoia e Vertical e ou-
tros "bichinhos" fantasiados de"falsas barbadas" desaparecem aos
olhos rios aptistadores. Nem chegam
a-impressionar. O veterinário oficial
está presente e a ninguém 6 explica-
da as'-"performances" desmoralizai!-
tes. O motivo é sempre aparente...!
Parece que o cavalo está sentido I
Houve uma retenção repentina de
urina, quando não se fala na rejel-
ção de uma ração providencial...

Vamos muito bem com toda essa
O nosso'

•¦ •

¦^ —=7:
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v
DISPUTA DO TROFÉU BRASIL
9 EM SETEMBRO

T
rigentes tricolores. Nada ficou re-
solvido, porém, há possibilidade de

ras para a trãnsíerençia do joga
dor,,- que será um grande reforço
para o Fluminense.

z

1 Federação Metropolitana de j qualquer negociação com o Palnul-
JSsmo havia sugerido a Federa-iflPaulista de Atletismo a transfe-
*J da disputa do Trolcu Brasil
aos dias 6 e 7 de otubro. Ontem.

Jilioa entidade metropolitana,
|tftl um oficio da sua congênere*a aquiescendó na transferen-Ha competição do troféu, porem,mi\u 29 e 30 de setembro. Co-°.aas datas estão vagas no calen-iFMA é possível que a enti-
S carioca concorde com a pro-«Paulistas.fÜMENGO NAO SE 1NSCRE-™NO TROFÉU IMPRENSA
»engo nâo sc inscreveu na
Wm do Troféu Imprensa, a«•se 110 dia 4 dc agosto, f azen-««mo., quanto a 1.

vitoria das cores metropolitanas,
neste admirável certame.
OS PROGRAMAS

PARA HOJE E
AMANHA SAO OS SEGUINTES

Hoje: —
Quadras do Fluminense — 9 horas

-r Io Quarto de final de duplas mis-
tas — 2o Quarto de final de duplas
mistas.

10 horas — 3o Quarto de final de'competição 
duplas mistas — 4o Quarto de final

«erClasse Feminina e a se- de duplas mistas.
1 Parte do Campeonato de Cor-m Fundo que terá lugar no dia

J«ferido mês."Sm V0LTA D0 MORRO
SÈ fes,te3os c,°memorá-
*01!u^•"aniversário de fun-
H»t„ ' ,c' Dramático realizará,
Rfeanh&' a 13.k Volta
K e e,,P nt°* ° V, co da Ga-*2 ? ,a ,sua eclull)e de íun-
l^ total de 20 atletas.

ü
\ íL artM' considerando-os

iá 7,^ excepcionais e que -e-
F«W? "r*. llroWcmas nos clu-
Wn „s;.Pla|nengo, Fluminense,

Ifedores SH°' 
Aestav,am 

" Pirúah-í
* o fí, |ifdo America, de Reci-
lodo íartai"ente publicado.

fíiio mi mDciin Tomires era o
ín0b„'encia'te"fio aliás, pro-
SíM» „LP°!" ° P1"minense, serU!" Jogador de qualida-

15 horas — Ia. Semi-final de du-
pias masculinas — 2a. Semi-final de
duplas masculinas.

16 horas — l. Semi-final de sim-
pies feminino — 2a. Semi-final de
simples feminino — Amanhã — Qua-
dras do Country.

9 horas — Ia. Semi-final de du-
pias -mistas — 2a. Semi-final de du-
pias mistas.

15 horas — ia. Semi-final de Sim-
pies Masculino ¦— 2a. Semi-final de
Simples Masculino.

16 horas — Finas de duplas mas-
culinas.

R

1.» Páreo — 1.500 metros
— Cr» 35.000,00 - A'« 13.10
hora«. — "Compulsório".

Kfl
1—1 Ouroazul (E. Cast.) 58
2—2 Brotinho (L. Mez ) D3

3 Arnkreon (I. Plnh.l 58
3—4 Chico Prisca (E C.) 58

5 Carlos Marcno (XX) 58
4—0 Cambucl (G Costa) 58

7 oallanl (C. Souza) 58

2." Píireo — 1.600 metros
- CrS 40.000.3C - A's 13,40
horas.

' Ks

1—1 Senta a Pua (t. M 56
2—2 Orquldacéa, (G C.) 54

3 Bo!& AZUl (XX) ... 54
3—4 Ofcar (J. Tinoco) 5S" Glacllo (P.. Urblnn) 56
4—5 indiscreto (L. Dlaz) 56" Elasal (O. Ullôn) .. 56

.Ullôa)
3 Estalo (XX)

3—4 Bio Varde (O.
5 Scaramouche (L. D ) 5t

4—6 Mondei (D. Moreira) 5b
7 Carinho (H. Pilho) 52

3o Parco — 1.500 metros
- Cr$ 40.000,00 — .Vs 14,11)
horas,

1—1 Tocantins (P. Tav ) 56
2 Per. de Iapó (Dom.) 54

2—3 Maud (O. Ullôa) .. 54
4 Gold Dream (L D ) 54

3—5 Cadilan (M. Slgn ) 56
6 Chuva (E. Castillo) 54

4—7 Avante (Om. Relê) 56
8 Pirllampo (L. Mez ) 56

4" Parco — 1.400 metros
— Cr$ 45.000,00 — A's 14,10
lioras.

Ks
1-1 Duc D'An]ou (O.U ) 55
2—2 Dlsraoll (L. Mezãrosl 55
3—3 Flor do Sol (Plnh) 53

4 Fatr Black (XX) .. 51
4—5 El Garboso (E. C.) 55

" Eonlo (L. Dlaz) ... 55

6.» Páreo — 1.500 metro:
- Cr$ 30.000,00 - .Vs 15.5(1
horas — ("Betttng")

Ri

1—1 Taruman (O. Ullôa) 58
2 Araíreon (XX) .... 58
,1 Haramun (I. Plnh.) U

2—4 Ecelero (XX)  55
Hunter (O. Macedo) 58
Napoleão (B. Filho) 54

3-7 Mujtciuc (P. Coelho) 52
8 Ineoifillta (A. Port ) 50
S Dlam. Nenro (P M) 5'J

10 Lacrau (XX) .... 58
4-11 Caoré (A. Doruelésl 60

12 Cambucl (G. Cocta) 54
13 Luclíer (E. Castillo) 54" Jangadelro (XX) .. 52

V Pareô — 1.50H metros
— Cr$ 30.000,00 - A'ü 16,30
horas. - ("Bettlnü"). -

K*
1—1 Islete (D. Moreira) 5(i

2 LUPina (U. Cunha) 50
2—3 Arroz Am. (P. T.) 5B

Reuno (NSo corre) 56
Lutecla (O Ullôa) 54

3—6 Ituano <J. portllho) 51)
Scarface (XX)  5C

El Mntachln IR. F.) 5(1
•1—!) Elan "th. Mezaro») . 5'i

10 I.ampdm (P. C.) .. 50" Banjo (ü. Costa) .. 56

5o Pareô — l.COO metros
-CrJ 30.000,00 - A's 15,15
horas.

Ks
1—1 Irlsh Star (U. C.) 50
2—2 Alpina (R. Martins) 48

So Parco — 1.400 metros
- CrS 30.1100.00 - A'« 17,10
horas — ("Bettlnu") —

Ka

1—1 Blvera (U. Cunha) 56
2 Eelpclana (li Plnh.) 52

2-3 Hlleia (R. Filho) . 56
4 Comtosse (8. Fer.) 51.

3—5 Gasconba (R. Urb.) 56
tf Calacanga (O. Reic.) 58
7 Dança (G. Costa) 511

4—8 Marinha (XX) .... 56
9 Chacota (L. Dlaz) 56

10 Mame (O. Ullôa) . 52

1> Páreo — 1.500 metros
_ Cl» 30.000,00— A'S 13,00
hora»

1 -1 Radlmba (R. Filho) 54
2-2 Nilo (G. Costa) ... 56

3 Miiaiíem (P. Fem.) 50
;: -4 Damtncna (L. Rlg ) 54

5 tlndornma (O. M ) 52
4—8 Hol&o (J. Tinoco) 52

7 Bingo (R. Urblna) 52

*,» Páreo — 1.600 metros
- Ct» 30.000,00 - A'I 13,30
nnras.

Ks
1—1 Lobelia (I. Sousa) S<i

" Lulslann (D. Mor.) 52
2—2 Tlnturelra (E.Cast.) 50

3 Florena (L. Dlaz) 56
3—4 Mursa (B. Ribeiro) 52

5 Filha Linda (N. M.) 52
4—6 Vibrante (L. Rigoni) 54

V. dn Palmar IR F.) 52
Trola (U. Cunha) .. 56

3." Páreo — 2.000 metros
— Cr» 42.000,00 - A's Í4.00
horas.

Kí'
1—1 Parthenon (U. C ) -ü

2 Balaiiclm (A. Port) 48
2—3 Pânico (J. Tinoco) 56

4 Pepito (XX)  48
3—5 Inicio (O. Ullôa) . 56

6 Irresistível (A. Rosa) 54
4—7 Guaruman E. Cast.) 52

8 Leste (XX) 50

4.<> Páreo — 1.400 metros
CiS 3ÍI.000.00 — A'l 14.30

horas.
K.°

l-l Come On! tXX) .. 54" OlympilH IG. Costa) 5R
a lia* (U. Cunha) ..

2—3 Lamêso (P. Coelho) 52
Carinhoso (R. Filho) 50
Nlght, Club (C. R.) 56

3--6 Piauí (O. Thomaz) 56
Calandrla (E. Cnrd )• 52
Hazy (J. Ribas) .. 50" Linda Dona (1. P.) 54

4—9 Místico (S. Mach.) 52
10 Nazy (G. Cunha) .. 48
11 Cracovla (D. Mor.) 52

i " Contrabanda (A,D.) 52

5.» páreo — 1.000 metrosCr» 40.000,00 A's 15,05lioras. "Ks.
-1 Anne Stuart (D. F. 55

T. Humac (U. C ) 55
Amaragl (I, Plnh.) 511

2—4 Pandorra (R. Filho) 55
Luxuosa (L. Rigoni) 55
Jonclls (D. Moreira) 55

3-7 Nabla (O. Ullôa) . 55
Gorlsia (M. Signor.) 55
Peplta (J. Tinoco) 55

4-10 Llttle Baby (A. P ) 55
11 Shamelles (O. Mac.) 55
12 Angatuba (S. Fer ) 55

6" Parco — 1.000 metros
— cr? 40.000,00 - A's 15,40
horas ("Bettlng")

Ks
1—1 Prosper (E. Castillo) 55

" Pcó (U. Cunha) .. 55
Paladlm (R. Urb.) 55
Amarante (XX) .55

2—4 Naught Boy (O Ul ) 55
Uiron (A. Alei::oW55
Eber Shah (I. P.» 55
Halte-Lá O. Rclch.)-55

3-8- Bdway. Blll (L D.) 55
9 Cheque (D. Moreira) 55

10 Sarilho (XX)  55
" Açude (J. Tinoco) 55

4-11 Falr Black (R. Rib I 55
12 Granados IC, Rexnl 55

" El Gin (S. rerrelrnl 55
" Saigon (L. IMgoal) )5

7." Páreo — "Premiu Ka-
phael dc Barros" — 1.600
metrus — CrS lon.noo.Oü -
A's 16,20 horas - ("netin-:")

K*
1—1 La Fontalne (D. M ) 56" Slnlbs» (XX)  60
2—2 La Coruna (XX) ... 61

Laürinà (Li Dlaz) .. 58
Mariy (O. Ullôa) . . 51

3—5 Chfnlllo iNáocorrfl 63
Piljáhza (K Cast I 54
Oreja IR. UrblnaI 55

'.—8 Vlct. Cross (D. Fer ) 55
!) Presteza (L. lüüoni) 59" Sór^ona (Nno corre) 56

8." Páreo — 1.400 metros
— Cr» 60.0U0.00 - A's I7,(HI
horas — (Handlrap Espe-
ciai) — (''Bettlng")

Ks
1—1 Lover's Moon (D.F.) Í0

Blue Dream (XX) . 10
Laurina (XX) .... 50

2—4 Campeador (L. D ) 58
Sans Routo (L.Rlir.) 54" El Camp. (R F.).4D

3—6 Eaple Pass (E. C.) 52
7 Martingala (D. M.) 51" Happy Ha ven (U.C.) i9

4—8 Espumoso (O. Ullôa) 52
9 Gaita Ouro U.TIn.) 51" Viet. Orosn (XX) 4ü

SEU PeiNEIO

dúvi:1a, foi IN-
TERVIEVV, um filho-

de Tanus em.Khaky, criação do coronel Juliano Martins de Almei- '
da, cujos encontror. com Enérgica ainda hoje são relembrados com '
saudades pelos turfislas. No clichê vemos o excelente cavalo mon-tado pelo seu-jockey habitual, Lonrenço Alcolia Júnior, o "Louren-

cinho", como era tratado na intimidade.

übírajara Cunhsi
PRODUTO COR-dono dç fafmacig
RERAliGAVEfti VAI MUITO BEM O GAROTO

Nabia e suas pretensões

ccíalos.

cm Glnja.
Como aconteceu com os animais

da coudelaria auri-azui, Nabia, será
apresentada em boas condições com
preparo iulicieute para fazer boa fi-
güra logo na estréia.

A estréia da potranca vem sendo
aguardada com curiosidade pelos cs-
tudiosos da criaçâoi ainda mais
quando se sabe que High Schiíí, su-
hiu muito de "cotação" nas "ceber-
turàs" que serão realizadas nos me-
sés vlniiouros no "haras" que utiliza
seus serviços.

Vamos ver como se portará a Na-
tala.

K
pera contar com todos os amadores,
e colocará o seguinte quadro em
campo: DÔdô; Cosme e Oswaldo;
Nllton, Vadinho e Chico; Ivan, Oio-
vane, Tlto, Wilson é Pitóca.

» * «
CRUZEIRO S X CADETES 1 —

Realizou-se domingo pelo torneio do
Bonsucesso a peleja entre as equipes
do Cruzeiro F. C. e do Cadetes F. C
vencendo o primeiro por 3x1. O qua-

Y

i, nossa ifportascm esteve com
,[,Wm v„ ,Amel'ica- Esteve' m Irb,lrelra' mult0 C0I)h(?-

»ter'íjd S?Sl , Principalmente,
^iodan t'°íwmem «WB pro-
«lo °«.iUa.ÇROi entre Vasco e
$Pt{?a?-d»--^Ji para ti'

avea.
*&al!^b^vivones-

ilaGave;SllI?,Ja"lmrip eleva-lo
teti. «iS?; 5,'MnmentD Rubem

^ o í" 
sfwenci« de joga

íõbrè LI01 en(!»anto não li',
por d fl,esii0, ^ clubes ca-

^Jogadores de seu clube em

V- '
l'aSltl'etanto-a <*rteza
¦CfP'?^ serão "carta-

?tes do k&W dii!em os di-

ffehoüve
í*»tÍ,Sf "delações, tam-
i?% daVa "enhüma decisão""" sem '--tDr oricilü ou de

porem, até o
nenhuma pro-

3!áú0s:" nPrimeiro aparecer ca' t?zer ifiianmer!ca vei0 J°Sar'leilão dc sua equipe.
ÍSt'JiÕsU1pn b?3. pl'°P°sta me'-
?ndldi

Por Iss que apare-

te, os exemplos nessa particular são
muitos mas bastaria argumentar, com
Interlagos, perdidamente longe, com
condução defeituosa, estradas aca -
nhadas, esburacadas e poeirentas, r
oue tem apanhado enchsntes formi-
dáveis.

Mas, igualmente, o que precisamos
é agir realizar e construir, mas tu-
do dçntro da razão e do bom senso.
Nada de aventuras que poisam pre-
judicar, ao invés de beneficiar.

Assim, o principal ponto, a maior
necessidade nn questão, diz respei-
to à localização do terreno. E* um
ponto vital e capital. Precisamos es-
tudar o assunto porfundamente. ago.
ra qun podemos adiantar tiue já co-
meçaram a se movimentar os res-
ponsáveis pelo', automobilismo no
pc.ls, buscando tornar o autodromo
uma realidade.—A ação terá que ssr envolta em um
nlar.o bem lançado, calculado e de
resultados nniitlvos. E isso sem pre-
iudicp.r o andamento rápido do tra^
balhn, pois o autodromo representa-
iá a prónria vida do automobilismo

Dhi não haver outra alternativa:
on êle snlrá oú tudo o que está sèn-
do feito com o correr dos rtieses mor-
rerá voltando-se,^irremediavelmente
à estaca- sero. ;

unirá hoje, ás ia
horas, para tra-
tar da seguinte
"ordeiri do dia":
Apreciação e jul-
gamenté do re-
curso 1/51, inter-
posto pelo Fia-

mengo (relator
Newton Mota) bi.
interesses gerais

Corresponden •
cia para Basket-
bali em Dia, Zil-
do Dantas, DIA-
RIO DA NOITE.

DR. SPINOSA RÜTHIEK
DOENÇAS SEXUAIS E ÜRINAR1AS
— Lavagem endoscopica dá vesleula.
Próstata - Rua Senador Dantas. 45-
B Telefone: 22-S3B7 - De 1 à« 7 hs

dro do Cruzeiro foi o seguinte: João;
Chico e Roberto (depois Jucá); Ca-
valcante, Oswaldo e Augustoí Ineco,
Logulho, Gerson, Ferreira, Serafim,
depois Baleia-

a * *"-O SPARTA DERROTOU O ATLE-
TICO KEAI, POR 1x0 — Em parti-da realizada domingo, no campo do
Turf entre as equipes juvenis do'
Sparta e do Atlético Real, venceu o
primeiro por 1x0, tento de,-autoria
de Otacllio.

* * «
CAIU O ALMIRANTE BARROSO,

A. CLUBE FRENTE AO CLUBE
MUNICIPAL — O Clube Municipal
venceu o Almirante Barro?o A..Clu-
be pelo escore de 2x0 no primeiro
quadro, cabendo ao Almirante Bar-
roso vencer o segundo quadro por
2x1.

Jogando desfalcados dc vários ele.
mentos que estão sendo chamados a
Serviço Militar, a direção técenica do
Almirante Barroso atravessa no mo-
mento situação multo difícil.

# * fjl

DIFÍCIL VITORIA DO OPOSI-
ÇAO — No campo da rua Silva Xa-
vier realizou-se domingo o amls'oso
entre o Oposição e o Americano
Olimplco, tendo a vitoria sorrido aos
locais por 4x3.

Uiam "A CIGARRA"

1

\
l>es dò a'~ ao*'' eoncürso dos
NiretLtTIca' é o que di-- teWros dn i;..Pmin w.nam.

Pertume o Hilito,
limpo e tmfteieii
ii Dentes Com

**«%m

Caixa mÜ )

PRECISA-SE, eom prática para eaix.i de grande casa Comercial
— Telefonar para 22-7720 — Ramal 208 —. Sr.,Rafael.

/CONVITE.-.¦'
DAIJIRO KANEKO tem a honra de convidar |

as Exmas. Sras. a visitar sua EXPOSIÇÃO de tra- |

balhos e pontos dé tricô sem agulhas. j

Dias 27, 28 e 29 de Julho, das 9 às 18 horas j

I RMDOSANimADÀ$,96-SÂlAa03 |

VARICOSES
FEFiDAS
NÃSPEEHAS

ATADURA
COMPRESSIVA"ÜMAPASTE"

Um tratamento simples
que cicatriza todas as úl-
ceras VARICOSAS e feri-
das nas PERNAS, mesmo
grandes e antigas, sem
DIETA, sem REPOUSO e
sem DOR. Evita o uso de
remédios e de enfermeira

Fabricantes: ,
VIM'S INDUSTRIAL

FARMACÊUTICA
Avenida Nova- Vork n. 108— Rio de Janeiro

Distribuidores:
I LABORATÓRIO DA

EMAGRINA
Caixa Portal 2375 - Rio

A venda nau principais Far-
macias è Drogarias

Demachamos nara o Interior' pelo Reembolso Fostal

PERDEU-SE
Rua Guaju', 119. Um projeto de

reconstrução do prédio acima no
bonde Uruguai.Engc-nlio Novo ás
7,00 horas da manhã. Gratifica-se
com CrS 500,00 a quem entregar á
itxe, Souza Barros, 333 — Engenho
Novo — Tel : 40-7314.

üfiíjro.•.''Bateu o dinheiro a, vista e botou
um seu primo vindo diretamente do

Não resta duvidas de que a profis-interior para tomar conta da fu«são de jockey, dft bastante lucro, nova prnprledp.de.Isto se o profissional seja daqueles "Bira" será a?ora muilo procura-c;ue conseguem pelo msnos tres vito- do peles treinadores, pois terá em
Finalmente estreará na Gávea, um '*:as Por mês- sua famacia as conhecidas clroia!

produto do reprodutor High Sheriil, j Vejamos por exemplo o Ubiralara in£eridas Pela maioria de nossos bu
cujos filhos vem alcançando notório;cunha. Parece que foi ainda ontemsucesso nas pistas de fci&o Paulo. ;que apareceu i:o dorso de D. Stela.Emoora seja esta, sua primeira ge-|Um meni.-.o tímido, encabulado, pou-ração o íilho de Hlperion já nos Co falador.brindou com dois gannadores clássl.. o Sabatino nos dizendo que d ga-cos em Cidade Jardim: Ncwmarket ] roto ia longe, pois era muito obedi-c .yx-' -;*"¦'•' , , - cl,te e de multo b-om caráter, etc.Aqui na Gávea, ainda nao tinha pois vejam como são as coisas. Emaparecido nenhum produto de High um ano o *'Bira" já anda vestidoSnerifí em publico, o que se dará no pelos melhores ílgurnnos de Paris,domingo com a estréia de Nabia, Item uma cabeleira de "Tarzan'',
uma "reservada" do Stud Paula i conquista algumas "dezenas" de pes-Machado, filha do citado garanháo! soas do outro sexa, e agora segundo

ffimòs seguramente informados, ad-
qulriu uma farmácia no Engenho de

TOME NOTA ffiffi NOME

PATIFE — Teve uma cor-,
rida cheia de acidentes, e nâo
caiu na reta final, por ser o
Mâzaros um grande cquili-
bilsta. Na próxima ves' que
aparecer niima grama, não o
percam de vista. Seu nome
é PATIFE.

I Maternidade "Casa dá Mãe Pobre"
| 

RUA FREI PINTO N.° 16 — ESTAÇÃO DO ROCHA

TELEFONES : 48-4323 E 48-7393

I
I

0
seguintes jogos do campeonato ca-
rioca da Ia. e 2a. divisões mascull-
na Guará x Riachuelo: Grajau x
América; Fluminense x A. A. Tiju-
ca e Flamenf.0 x Braz de Pina.
TRANSFERIDO

RIACHUELO x TI.TUCA
Foi transferido de comum acordo

para o dia 3 de agosto. Jogo marca-
do para hoje entro Riachuelo e Ti-
jucá.

^^^v ^fa^* "Mtll» v

1 i

RlCfl» DHMCtCCIS pat
r.HT0< HtflHB«<! CUIHHIS

pirutiningu
SUIRIO

Moxchal flononu «io
»ndradoi fíl 43-^813

ENTREGAS A. DOMÍCIÜO

COMPLETA EQUIPE DE MÉDICOS PARTEIROS 80B A ORIEN- "
TAÇAO DO DR. OSWALDO NAKARETH. I

EFICIÊNCIA E BOM TRATO 4
PARTOS SEM DOR á

Partos simples ou uperatorlos em quartos particulares, CrS 1.200,00 ]
(um mil e duièiítos cruzeiros). CIRURGIA GKRAL PARA SE- 9
NHOI5AS - ('(insultas prénatal diariamcnlc das 13 as 15 horas í
Exames de Laboratório a preços módicos — Colheita de sanjue, I
domicilio. Franqueada aos srs. médicos — Diárias desde CrJ 100,00. !
Toda a renda destina-se. á manutenção dos 50 icilns gratuitos I

da Creche. J

DOENÇAS Dá PELE E CABELO
Tratamento dos cravos, espinhas e erzcirtas Extração definitiva e

«em cicatriu dos peins do rosto sinais e verrugas.
Caspa — Pelada - Queda do cabelo

Rm DÍMAC Prática Hospitais Berlim. Paris, Viena, Nova Vara.amme m 11X9 Rua Mcxiro 31.15." - Tel 22-0425 — Daa 3 il C.

' Um anuncio no DIÁRIO DA NOIT&
vale por 2 porque aparece em 2 edição*

UadMMftJ hoioio 2 4 6 0 10 "O"** "»»• • lifcã

maav^samm

M^[|iiMiKioi >t;iwiijv K/AGUA-RÜEM
#1 I ^^^aWmmf^^AL^jCm

tóSSlBC^Sil COLUMBIA PICTURES «píülnl! ^"í^v^Wníl

M \^-~~Ê0^~^^kW '¦' f^ht^A (cm « 12 mus belas garotas de Hollywood" 4i/srffl
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DECEPCIONOU A PARTIDA ENTRE FL AMEKGO E II
OxO, o resultado io match
entre os invictos ia Europa

Exibição fraca dos- dois clubes — Muita violen-
cia no segundo tempo — Bria expulso

fe

f:

fâír

i

I

w

líIDGWAY NA CORRIA — O general Matthew D. Ridgway. coman-
iUiiIc suiircmo aliado no Extremo Oriente, ao chegar à Corcia, a fim
de dar Instruções à delegação da ONU, chefiada pelo almirante Joy,

antes de sua partida para Kacsoiis* (Foto APLA).

DÉCIMA REUNIÃO

Os aliaios concordaram na
proposta comunista sobre a
retirada ios Exércitos

ESPERADO A QUALQUER MOMENTO
O ARMISTICO NA CORÉIA

KAESONG, 2G (U.P.) — A décima reunião cie trégua leve início
sonforme havia sido estabelecido previamente.
PROPOSTA RAZOÁVEL

ACAMPAMENTO DE PAZ DAS NAÇÕES UNIDAS NA (JOKIilA,
•Mi (U I* ) — Os negociadores comunista» entregaram ontem, quarta-
feira, cm Hacsong, í delegação das Nações Unidas uma nova proposta
-tão razoável" que fez surgir esperwiças entre os aliados de que este-
ia próxima a cessação das hostilidades na Coréia. O novo plano comu-
nlsta para resolver a questão da retirada das tropas estrangeiras da
( nreia assemelha-se tanto ao ponto de vista dos aliados que imediata-
mente foi enviado a Washington e á séde das Nações Unidas, em Nova
Vork, para que suas altas autoridades se pronunciem sobre a áccilação
mi rejeição do mesmo.

PRISIONEIROS DE GUERRA
O. ('.. DM TRÉGUA AMADO, PERTO DE KAESONG, 26 (INS.)

— Aventando a possibilidade de uma troca de prisioneiros de guerra,
numa d»ta próxima, um jornalista chinês revelou em Kaesong a exis-
lencia de um campo dc prisioneiros de guerra ao nordeste da Coréia.
Jãsinuou esse jornalisla que milhares de soldados aliados poderiam es-
lar recolhidos nesse campo.

INSTRUÇÕES
ACAMPAMENTO DE PAZ AMADO NA COKE1A, '.lfi (United

Press) — Urgente — Segundo se informa, ns negociadores da ONU lr-
vam instruções para aceitar a fórmula comunista pura acabar oom «
impasse nas negociações..

ACEITARAM
ACAMPAMENTO DE PAR ALIADO NA CORÉIA, «6 (Ünlted

Press) _ Espera-se que o vice-ahnirante norte-americano C Turney
Joy, chefe dos negociadores aliados, diga aos comunistas que as Na-
ções Unidas aceitaram sua proposta de retirada de todas as forças es-
irangeiras da Corcia,

Decepcionou completamente a* pe-
lpja entre os invectos da Europa.
Um titulo néito pomposo para um
espetáculo pobre de técnica e mes-
mo dc entusiasma Jpgo írio e sem
a menor sensação. Se os rubro-ne-
gros iniciaram com alguma mano-
bra quo ciava a impressão cie boa
coisa não tiveram condições para
prosseguir no mesmo ritoo, aecu-
Indo sensivelmente. O.i lusos ban-
delrantes artlsulando-sa cem mais
eiictentya na defesa, não só para-"ram 

os rubro-negro;;, -coifio aeriKn
mais chance ao seu ataque de entrar
pelo reduto adversário O jogo li-
cou sempre pintando mais para a
Portuguesa', porque no IPlamengo,
não se encontrava nenhum caml-
nho capaz de indicar a boa mar-
cha do conjunto A defesa podia nüo
estar muito ruim, porem seu ataque
ora íraco e dispersivo Adãozinho o
mais esforçado, todavia, numa nol-

ite do pouco sorte. Esquerdinha se
apresentava como o melhor, mas
íicava isolado, porque o jogo era to-
do pelo centro Nestr, Hermes e In-
di náo estavam bons, jogando nntf-
lo aquém de suas qualidades. Na
defesa tinha o Flamengo cm Pavão

Bigode, seus melhores homens,
enquanto o restante produzia rela-
tivamente ceai referencia a "marca-

ção. A Portuguesa teve duas grau-
«es oportunidades para marcar ten-
tos, sendo numa delas, um tiro vio-
lento de Rubens que foi se chocar
com a trave. Depois, uma jogada
de Pinga cobrindo Garcia, quas8

Criado o Departamento
Feminino do Clube de
Oficiais da Policia
Militar do E. do Rio

A diretoria do Clube dos Oficiais
da Policia Militar do Estado do Rio
acaba de criar o Departamento Fe-
minino do referido clube, para o
qunl foi eleita por aclamação a
seguinte diretoria: Presidente -•
bra. Maria de Lourdes Sardemberg
Bastos; Secretária; — Sra. LUa Ra-
mos; Tesoureira — Srta. Jocellna
cie Oliveira Porto c Presidente a
Sra. Gerardo Lemos do Amaral, es-
posa tío atual comàndánè da Po-
licia Militar

O novo òrganiánò do clube jâ se
reuniu dominso .ultimo para to-
mar diversas medidas, que se pren-
dem ao interesse geral da Socieda-
de , '

entra, mas a defesa rabo-uegra se
, desdobrou, salvando a situação. Jíi

o Flamengo teve apenas uma opor-
tunidade excelente, quando Adão-
zinho chutou perigosamente e Mu-
ca enviou para corner em inter-
dispersivas, apresentando um clubo
venção brilhanto O joso, ficou en-
tão, emo duas ofensivas fracas e
melhor que o outr„ em matéria ele
cconjunto. Eram os bandeirantes
queai se conduziam com mais acerto,
embora sem objetivo fixo no arco,
jà que sua ofensiva pecava pelo
excesso de troca dc passes. Assim,
ficou o marcador em OxO, nada mnis
de interessante se registrou na'pri-
meira fase. Ficou no, empate so:n
abertura, de contagem,-como prêmio
o conduta fraca dos dois quatiros,

Para a fase final, o panorama era
o mesmo do tempo inicial. A Portu-
guesa muito mais coordenada, de-
monstrando ser uma equipe prepa-
rada com mais eficiência, mantendo
assim, predominância nas jogadas.
Mas, esta ligeira superioridade não
surtia efeito algum, antes chutar.
Seus meias, embora Rubens tivesse
uma atuação satisfatória, demora-
vam muito e sempre preferiam o jo-
go pelo centro, quando abrindo pa-
ra as extremas teria resultado mui-
to mais prático. O Flamengo ficou
no mesmo erro, com um ataque fra-
co, apesar de Adãozinho ter molho-
rado. Esquerdinha, ainda o melhor,
continuava isolado. E, como a Poi-
tuguesa jogava com mais acerto, %
chave rubro-negra fõi a violência.
Jogo bruto, que culminou coin a ex-
pulsão de campo de Bria. Talvez te-
nha trazido bom resultado, porque,
com dez homens,, o Flamengo se agi-
ganton na cancha, correu muito e
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Instalado
IV Congresso i

Educação Cai
O DEVER DO ESTL

DEMOCRÁTICO
Discurso do ministro jEducação
lhstálou-se, ontcaí,

o IV Congresso Intéram*!'1
Educação Católica, oj?dido pelo ministro da EdúciffiSimões Filho, rie cujo fflSg&L
por inaugurado o Cottsm'3.mos o seguinte trecho:

"O Estudo democrático, mldever do cuidar devotadáS
educação do povo, para fvmii.

PIO XII CONDENA AS TEORIAS
MODERNAS DO MATERIALISMO

VATICANO, 25 (UP), — O papa
íp XII lançou novo apelo aos pro-
«sssres católicos, para que estejam
lèrtiis contra "certas teorias mo-
lemas'! do materialismo, atualmen-
è introduzidas no campo da edu-
«rão. Jaime de Barros Câmara, ar-
ebispo do Rio de Janeiro, pela qual
• nomeia legado pontifício, ao Con-
¦resso Interamericano de Educação
3átolicá; que hoje se abre, no Rio.
3 papa aproveitou a oportunidade
íàra recordar outra carta sua, data-
la de 27 de maio de 1949, na qual¦sboçou os conceitos que devem guiar
i educação católica.

traduzindo no campo da educação.
Urge que eles evitem os feridos des-
sas filosofias tfte-contêm tanto prag-
matismo objscionavel".

Mrf ume o Hálito, Embeleze os 0entes\
COIGATIZE sua boca

CREME DENTAL

COLGATE

FORMADO 0 NOVO
GABINETE ITALIANO

ROMA. Ufi (AFP) - O sétimo ga-
binete íoi constituído oficialmente.

D- Gásperi apresentou a assina-
tura do presidente Einaune sôbre os
decretos da nomeação dos novos
membros do governo.

FOGEM OS COMUNISTAS
SOB VIOLENTO BOMBARDEIO

Preparados os vermelhos para lançar uma ofensi-
' 

yaj caso fracassem as negociações de paz

Foram poucos os lances de sensação no mafch de onlem. A monotonia que imperou tirou a graça da

paitida.Na gravura, aparece Haroldo salvando um tento certo, no periodo em que o Flamengo

eslava atacando cerrado. Foi na /ase em que Bria havia sido expulso de campo

chegou a criar situações embaraço-
sas para o arco de Muca. O ataque
corria com vontade, e por vezes, pa-
recia que abriria a contagem. Mas,
esta força de vontade durou pouco.
Caiu o quadro rubro-negro no mes-
mo ritmo tíe molesa, enquanto que
a Portuguesa temendo as violências,
jogava leve, só havendo revide por
parte de seus -fagueiros. O certo, é
que nesta fase a partida decaiu mui-
to mais cie entusiasmo. Ficou sendo
disputada num ambiente de mono-
tonia, numa noite fria e os dois qua-
dros decepcionando -inteiramente, a

ponto de provocar uma , reação do
publico, com um ligeiro ensaio de
vaias. Nada disso adiantou, e a pia-
card ficou até o fim no 0x0. Pode-
mos dizer, que este resultado foi o
prêmio exato a falha atuação dos
dois clubes. Uma partida sem gra-
ça, decepcionante sõbr etodos os pon-
tos de vista. Como invictos da Eu-
ropa. Flamengo e Portuguesa nada
provaram de suas proesas pelos cam-
pos do velho mundo. Football me-
didere, apresentado por ambos, e um
resultado que evidencia a fraca pro-
dução de seus quadros".

AS duas equipes tomaram da se-
guinte maneira:

FLAMENGO: Garcia; Biguá e Pa-
vão; Valter, Bria e Bigode; Nestor,
Hermes, Adãozinho, índio c Esquer-
dinha.

PORTUGUESA: Muca; Haroldo o
Jacob; Santos, Brandãozlnho e Ceei;
Julinho, Rubens; Renato, Pinga e
Leopoldo.

O juiz Mussilano, da Federação
Paulista, foi fraco, permitindo muito
o jogo violento. A renda foi CrS ...
387.790,00.

.verdade, consciente e capa ¦£]
responsabilidade, de moío •Jcomo escolher os seus meios...com dignidade, náo podo tima sua solidariedade e estim#movimentos au cuidadosas wlic serenas discussões, como vurealizadas no Congresso qm7.a suma honra dc declarar ffifi
do" ¦*

FRACASSOU NOS EE. UU AC
PANHA DO TRANSITO

Interrompidos os "100

sem morte por um cario
própria policia

M.EMPHIS; Tenuessee, EE. jj26 (U.P.) — Fracassou a càiniai
empreendida pelu Deoartamento
Policia, em prol d: "100 dias ¦mortes no trânsito"; E falhou t
que um carro tín policia atropek
matou um transeunte, ao pei»outro carro qu ein em excesso d)
locidade...

A

JS GKANDES MALES
"A crise dc autoridade -

\-,\_y,i em .sua carta de 1949 — é um
dos grandes males da nossa era. Ur-
fé que nossos educadores católicos
ístudcin os meios de obter de seus
ilimos,*atravcs do exercício de sua
•esponsabilidade-pessoal, o reconhe-
limento do respeito e subordinação
i autoridade; como meio indispensa-
'd para a promoção do bem estar
•bmuití, numa sociedade ordeira, E é
ailstei- tambem que nossos educado-

*'*es católicos não se contagiem dos
erros quc certa teorias modernas,
mhuidas de materialismo, estão in-

' TÓQUIO, 26 (U,, P.) — Uma tor-
I ça avançada de tanques e infanta-

dizia o I ria da ONU, abriu passagem, sob

CAFÉ FILHO ESTUDARÁ OS ADIAN-
TAMENT0S SOCIAIS DA SUÉCIA

t

ESTOCOLMO, 26 (UP) — O dr-
Caie Filho, vice-presidente do Bra-
sil, chegou ontem a esta capital, por
via-aérea, numa visita particular,
tendo sido recebido no aeroporto pelo
ministro do Brasil na Suécia, Fer-
reira; Braga, e pelo ministro sueco
no Brasil, Thyberg,

O vice-presidente brasileiro deverá
permanecer na Suécia duas sema-
nas, para estudar os últimos adian-
tamentos sociais deste pais.

HOMOLOGADO 0 ACORDO ENTRE
BANQUEIROS E BANCÁRIOS

Com apresença do dr. Danton
Coelho titular da pasta do Traba-
lho.e de numerosos banqueiros e
bancários, foi homologado, ontem, o
acordo firmado entre as duas presti-
gisas classes, na noito de terça-feira
ultima, que concede aumento de sa-
Iarios á classe bancaria de todo o
país

O ato revestiu-so de solenidade e
constitui motivo de satisfação veci-
proa. Vários oradores se fizeram
ouvir alé do Ministro do Trabalho.
Em nome dos bancários de Pernam-
buco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia
S. Catarina e Rio Grande do Sul
falou o sr. Vicente Batalha. .

Congrat.ulando-se com a assinatu-
ra do acordo o sr. Danton Coelho
aproveitou do ensejo para lançar a
"Campanha do mais Um" que te-
rá por fim ampliar os quadros Sin-
dicais do pais Acentuou o titular da
pasta do Trabalho que o sindicaliza-
tio que mais sócios conseguir para
as fileiras do seu sindicato, recebe-
rá, do Ministério do Trabalho o di-
proma de "Amigo n°. l,de Vargaii.

violento fogo dc morteiro, nas cer-
canias de Korangpo, na frente oes-
te da Coréia, e desalojou os comu-
nistas das elevações estratégicas qvtc
ocupavam. /

O encontro durou uma hora e
meia, após o que os vermelhcs aban-
donaram suas posições.
FEROZES COMBATI6

Q G DE TREOUA ALIADO,
PERTO'DE KAESONG. 26 (INS>
— Patrulhas inimigas travaram fe-
rrizes combates com soldados da
ONU, e a aviação aliada continuou
descarregando verdadeiras chuvas de
bombas sôbre as comunicações e
instalações comunistas.
INTENSOS ATAQUES

TOQUIÓ, 26 (U. P.) — As forças
da ONU estão atacando intensa-
mente na frente oeste da Coréia,
procurando ocupar todas as eleva-
çôes estratégicas, a fim de poder ob-
servar o movimento das forças co-
munistas que, diz-se, estão prepara-
das para lançar uma ofensiva a
qualquer momento, caso fracassem
as negociações de trégua.

SURPRESA DA ESPOSA DEPOIS DE 11 ANOS

Foi ao hospital ver o marido que
tentara suicidar-se e encontrou-o

sendo acariciado pela rival
SAO FAULO, 23 (Meridional) ¦-

Curiosa queixa íoi hoje, á noite,
a%««ntada ao delegado de serviço
na Central de Polícia, a sra. Lydia
Clomes Santo» íeclarou á autoridade
que seu marlcki. José Agostinho Go-
jpée.infctbvlsiii da CMTO, ontem ten.
tóu wicUlar-se na praça da Repu-
blic*. ingerindo uma substancia to-
rtca. «endo removido para o Hospi-
t»J du Clínicas. Hoje esteve ali pa-
ra 'rtsItA-io. Ao entrar no quarto en.
controu outra mulher acariciando

i í*cu esposo, que está, entre a vida e a
morte. Lídia teve uma crise nervosa
(,¦ -Juntou agredir a rival quando esta
iVie declarou («taticamente: "Ele vai
morrer nos meus braços..." Impedi-
tía por funcionários do hospital de
íigredlr a rival; resolveu queixar-se
X polícia, alegando direitos sôbre o
«cu marido ¦ com -quem • se^casou há-*C*jy;*,-';,.* -m ••,*-'.'. ¦¦'•- '¦ t;A(-*r. ..ÍXlml. 11V i ,'iV ,:...^iJ_^_.^t.::-.. i_ fiií.i ,|j*í._,.,Z',i&

11 anos, possuindo nada menos do
11 filhos.

63 MILHÕES DE DOLIARS PARA A
AMERICA LATINA

WASHINGTON, .26 (AFP) — Cha-
mado a testernunhar ante a Co-
missáb de Ministros dos Negócios
Estrangeiros da Câmara para jus-
tificar o orçamento de 63 milhões
de dólares, para ajuda militar e eco-
nomica á America Latina, solicitado
por Truman, o sr. Edward G. Miller,
secretario de Estado Adjunto encar-
regado dos Assuntos Inter-america-
uòs, declarou: "Com esta soma, re-
lati vãmente pequena, espera-
mos prosseguir nossa cooperação, pa-
ra a criação da força econemica, po-
litica e militar da America Latina,
indispensável à segurança do Hemis-
ferio Ocidental".

SE FRACASSAREM AS NEGOCIAÇÕES

WASHINGTON, 26 . (AFP) -í- Na
sua seção intitulada "Periscopio", o
semanário "News Week", escreve
que o "Grupo Especial" do Penta-
g«no *stá em vias de "estudar a
possibilidade de bombardear atomi-
camente concentrações - de tropas
chinesas comunistas e norte-ocrea-
nas se fracassarem as conversações
de paz.'-1

O semanário acrescenta que nào
se deve concluir que "vamos recor-
rer imediatamente, ao emprego uni-
lateral da bomba atômica" e que
"os métodos de lançamento da tom-
bá e sua repercussão sobro outros
paiseg, as vantagens para as forças
das Nações Unidas e.o custo de tal
medida sfio outros tantos problema-
n,tiuilr,-.íuto em estados."

DESCONTOS OK TÍTULOS

PARTICULARES E COMERCIAIS

IíMPMÉSTIMOS COM GARANTIA

DE ALUGUÉIS. ArCLICES, ETC.

EMPRÉSTIMOS PARA REFORMAS

DE PRÉDIOS, AQUISIÇÃO

DE AUTOMÓVEIS
E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

EMPRÉSTIMOS PAIU

MODERNIZAÇÃO DE

ESTABELECLMENTOS
'COMERCIAIS

o-
COMPRA E VENDA-ÜE IMÓVEIS

AVALIAÇÕE9, INCORPORAÇÕES
* LOTEAMENTOS

ADMLN1STRAÇÂO GERAI,

DE BENS tl ORIENTAÇÃO

DE INVESTIMENTOS ¦

DEPÓSITOS PARTICULARES
E COMERCIAIS ,'

CONTAS DU PRaA) FIXO
E AVISO PRÉVIO

CONTAS DE RESERVA
PROGRAMADA ,

cv;

AMANHÃ ¦ Dia 27 ás 11 horas

Ato Inaugural da
Nova Fase do
Banco Nacional do Cotnércio / ^ v />„ /

' 't

Oom uma extensa linha de serviços bancários, apresentados sob novos
ângulos, entra amanhã em atividades o Banco Nacional do Comercio
do Rio de Janeiro, S. A..

Reestruturado para ser uma instituição a serviço do público, o Baueo
Nacional do Comércio do Rio de Janeiro, S.A,.—B.N. C. —
está inteiramente às ordens do comércio, da indústria e do povo do Rio
de Janeiro, aos quais deseja servir em todos os seus problemas
financeiros, desde as operações tradicionais até os empréstimos para"aquisiçâb de casa própria, compra de automóveis, de utensílios domésticos,
reformas de estabelecimentos comerciais, e outros financiamentos que
venbain beneficiar o homem do povo, o profissional, o pequeno proprietário.

Inscreva-se na lista dos clientes do Banco Nacional do Comércio
do Rio de Janeiro, S. A. — Venha visitar-nos.

Francisco tí. GaltoíU
Prasldtnt*

José Loureiro Jr.
Diretor

DIRETORIA

ír
Mario da Cunha tíaeno

Vil» presidenta

Gastão Selxas Maciel
Diretor

Felisberfo J. de tíulhôes Carvalho
Dlrotor

Waldemar Nunes da Cosia
Garanto

CONSELHO CONSULTIVO
>'roí. Deiieilito Montciiégru - Presidente
Dr. Orozimbo Octavio Koxo Loureiro
Dr. Fabh» Prado
Dr, Adhemar do Faria.
Dr. -Álvaro Soares dc Sampaio
Dr. Roberto* Orlando Pucci' Dr. Manoel de Azevedo.LcSo < '

Sr. Otávio Friiis de Oliveira
Dr.'JoSo dá Silva Monteiro
Sr. Agostinho Bueno
(Jai. Achilles Gallotü
Sn Rubens Berardo Carneiro da Cunli»
Sr. Joaquim Mattos Roclm
Sr. Nicola de Snntis

IFITIVOSi
CONCELHO FWCAL

SUPLINTIS t
Sr. Ângelo Mario Cerne
Sr. Antônio. Sylvio da Cunha 'Bueno
Sr. Arnaldo Wrigltt

Sr. Arnaldo Silva Santos
Sr. Renato P. da Fonseca' Guimarães
Sr. .Agenor Domem Martins
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Banco Nacional do Comércio <///lo -í ///.v/...-/r-/.

UMA INSTITUIÇÃO PARA BEM SERVIR AO PUBLICO

Rua do Carmo, 17 — Telefone 22-6139 —Rio de Janeiro
<^
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O SECADOR PROVOCA UMA REVOLUÇÃO ENTRE OS RARREIROS DA CIDADE

P'RA OUE TANTA ROUPA!
mui Lüiy i"" scr
MiiS Universo.. .

AA 
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ftOM drailo anos de idade, LU-
v ly Kasmussen acaba de con»
iiirlaremCepfiihagiie o titulo de
Mb« Bikini 1951. Foi a, Londres
ura disputar, no Festiva! da ln-
jüttrra, o título (le M!ss Universo
(receber,entn-outros prêmios, mil
libras eni dinheiro. Na foto, em
riltno campn <: em pleno ar, III-
Ir quando se transformou em Miss
íõtini. E muita gente ainda fala
Kl do pobre reino da Dinamar-

ca... (Kcystone).

NI ALUFÁ NO TERREIRO
pi

Não. Esse é apenas o so-
berano da Nigéria, na ca-
pela de Westminster

L-t-v ^^_f4 •*JK*em\rMB@^^^Qm a\

pOUK realmente parecer pai Alu-
lá, no terreiro de Exu, pronto»desencostar um espirito malé-lico dc qualquer dos seus devo»

Im. Mas, na verdade, é o sobera»i» da Nigéria, nas suas vestes ca-ruleristicas, na capela de West-
Jfflster, cm uma das solenidades«I Festival dn Inglaterra. Essasconfusões ocorrem porque, como
Amos, irada roa tem o seu fii-

so r carta povo o seií uso.
(Kcystone).

IE 05 DOUTORES A
WIU EUiABETH

Ingressou no Colégio Real
»e Ginecologia e Obsle-
Irieia

l"Hé«U»li al|!"í'm «Uüerido ser o
Ãsmnir^,<:!;e.')ur«ano- *
tolés.» ,íbe,h "'gressou nn
lílS Rnea 'le Ginecologia e Obs-
ÍÜ ciE • "r,almentc para eslu-
m bííl nvntemente c01»o «mob
milfd, 'olo|íraf,a' ela está

íft' o médico que a as-
f-fetlnJ r?.i° "o nascimento do'"ll 

í „lr,os e da P^ncesa Ane,
o e„t^Vador »ara W«m »"° entende.. (Keystone).
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Iminente deflagração dè um dos mais impressionantes movimentos
políticos tocados pelo M. do Trabalho 1
No dia 3 de Outubro serão entregues os diplomas conquistados

Reportagem de YÊDO MENDONÇA

I I ENTRO de alguns dias, o Ministério do
-*—' Trabalho, através da Divisão de Orga-
nizaçâo e Assistência Sindical, deflagará um
dos mais^ impressionantes movimentos de
sindicalixação, em todo o Brasil. A "revolu-

ção sindical" — desde logo cognominada
campanha do mais um" —é de inspiração
direta do sr. Danton Coelho, e foi longamen-
te estudada e planejada pelo sr. Roque Vi-
cente Ferrer, diretor da D?0. A. S.

Entra, assim, numa fase realmente prá-
tica, a campanha de sindicalixação anuncia-
da pelo sr. Danton Coelho ao assumir aquela
pasta. Ontem, por ocasião da homologação
do acordo, entre banqueiros e bancários, o ti-
tular do Trabalho referiu-se ligeiramente ao
assunto, informando á nossa reportagem que
no dia 3 de outubro próximo será conferido
b diploma de "o amigo número um de Var-

ÍConlinúa na 6a.pag. — lelra Al.
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:-rr.rj=--r."::-" \ ¦ (Sugestão do sen. Mozart Lago) aW;

VBJAM stil.v. -, atnoís ainda

UMA COMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS DE CARTÓRIOS,
POR SUA VEZ, SUGERE AO SENADOR CARIOCA;

-Vamos entregar os tabelionatos
aos escreventes?

E por que não os bondes aos
molorneiros, o IAPETC aos
chaufeurs, as casas aos inqui-
linos, o Tesouro aos deputados

> e o governo ao povo!
A LCANÇOU profunda repercus-

são entre os interessados, o
projeto recentemente apresenta-
do no Senado' pelo a*. Mozarfc
Lago. criando uma nova entidade
denominada "Cabelaria", paracongregar os profissionais da te-
soura o seus colegas manicures.
pedicures, barbeiros, etc. De açor-,
do com esse projeto, os barbeiros
e cabelerelros deverão adquirir os
estabelecjmentos em quo traba--
lham, fundando, antes, para esso
fim, as próprias cabelarias flnan-
ciadas pelo Instituto de Previden-
cia a que pertencem.

$ A propósito a reportagem do
DIÁRIO DA NOITE surpreendeu
este dialogo entre dois figaros do
centro da cidade: •

— Claro que o senado está coma razão e preciso acabar com es-
ta historia de "dono" disso, "do-
no" daquilo.

— E então r-7 argumentou ou-
tro — 'se nós cortamos o cabelo,
se nós "dlstraimos" o freguês, sénós recebemos a gorgeta -r, por
que então não podemos ser os
verdadeiros donos das barbearias.

O primeiro levantou a tesoura,
ÍConfinúa na 6a pag. — letra Di

José, no Salão, chie. é o mais arlisliço dos barbeiros da cidade-
Freqüenta o Municipal e sonha com "Barbiere di Siviglfa"... -v

0 governo
vai enfrentar
a sua divida
flutuante

Nota oficial do gabinete
do minfetro da fazenda

ARR0LAMENT0 E EXAME
J)EF1NIND0 a posição do

atual governo em relação
ã divida flutuante c dos restos
a pagar dos orçamentos passa-
dos e para desfazer o ambiente
confusicionista criado pelos
protestos surgidos contra o Te-
sooro Nacional, quase sempre
sem qualquer fundamento, o
gabinete do ministro da Fa-
zenda distribuiu hoje a seguin-
te nota:"Encaminha-se satisfatória-
inente, embora as dificuldades
ainda sejam grandes, a exe-
cução orçamentaria do presen-
te exercido. Cumpre, entretan-
to, regularizar os compromissos
assumidos no passado a fim de
resguardar interesses legítimos
de particulares e da própria
administração.

Já foi nomeada uma comissão
presidida pêlo diretor da Des-
pesa, sr. Paulo Marinho, para
proceder o arrolamento e exa-
me da divida flutuante c dos
restos a pagar dos orçamentos
passados. O Ministério ria Fn-
zenda, por determinação do sr.
presidente da República, vai
agora proceder a estudo das
dividas das autarquias, como a
Central do Brasil, o Loide Bra-
sileiro e outras, e dos Institu-
tos. Neste sentido se dirigiu
aos Ministérios competentes a
fim de que, levantada a situa-
ção, apresente ao sr. presiden-
te da República e possivelmen-
te ao Congresso Nacional um
plano de liquidação tendente a
normalizar as demasias que fo-
ram cometidas sem recursos
adequados, dentro do objetivo
do presidente Getulio Vargas,
que é o de normalização das fi-
nanças publicas".

0 CHEFE DE POLICIA RESPONDE AO SENADOR MOZART LAGO-Mulher na
pegar malandro ao morro?

— Náo, senhor senador. -'Não dà certo.
Os ricos são mtiitos e a realidade é dura

policia para

O CHEFE de Policia, a propósito «-
do projeto do' senhor Mozart

Lago, cm , curso no Senado, que
manda sejam admitidas mulheres

no Departamento Federal de Segu-
rança -Publica, por inturmedio da
Secção'de Imprensa do seu gabi-
nete, forneceu, esta manhã, uma
nota aos jornalistas, na qual ex-
pressa o seu pensamento a respei-
to do assunto. Diz o general Cyro
Rezende: ¦ , . ,, .

"Ao assumir a «Chefia de Polictó,
tomei a iniciativa de dotar a Dele-
gacia de Menores-de um corpo de

(Coniimfa na 6a pag. — tetra P»

ABSOLVIDO
SILVA RAMOS
Declarado inocente da

morte de Monique
BAYONÈ, França, 25 ,U. P.)

URGENTE — O jovem milioria-
rio brasileiro Silva Ramos foi
absolvido da acusação de ter as-
sassinado sua esposa-"Monique, lià
dois anos atrás.
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Aí eslá Kimmu o dèmolidor japonês que é a glovia do jiu-."^-;u cm todo u mundo. Éslá liesrle ante-oií-
tem no Rio para onde vçirf, num salto aéreo do ,1a pão, pai» lutar como luta em üta iiaírla. Visitando ó
DIARIü DA NOITK ontem, Kimir>.a encontrou-se c om Uio Gracie que havia sido convidado a compa-
recer ã nossa redação. No mesmo instante ficou as sentada nma luta entre o "Orgulho d-.i\joI Kascentofíi
invicto há quinze anos e Hélio Gracie, campeão bra silejro que venceu'bs japoneses que lutam ou já luta-ram em, nosso pais. Vejam os leitores os possantes m usciilos que Kimura nos exibe, na foto, com o sorri-so de campeão e a certeza de que eles ajudados por uma técnica insuperável são o mais eloqüente desa-fio ao jiu-jitsu brasileiro. Afirma ele que prefere lu tar até a desistência do adversário, ou, como se diz noJapão, até pedir água... — (Reportagem na ultima página do 2." caderno)

LEGAIS E PERFEITAS, AFINAL,
AS TABELAS UNKAS DE DUTRA

DEPOIS DE SEIS MESES
DE AGITAÇÃO ESTÉRIL

VAMOS VER "SE
UM 'POUCO MAIS E

AGORA TRABALHAMOS '
DISCUTIMOS UM POUCO MENOS?

O presidente Getulio Vargas naow decepcionou afinal os servido-
res atingidos pela revisão das Ta-
belas Únicas- Embora ainda não se
tenha compreendido em certos cir-
culos a extensão, do despacho on-

ÍConlinúa na 6a pag. — Lefra O

-io de Fawceil diz que os ossos encontrados não são os de seu pai•esapareceu na mata
Procurando uma ciifaiíe morta

*Perseguiçâ0 da Mina de Ouro dos Martirios

Gastrlte?
^omacai MACLEAN

A hospitalidade a Gainza Paz em Monte-
viilou nao constitui nuvem negra no céu

azul das relações políticas
entre o Uruguai e á Argentina
Ifíão tev&nenhum sentido inter-americano a entrevista
que manteve com Vargas o embaixador do Uruguai

— Trotei com o presidente apenas de assuntos relacionados
com o intercâmbio comercial de nossos dois paises -— informa,
em palestra com o DIÁRIO DA NOITE, o sr. Giordano Eccher

""TELEGRAMA recebido hoje peto
-1 .DTARIO DA'\ NOITE, corres-

pondencia de Brian Fawcetfc espe-
ciai para á United Press, traz de- I

ÍCpnlInú* no tS" pag.»-»Uti* p).
< i.
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ASSASSINADO — João Tenorio da
Cunha, primo do deputado Tenorio
é ontem assassinado. Há 45 súspei-
tos nó caso— (Noticiário em ojf-

trv ; trolocalX -'¦ \r!;'

MA nebulosa do, noticiário sobre¦*' política internacional surgeín
de quando em quando certas ver-
soes, cujos contornos nem mesmo
o 'observatório da imprensa conse-
gue surpreender, — em suas exa-
tas proporções. O possivel, ein ca-
sos que tais. é ir o jornalista ás
fontes mais'idôneas, 6 procum de.
basfes informativas objetivas;, 

'

Segundo a interpretação de cer-
tas noticias, tèr-se-ia esforçado um
estremecimento político entre o
Uruguai e a Argentina. Em tor-
no dessa interpretação, dois fatos
relacionados ' concorreram para
aguçar a. curiosidade, da reporta-
gem. Um, é a circunstancia de, em
Montevidéu, ter sido alvo dc manir
féfitásões efusivas, embora não oll-

ciais, o sr. Painzà Paz, diretor do
grande diário "La Prensa", cuja
desapropriação vem de ser ultima-
da pelo governo de Buenos Aires.
O outro fato, aparentemente slg-
nificativo. configura-se • mercê da
visita que o embaixador do Uruguai
no Brasil, sr. aiordarib Eccher-• fez ao presidente j Vargas, com

(Conlinúa na 5° pag. — tetra B) *
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TODA A FAMÍLIA INTOXICADA — D. Nilza França Cardoso, intuítoxicada por gás com o marido, a fuinha e a empregada, está em pc-rigo de vida. O clichê mostra a pobre senhora, no Posto do Meycr.submetida ao tratamento da gasoterapia. — (Noticiário detalhado
noutro local) , (
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GEL© PAHA O MUNDO
Por AL NETO

homem quc tivesse uma geladeira elétrica
e não a usasse, 'deixando os alimentos 66
assim a passai- lume?

1

III
Mis

m

H

Ki

Que pensaria você um
funcionando perfeitamente
estragarem e arriscando-se ..

Seguramente, vocô pensaria que lal homem é parente muito pro-
xlmo daquele nobre animal de orelhas grandes, que se tornou o sim-
bolo da 1'alta dc inteligência,

Pois o mundo Inteiro esta fazendo o papel desse homem, ou mo-
lhor, desse animal.

O mundo possue o r.a geladeira gigantesca em plena funclonamen-
to, e não a está utilizando

A geladeira è a Antártica.
Se todos cs cereais produzidos esle ano no mundo tossem deposl-

tados ne. Antártica, estariam em perfeitas condições ria-.iiil n ICO anos.
Se toda a carne tios açougues do mundo fosse levada para a Amar-

Mca os tatavanetos do.s nossos tataranetos pòdorlam come-la.
A tremenda Importância deste falo resulta de qua a produção ac

alimentos tio nunfto varia de ano para ano .
Existem anos de abundância, em que os alimentos são desperfll-

çádos. E chegam depois anos dc pouca produção, e o mundo to ve
u braços com a fome.

Se o excesso de alimentos dos anos prósperos fosse conservado, o
mundo nunca teria que passar fome. .

Mediante n conservação dos alimentos na Antártica seria tamoem
possivel equilíbrio os preços, já quc haveria a escassez que deter-
mina as altas , .,

A Antártica é uma geladeira ideal porque lá a temperatura nunca
vai acima do ponto de congelação da aguo, e não raro chega a 100
-mus Fáreuholt abaixo <ie zero.

No continente antártico não há insetos para camer os cereais.
Mem bactérias para estragar a carne. Nem mofo para estragar o pão.

Praticamente tqáos os tipos d: alimentos poderiam ser conserva-
rios na Antártica .

E isso nfto custaria um rentavo. Os gastos seriam apenas os oe
transporte o'_tcondlclònameilto

Claro está, os gastos de transporte para lá seriam grandes
nunca chegariam á milésima parte tío que custaria construir
séns refrigerados para o excesso de produção de todo o mundo.

A prova dc que a Antártica é uma geladeira perfeita acaba de
r-v obtida por uma expedição da marinha norte-americana, que este-
v? num acampamento abandonado em Cape Evans, perto dc McMurdo

O acampamento havia siclo abandonado faz 40 anos pelo capitão
Uübertc F. Scott, do exercito inglês.

Pelo estado dc conservação em que os nordte-amerlcanos encon-
traram o acampamento, parecia que os ingleses o haviam abandona-
ci.) poucos dias antes.

A madeira cias cabinas estava peri cita. Nos pregos nao havia um
•0 ponto de ferrugem, Havia pedaços tle corda em perfeito estado de
conservação. E restos do bolachas e carne que podiam ser cernidos.

No acampamento foi achada lambem uma revista de Londres, im-
pressa no tempo no capitão Scott. Ficara exposta aos elementos, mas
estiva como nova.

. Mas
arma-
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'/ > PROJF.TO quc estrutura á Comissão Central dc Preços c estabelece
*' as formas de intervenção tio Estado no poder econômico, objeto dc
iüínsagém presidencial, encalhou na Comissão de Finanças. Até chegar
i"_uela Comissão seu curso foi breve, pois a maioria se interessa pela ra-
pida aprovação, tcneionamlo mesmo requerer urgência para sua votação.

Mas a Comissão está atrasando o scu parecer sobre as emendas apre-
;""ladae c assim os tubarões estão gozando de umsf trégua pois a Comis-

; V,"_'n Centra! dc Preços náo dispõe de armas para dar combate aos expio-
S&píires do povo.' ÍSSNADO "

:>0 senhor Ivo dJAquino continuou i

^SSCT /^«i un, Hálito Perfumado
r.iiirf- as r.st,í>çãcs radio-einissoras. o
/¦.ml az lc.rnl.

Na Orcloin tio Dia foram rejeita-
-.'os sem debate.; vários projetos au-

. ,:,;>rizanrio registo de contratos pelo
V.ibunal de Contas e o que autori-
.,tl,a criação de uma agencia tele-

Vitiliea no Distrito tie Cubatão, San-
.os. Estacio de São Paulo.

i ..--O senhor Hamilton Nogueira t.o-
. íiou o embaixador Luiz Fernan CIs-
- .aros, cx-embaixador tio Peru. que

3, adia rie partida para sua Pátria.
., (AMARA-, O sfcnbói' Brenò da Silveira pediu

o governo que veja com mais can-
ií» a siíuaçiio dos rapazes que m-' juraram d Força Expedicionária'vasileira na Campanha da italla

USE ^^gmg^mmLWÍmr+ mmWBBS Vá -1
swSPn^jMmM

re* foi discutida, falando contra os
senhores Alberto Deodato e Alio-
mar Baleeiro, os quais pensam que
u indicação de um amigo comum dos
senhores Getulio Vargas e General
Peron, seria como que uma afirma-
ção de que o Brasil apoia o governo
tle força da Argentina.

A reforma agraria foi comentada
¦i quais í',\o merecedores dc todo ol pC;0 senhor Vieira Lins.
;.o;o do roverno.'.. 

O senhor Fernando Ferrari ape-
ju para o Senado no seiititfo de que• projeto que altera a Lei do Inqui-
nato, ern curso naquela casa, tenha
«damento mais rápido de vez que

.us de 100.000 famílias aguardam a•i para não paearem mais as taxas
i'; condomínio, #ija cobrança foi au
jrlzada pela Lei.
- A noticia da próxima nomeação
í senhor Batista Luzardo para a
cubaixada c'.o Brasil em Buenos Ai-

Tinia sey CABELO com

ORF-LÉNE'
fl tia» produto do <g»t£BJC#|

'raqueza 
Cerebral ? .
Dispepsia Nervosa ?

4EUROBIOL
' TÔNICO DO

3NHECA O VALOR DO
SEU IMÓVEL

?ara vendas, hipotecas, desapro-
; uções, inventários, partilhas, se-

ros e balanços, conheça u valor de
.i imóvel.

V Bolsa dc Imóveis mediante mô-
a remuneração avaliará sua pro-'cdade baseada nas mais recentes
•licitações da oferta c da procura.. cnida Rio Branco, 128, 1." andar• Telefone 42-5152.

Òsr.do prosseguimento ao seu dis-
curso da véspera, o senhor Francisco
Macedo gastou a meia hora de pror-
logação que a Câmara lhe concedeu
para ler a documentação incrimina-
dora da atual direção da Comissão
do Vale do Sâo Francisco, defenden
cio-se de acusações que lhe foram
feitas antes, segundo as quais fora
considerado inldoneo para transado
nar com a Viação Férrea Leste Bra-
sileiro, cm 1940. Disse o senhor Ma-
eedo que tudo se prendia ao fato tle
haver ele protestado contra a com-
pra de dormentes fora das medidas
: egulamentares a outro fornecedor
Protestando contra a irregularidade
cia direção da estrada e náo tendo
sido a sua denuncia convenientemen
te apurada, passou a fazer oposição
á direção. Na administração seguin-
tc voltou á carga mas o ministra da
Viação considerou-o, a conselho da
estrada, inídoneo, porque assacara
infâmias contra a Leste, Mais tarde,
porem o próprio ministro da Via-
çâo, general Mendonça Lima reco-
nheceu que lhe fizera injustiça, des-
cachando o processo sem lê-lo por
inteiro, c anulou o despacho.

COMISSÕES — A de Constituição
j c Justiça ramlu-se para dar parecer

CÉREBRO ! ás emendas apresentadas ao Estatu-
to dos Funcionários Públicos, apro-
vamlo uma sub-emenda que determl-
na que o exercício interino de cargos
de provimento efetivo não poderá
exceder de dois anos,

A de Finanças prosseguiu no es-
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WILHELM PIKCK VAI A IGREJA **- As autoridades de ocupação, arr.?ricanas e russas, tiveram uma
surpresa, recentemente, quando os politicos das zonas ocidental e oriental de Berlim compareceram ás co-
memorações do dty da Igreja Protestante. Causou surpresa especial a presença dos leaders comunistas
alemães, quc sempre se revelaram anli.reltgiosos. Na gravura, da esquerda pora a direita, o bispo Dibe-
llus, o senhor Wilhelm Picck, presidente da Republica Popular Alemã, e o dr. Weinliold von Thaddcn-
Triegluff, presidente da Organização da Igreja Protestante. (Foto APLA),

ASSUNTOS MILITARES

O NOVO Xodigo de Vencimentos c Vantagens dos Militares vinha
tendo contraditórias interpretações. Assim é que a Diretoria dc Fi-

nanças do Exercito mandou suspender as gratificações adicionais dc mais
de 10 e 15 anos de serviço aos sargentos, cabos e soldados, as quaisJhcs
eram asseguradas pelo artigo 344 do atual Código, regulado pelo disposto
n. 11 da Portaria n. 44, de 1(1-2-51.

Logo quo o ministro Estillac Leal teve conhecimento da medida, de-
terminou, cm aviso à Diretoria de Intendencia, quc conitnuasscm a ser
pagas as referidas gratificações, uma vez quc nenhuma resolução em
contrario fora por ele tomada.

Por este ato do chefe do Exercito, bem se pode avaliar o equilíbrio
de sua administração, amparando sempre os que sofrem as iejustiças
dos homens.

O NOVO COMANDANTE DA »-
5.a REGIÃO MILITAR

O presidente da República assi
nou decreto nomeando o general tle
clilvsfio Edgar Amaral para o co-
mando da 5.» Região Militar e guai-
nicáo do Paraná e Santa Catarina.

Ó escolhido exerceu as mais desta-
cadas comissões no Exército, tendo
ocupado, ultimamente, o cargo de
adido militar junto à Embaixada do
Brasil cm Washington.

REGRESSO DE CADETES A
REZENDE

A Diretoria de Ensino do Exerci-
to avisa aos cadetes das Agulhas Ne-
gras qus deverão regressar a Rezen-
de, no próximo dia 29, pelo trem
especial das 19 horas.

FIRMA INDUSTRIAL PUNIDA
O diretor interino de Fabricação

do Exército suspendeu por trinta
dias o funcionamento da firma "In-
dÚBtria Técnica de Explosivos"Curv", de Sorocaba, no tocante a
produtos controlados pelo Ministe-
rio da Guerra, cabendo a fiscaliza-
ção da medida ao Serviço de Mate-
rial Bélico da 2.» R.M.

Aquela firma incidiu na falta pre-
vista no n.° 5 do artigo 175, do re-
gulamento anrovado peio decreto n.
1.246. de 1936.

Aeronáutica
B 204 — GUSTAVO
O COMANDO DA 2." ZONA

FARÁ' INQUÉRITO
A propósito de uma entrevista. cH-

vulgada pelo vespertino "A Tarde"
da-cidade do Salvador, sobre decla-
rações atribuídas ao major aviador
Rodolpho Becker Reifschnelder, da
Base Aerea daquela cidade, recebe-
mos daquele oficial u'a nota dando
uma explicação oportuna. Essa r.ota
servirá para desfazer equivocos, em
virtude dos quais poderia surgir at-
gum malentendido. O major Rodol-
pho Becker declara, por nosso inter-

medio que ao falar ao representante
d' "A Tarde" dissera que: "Qualquer
hipótese sobre as causas do aciden
te, no momento, será leviana; o Co
mando da 2." Zona Aerea fará o in
querito regular e apurará as causas".
"PARADA DA JUVENTUDE"

NO CLUBE DE AERONÁUTICA
Realiza-se, no' próximo tlla 28, ás

22 horas, no Clube de Aeronáutica,
mais um anlmadBtjantar dançante,
que será abrilhaiTOdo com a apre
sentação de grande "show" intitula-
do "Parada da Juventude", durante
o qual serão exibidos um bem orga
nizado programa artístico. Desse pro
grama constam números de cantos,
danças e musicas, com ricas fantá-
sias, tomando parte no "show" alu
nas da professora Mari Nemcar, en
tre as quais sc encontram filhas de
associados do Clube de Aeronáutica

No dia 29 será realizada uma ses-
güo cinematográfica, dedicada aosfl-
lhos dos sócios.
CONVOCAÇÃO SEM EFEITO

Em virtude de portaria assinada a
20 do corrente, o ministro da Aero-
náutica resolveu tornar insubsisten-
te a convocação do aspirante a ofi-
ciai navegador Werner Hans Diet'
zold para o serviço ativo da FAB. Es-
Ia providencia do titular da Aero-
náutica foi tomada, atendendo a pe-
tlido do referido aspirante.
PILOTO "HONORIS CAUSA"

DA F. A. E.
Por delegação do presidente da

Republica, o ministro da Aeronauti-
ca, na qualidado de comandante cm
chefe da Força Aerea Brasileira as-
sinou portaria, resolvendo conferir ao
major aviador Wann E. Nill, da
Força Aerea dos Estados Unidos, o
titulo de piloto "honoris causa" da
Força /- ca Brasileira.

DIÁRIO DA NOITE
2 - Rio, 26-7-1951

Bias Fortes não vai
abandonar o P. S. D.

BELO HORIZONTE, 25 (Meridlo-
nap _ o sr. Bias Fortes, que hoje
chegou a esti capital, falando a
"Agencia Meridional" desmentiu os
rumores correntes, segundo os quais
dosg03toso quo se achava da orlen

| tação politica do seu partido, aban-
¦•donarla o PSD para chefiar o P3P
cm Minas, allando-se assim ao sr.
Adhcmar de Barros,

Interrogado sobre o'"vmov!meno
tendente a formação de um novo' partido, com a fusão das agremia-' 
ções do centro, o sr. Bias Fortes
disse desconhecer qualquer iniciati-
va dessa natureza, multo embora pa-

1 cebesse bem um movimento nesse
sentido.

| Tentou matar a amante
c suicidar-se

Ele morreu na ambulan-
cia e ela está gravemen-
te ferida

S. PAULO, 25 (Meridional) - Hos-
padaram-se há pouco tempo na Hos-
pedarla Maricá, nesta capital, Rei-
naldo de Paula, d e27 anos, e Alber-
tina Alves, solteira, de 23 anos, do-
mestiça.

Ambos saiam pela manha c so
retornavam à noite, Ignorando os de-
mais pensionistas o seu modo de vi-
da. Hoje, ao melo dia, Albertlnii
correu para- o quarto da dona da
hospedaria, Maria Simas, dizendo
quc O seu companheiro pretendia as-
sassiná-la. Logo depois era Maria
Simas procurada por Reinaldo, que
desejava a volta da companheira pa-
ra o seu quarto, dizendo que não
mais a espancaria e que não estava
armado.

Temendo uma briga, a dona da
hospedaria saiu para chamar uma
viatura da Rádio Patrulha. Na sua
ausência, porém, Relnaldo penetrou
no quarto em que se refugiara Al-
bertina e desferiu-lhe quatro punha-
ladas no pescoço e nas costas.

Mesmo ferida, Albertina correu pa-
ra a rua, onde foi recolhida por uma
ambulância do Pronto Socorro.

Depois de ferir a mulher, o/.criml-
noso cravou o punhal por duas ve-
zes no peito, vindo a morrer, quan-
do era transportado para um hos -
pitai.Albertina foi internada no Hospi-

I tal das Clinicas, sendo desesperador
i o seu estado.
1 Ignoram-se as causas do crime.

DIÁRIO DA NOITE
O IOP.NAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO DO
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RESIGNAÇÃO..
Um rapaz brasileiro ia tomar o avião num aetoporte _!_¦<nhanças de Nova York, quando reparou que lhe haviam roufeú

preciosa máquina fotográfica que adquirira petuc. antes.
imp

Ficou naturalmente muito triste, pela quase certeza de av-
possível recuperar o apar;lho perdido. WF

Contudo, chegando ao Brasil, escreveu ás autoridades
novaiorquinas, dando a marca e o número da máquir.;
mais de um ano.

..Policial)h «Pt»

Agoia, qual não foi a sua surpresa, ao receber a Info-mnrs ,
que a policia de Nova York trabalhara todo esse rs-jaendoi
.na procura do' objeto roubado e que, afinal, o encontrará»„, P
á disposição do legitimo dono. c ° »*»,

Parece incrível, que isso tenha ocontcrldi
quando consideramos no que sucede no Brai
nâo numa máquina fotográfica, mas em bci

., Par<M incrível
;" com quem é roubado,is muno mais mk$

te o cinco anos. entraram gatunos.»»iram todas-as suas roupas, Éerv 9inhelro. Tudo somando mate d fí

Umn vez, há mais do vinte o cinco anos.
casa de um amigo meu e levaram
prata e porcelana, joiás e dlnhelr
f.uenta contos,-do bom e solido dinheiro daquilo tempo"

Fomos juntos á policia e lá tomaram n.s IníormaçíÜs do «MinEm vão voltamos numerosas vezes á presença tias autoridade? n«'
saber sc havia algu;m no encalço dos IndrCes. 'm

Um dia disseram-nos com franqueza: — "Não temos melmtencontrar os objetos furtados. O melhor é os senhores '** 
,„]','rem, para nüo perder mais tempo". " '•"''

E nós nqs resignamos...

AUSTRECESILO DE ATHAYDE
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ÍDENTE
Marinha
VIAGEM DE INSTRUÇÃO

Deverá regressar a êsle porto, ho-
je,.o navio-escola "Guanabara", que,
sob o can ando do capitão de fra-
«ata Levi Psna Aarão Reis, vem de
realizar um cruzeiro de instrução
com alunos tia Eícola de Marinha
Mercante do Rio de .laneiro,

Esse navio deverá, logo em sesui-
dá, se áprestar para partir no dia
2 de agosto vindouro, em viagsm
rto instrução com alunos do Curso
Prévio da Escola Naval, os quais te-
rão, assim! o seu primeiro eontac-
to do adaptação com a vida do mar.
MATRÍCULAS NA ESCOLA DE

GUERRA NAVAL . i
Foram matriculados no curso pre- ^^liminar por correspondência, inicia- j"""""

do na Escola de Guerra Naval, o j Preparo de grandes
capitão de corveta da Marinha Ve- áreflS da Baixada Fluminezuela Pablo Bonilla Chacon e os «**«•» -
capitães de corveta Etnani Jaime de
Lima e Hilo Ramos de Azevedo Lei-
te.

nense para o Comento da
produção vegetal

REALIZADA O CONCORRÊNCIA ! Está sendo e xecutado pela Divisoa
PARA A VENDA DO "S. PAULO" de Produção Vegetal da Secretaria

: dc Agricultura do Estado do Rio, um
plar.o de formação de campos dc

A HOMENAGEM À0 PRES!
DO PARTIDO TRAB. BRASILEIRO

O sr. Dinarte Dorneles será saudado pelo prole
sor Paulino Jacques, falando, depois, em nomi
do P. T. B., o sr. Lourival Fontes

A homenagem que vai ser tribu-
tada hoje, quinta-feira, ao sr. Di-
narte Dorneles. pela orientação que
rstâ imprimindo ao Partido Traba-
lhista Brasileiro, temou um vulto
excepcional, Tendo se originado de
um grupo de correligionários, ultra-
passou dos limites partidários, para
se transformar em uma manifesta-
ção de aplausos gerais á conduta do
homenageado, congregar do os ele-
mentos trabalhistas sem prepode-
rancia de grupos e criando um am-
biente de cordialidade e entendi-
mento com as outrap agremiações
políticas. *

Na lista de adesões figuram ml-
nistros de Estado, magistrados, pro-
fessores, figuras da alta administra-
çâo federai, banqueiros, elementos
das classes conservadoras, funciona-
rios e trabalhadores de diferentes
profissões.

Nao sendo, assim, a homei»
puramente partidária, Interpnti-
a sua significação o professor Pi;lino Jacques, catedratlco em eu'ciclo da Faculdade Nacional de Ireito da universidade úa Brasil.
seguir, falará em nome do Parti-Trabalhista Brasileiro o dr. LòtHvai Fontes, membro do Dirá"Nacional.

O coronel Ernesto Dorneles. pvernador do Rio Grand» do Sul, ti
pronto teve noticia da homeniü
delegou poderes ao deputado P,_
Ramos, para representá-lo,

Para o banquete ao sr. Díur
Dorneles. que se realizará, hoje, I
21 horas, no Automóvel Clube i
Brasil, a Comissão promotora to:.
vidará o presidente Getulio Vargt
bem como os presidentes dai dirá
sas agremiações pollticási

fffMJrMlHUK Ml/TI

Teve lugar, onitem ás 14 horas
no Departamento Administrativo de
Kocuporação do Material do Minis-
terlo da Marinha, no edificio 51 da
ilha da.s Cobras, a concorrência pa-
ia venda do ex-encouraçado "São
Paulo".

Reunida a comissão rlp concorreu-
cia, presidida pelo diretor daquele
Departamento, capitão de mar e
guerra Agnelo de Azevedo Mesqul-
ta. foram apresentadas oito proposr
tas, sondo 2 de firmas italianas, 1
inglesa, 3 americanas e 2 brasilei-
ras.

Lavrada a ata respectiva, será o
assunto submetido ao ministro de
Marinha, para aprovação e solução
final.
VAO EMBARCAR EM :t'"'.'"

SUBMARINOS. AMERICONOS, x
Pelo avião "Presidento'' da «Pan-

/inipi-icam Airways, seauiram, ontem
pnra os Estados Unidos, n capitão
de corveta MauriUo Magolbães Fon-
peca e os capltães-tenentes Antonio
.Tovlno Pavan Carlos Baltazar da Sil-
veira, Vanius de Mirarfâa Noeucfra,
Diocles Lima de Siqueira p Lélio Ci-
valcante, que foram fazer um estagio
embarcados em submarinos dn os-
quadra rtTièricana.
APOSENTADORIAS

Foram anosentados: Aristides San-
tiago Dantas, no oareo da classe E

a carreh-a d? operário do Arsenal': e

cooperação para produzirem sêmen-
tes de cereais destinadas ao fomento
agricola cm varias regiões fluminen-
res.

Esse plano vem de receber a cola-
boração do Departamento Nacional
cie Obras e Saneamento, tendo o seu
diretor, engenheiro Camilo de Mene-
zes, determinado providencias que de
muito facilitarão a execução daquele
plano.

Em Macaé e Casemiro de Abrea
já estão sendo preparadas grandes
áreas, Inclusive uma de 20 alqueires
rie terra para o plantio de arroz e
outros cereais, sendo empregadas nes-
se trabalho, má.qffln^.s ágricoiás da
Secretaria "de Agricultura.• *®3»principais serviços desse gri.nde
trabalho serão filmados.

H3HE3 REPUBLItAJ

mú*.',.

DrMiítcnáe Almeida
OUVIDOS-NARIZ-GARGANTA

3-'5-'SÁBADOS-J5 os 19 HORAS
LARGOXARIOCAo5-12ond. SALA 101

TEl/. 22-0707 e 46-2317

tudo das emendas ao Orçamento de
Ministério da Educação para 1952.

¦ .teiras, brotoejas, coceiras, as-
t-duras e irritações da pele.

7RAGÒL
DESODORANTE DO SUOR
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TjWKAM aposentados pela Caixa de Aposentadoria c Pensões dos Fim-
. ciunnrios (Ia E. F. Central do Brasil os seguintes servidores da Es-

trada: Guilherme Frederico Krcy, João Isão ltamon e Ignacio Francisco.
EXTRAVIADOS «. j

O diretor da E. F. Central do Bra-
sil recomendou a apreeensâo dos se-
guintes passes residenciais que se en-
contraiu extraviados: 571/51, perten-cento a Esmeralda da Silva; 8.406/50,

. -|:i.i América

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO
OA AMÉRICA OO SUL

JRÍEÍO DE JULHO DE 1951
Raallzar-sc-á nu dia 31 do corrente, ter-

ça-feira. às 16 horas, no salão nobre do Liceu
Literário Português, à Rua Senador Dantas,
118-C 1,9 andar, o sorteio de títulos relativo
ao més de Julho. Participarão desse sorteio
todos os títulos cm vljõr, na Séde Social
Os títulos cm atraso 

' 
poderão ser rehablll.

tados até às 10 horas daquelo dia, na Séde
da Companhia.

• SEDE SOCIAL
«UA 0A AIFÁNDEOA, 41 - HO. QUITANDA

lldllkio Sultiapl

mo ot jANtmo
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ÇjEGUNDO estamos informados, o prefeito resolveu vetar unia lei da
Câmara dos Vereadores quc manda efetivar as diretoras em comis-

são dc escolas da Prçfoitura. Alega o prefeito nas suas razões de veto,
quc a Municipalidade não está em condições de gastos dessa natureza.
O seu erário acha-se bastante comprometido não podendo arcar com
despesas, mais despesas como o seu numerosíssimo corpo funcional.
Seriam milhões dc cruzeiros sc tal lei fosse aprovada, a Câmara não
perde o feio habito de votar leis que implicam despesas sem consultar
o executivo, sabendo quc isso é inconstitucional c, portanto, passível dc
veto. Foi o que o prefeito fez,• 18 FEIRANTES

AUTUADOS ONTEM
Pelas turmas da fiscalização da

Secretaria de Agricultura foram au-
tuados ontem os seguintes ferantes:
Agostinho Coelho, Azulem Guter-
man, Odelia Leite da Silva, Antonio
Augusto Ribeiro. Augusto Marques
de Pinto, Osvaldo da Silva Pinho,
José de Oliveira, Giovanni Santoro,
José Montoro, José Trote, Paula Ma-
ria de Jesus Pina, Alcino Teixeira
Cardoso, Estevão de Freitas Câmara,
Henrique Simões, Altivo Jesus Fer-
reira, Waldir Duarte de Freitas, An-
tonio Ferreira e Ernesto Lopes da
Fonseca. *
VENDAS DE FRUTAS,

VERDURAS E LEGUMES
DIRETAMENTE AO POVO

Com o propósito de melhor aten-
der á população da cidade, e cons!-
derando a necessidade de dar rápido
escoamento á safra do produtor hor-
íi-granjeiro, e, tambem, de possibili-
tar a sua aquisição pelos consumido-
res, por baixos preços, o diretor do
Departamento do AJiasteclmento da
Secretaria tle Agrlcultlura acaba de
tomar importante decisão, quanto á
venda de frutas, verduras e legumes
pelo sistema ambulante, em cami-
nhão ou camionete, baixando nesse
sentido as seguintes instruções:
Qualquer lavrador, ou respectivo pre-
posto, localizada ou não a sua la-
voura no Distrito Federal, poderá
oferecer os produtos de safra direta-
mente aos consumidores desta cida-
de, pelo sistema ambulante, em ca-
minhão ou camionete, A licença para
o comercio de que trata o presente
é isenta do pagamento de quaisquer
impostos e será fornecida dentro de
oito dias uteis, a contar da dato de
entrada do requerimento respectivo
no Protocolo rio Serviço de .Corres-
pondencia do Dépaiítamentp âe Abas--
tecimento, situado na Avenida Rio
Branco, 277, 2o andar- Pelo mesmo
ato. ficou recovado o edital n. 70,
de 23 de junho de 1951.
TRANFERENCIAS

DE FEIRAS-LIVRES
O diretor do Departamento de

Abastecimento, da Secretaria Geral
de Agricultura da P.D.F., resolveu
transferir a partir do dia 2 de agos-
to, para a rua Plinio -de" Oliveira,
continuando a funcionar ás quintas,
feiras, a fclra-livre n. 18, da 3." sé-
rie, atualmente localizada na rua
Montevidéu. Tambem determinou a
transferencia da feira-livre n. 15, da
3-* série, atualmente localizada na
rua Bias Fortes. A partir de 8 de
agosto passará a funcionar na rua
Nova York, ás segundas-feiras,
OUTRAS INFORMAÇÕES

O prefeito revogou a portaria que

pertencente a Manoel Francisco do
Nascimento, e o tle modelo PP-4, per-
tancente a Ivo Gomes do Nasctmen-
to.
PAGA_MF,NTO \

A VIUVA
Anita da Cunha Pinto, viuva do

ex-trabalhador de terceira classe
Antonio da Rocha requereu ao dire-
tor do Lloyd Brasileiro pagamento
de vencimentos férias, extraordiná-
rios atrasados, auxllio-funeral, a que
o mesmo teria direito e bem assim,
devolução dos documentos que jun-
tou, Foi assim despachado:"Pague-se o que for devido á tl-
tulo de vencimentos, diferença de ex-
traordinários e auxilio, para funeral,
devendo a requerente passar recibo
em seu nome, bem como no da fi-
lha do primeiro matrimônio do "de
cujus". Quanto a férias, salário fa-
milia e devolução dos documentos,
indeferido"."-
FURTO

O diretor do Lloyd Brasileiro au-
torizou o Contencioso Jurídico a pro-
mover, na Justiça do Trabalho, b ne-
cessárlo inquérito, a fim de ser per-
mltido ao Lloyd.Brasileiro demitir
de seus serviços, por motivo dc furto,
Nilson Mendes,, praticante-de pri-
meira classe da oficina de Caldelreiro

ide Ferro.

ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA
A Prefeitura do Distrito Federal

arrecadou ontem a ImDortancia de
Cr* 8.443,066,90-

Sementes selecionadas de
milho e arroz para os
agricultores fluminenses

A Divisão de Produção Vegetal da
S. A. I. C. do Estado do Rio está
fornecendo aos agricultores fluminen-
ses, sementes selecionadas de milho'•catete" e arroz "amarelão" e "pra-
tão", ao preço de dois cruzeiros e
três cruzeiros, respectivamente. Os
interessados poderão dirigir-se á séde
daquele repartição, no Horto Bota-

Vicente Dias de Azevedo, no cargo da nico.á Alameda São Boaventura, 770,
classe F da carreira motorista. cm Niterói.
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AS AULAS do curso avulso de Revisão dos Programas do Concurso de
Habilitação à matircula nas Escolas da Universidade Rural terãoinicio no dia 30 do corrente mês, no Km 47 da Rodovia Rio-São Paulo.

A PRODUÇÃO
DE CARNE DE SUINOS
EM MINAS GERAIS

A produção de carne de suinos do
Estado de Minas Gerais, relativa ao
ano de 1949, elevou-se a 29677-384
quilos, no valor de CrS 285.709.034,00— segundo informa o Serviço de Es-
tatistica do Ministério da AgricuI-
tura. '

Integram a produção as carnes
provenientes de matadouros, char-.
queadas, fabricas de produtos sui-
nos, e matadouros municipais. Co-
ino espécies, as carnes são classifi-
cadas em verde, frigorlficadas, salga-
das, enlatadas, defumadas e em pre-
sunto de varlos tipos.

Em 1943, a produção mineira de
carne de suinos atingiu 27.637.328
quilos, na importância de CrS 
268.995.717,00.

O Estado dc Minas é o nosso maior
produtor de carne de sumos.
MAIS UM MILHÃO

E 600 MIL QUILOS
DE TRIGO GAÚCHO

Segundo comunicação recebida pelo
Serviço de Expansão do Trigo do
Ministério da Agricultura, acabam
tle chegar a esta Capital, consigna-
dos aos moinhos Fluminense e da
Luz, mais 28.430 sacos de trigo gau-
cho, ainda da safra 1950-51, pesan-
do 1 milhão e GG5 quilos.
SUBPRODUTOS

DO CAROÇO DE ALGODÃO
A produção brasileira de.subprodu-

tos do caroço dc algodão, industria-
lizados no pais, elevou-se a ".
243.501.253 quilos no ano de 1949,
sendo dc OrS 144.551.351,00 o seu
valor.

Os subprodutos fabricados são os
seguintes: ácidos graxos, aparas de
linter, borras, casca, cascas desfi-
bradas, cascas e perdas, estearlno.
glicerina, linter, margarinas, pio-lho, pó do:; dcsflbradores, resíduos,
tortas e farek* e-varredura

Por Estados, a maior produção cabe
a São Paulo (torta e farelo, 
156.364,523 quilos, no valor de Or$
85.898.655,00; linter, 33.541,053 cul-
los, no valor de CrS 39.693.907.00).
Os demais Estados produtores figu-
ran^ na seguinte ordem: Paraíba, Per-
nambuco, Rlò-Grande do Norte, Oea-
rá, Minas Gerais, Maranhão, Rio dc
Janeiro, Sergipe, Pará, Alagoas, Ba-
hia e Piauí.

atribula exclusivamente a ele, a com-
petencia para determinar lnsrjcção
de saude do servidor; foram distri;
buidas pela Secretaria de Agricultu-
ra, uma centena de casas-colonias
pora os avicultores; foram multados
13 feirantes; a renda da P.D.F foide 9'.443.066,90'cruzeiros,

Financiamento de
emergência para a
nova safra de café

Pânico sem motivo
SANTOS, 25 (Meridional) - A

noticia ontem divulgada nos meios
cafeelros de que o Banco do Bra-
sil não manteria para os «ifés da
nova safra as mesmas bases de fl-
nanciamento até aqui. provocouevidente mal-estar nos circulos liga-
dos ao nosso principal produto de
exportação.

Entretanto, podemos adiantar quea noticia nâo tem qaulquer fun-
damento. Ouvido pelo DIÁRIO DA
NOITE, o sr. Cândido de Azevedo
Filho, gerente da agencia local tio
Banco do Brasil e diretor da Asso-
eiaçâo Comercial de Santos, Infor-
mou que, ao contrario do que se dlvulgara, havia recpbiío autorlsacãt,
do Presidente do Banco dn Brasil
para estender á safra de 1B51 ii o
financiamento de emergência, não
tendo havido assim alteração no cri-terlo de assistência á praça de
Santos.

Afora essa declaração, dlvubrou-
se tambem um formal esélflreclmen-
to do sr. Ricardo Jaffet, Presiden-
te do Banco do Brasil, quanto ás
bases do financiamento

Em conseqüência, voltou a sereni-
dade no mercado cafeeiro, estabilt-
sando-se os preços

Um Abismo E

Um Céu Paro
Cada Mulher;

O SR. GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DE HONRA DO M0J1
MENTO UNIVERSITÁRIO TRABALHISTA - O presidente dl\K
publica recebeu, ontem, no Palácio do Catete, cm visita dc jqrtcai,|
presentantes do Movimento Universitário Trabalhista que foramm
sentados a S. Excla. pelo sr. Danton Coelho, ministro do Wm
estando presente, tambem, o deputado Euzébio Roolia. Nessa opw
nidade, o estudante Luiz Carlos da Silveira falou a S. Excia,mw
dos universitários, da finalidade da visita, hipotecando solloarw*
e apoio ao progíama trabalhista orientado pelo presidente ow
Vargaí. Em seguida, convidou o Chefe da Nação pura P""™11;"
Honra do Movimento, sendo, naquele instante entregue a o. **s
um distintivo simbolizando o cargo que acabava tle aceitar, «o «*¦
a sr. Getulio Vargas e o ministro do Trabalho cm companhia «sv

presentantes do M.U.T. (Foto Agência Nacional).

f) PRESIDENTE Gctúlio Vargas, cm visita ile cortei», recebeuM
v presentantes do Movimento Universitário Trabalhista c uma Cff
são dc estudantes da Escola Normal de Caxias tio Sul, no Estai» "£
Grande do Sul, chefiada pelos professores Moacir Oliveira c jw»
Zatar, j&

Esteve no Palácio do Catclc, a fim de acradecer ao PresI ,'"!í| j,República os cumprimcntosjcnviadns por motivo tia festa mm^
Polônia, o sr. Emxbluz Dworkin, encarregado dc negócios "'WE
que foi recebido pelo ministro Joáo dc Coelho Lisboa, chefe ilo «5
nlal da Presidência da República.

NOMEAÇÕES E OUTROS ATOS vO presidente da Republica assinou
os seguintes decretos: i

Na pasta do Trabalho — Nomean-
do, interinamente, inspetor do traba-
lho classe H, Idilio Pereira dc Scu-'
z».•' Na pasta das Relações Exteriores,— Designando, o conselheiro comer- i
ciai Guilherme Niebelung Corrêa de
Araujo, para ter exercicio na Em-
baixada do Brasil nos Estados Uni-
dos da Amerlca; e Antônio de Men-
donça, para representar o Brasil,1
sem ônus para o Tesouro Nacional!
na Conferência Mundial de Docu-,
mentação, a realizar-se em Roma de;
15 a 25 de setembro do corrente ano.

Nomeando, Artur Teixeira de Mês-
quita, cônsul honorario em Bayeniie,|
França; ç, o coronel Mario Pope tle'
Figueiredo para 

'integrar, 
na quali-

dade de assessor militar, a Comissão
Mista Brasil-EstadosTJnidos.

Na pasta da Marinha — Nomean-
do, oficiaisadministratives, classe H,
os escriturai-los, classe G, José. Au-
gusto Silveira de Andrade, e Manuel
Monteiro da Silva.

Promovendo, no Quadro Suplemcn-
tar, por merecimento, o servente Ma-
nuel Vicente Ferreira, da classe D á
classe E, c, pop; antigüidade, o ser-
vente Guilherme Forlkamps, da cias
se O á classe D,

Promovendo iid Quadro Pcrmanen-
te, os escriturados Cyro Siqueira Va-
lentlm e Adherbal de Campos Piiv
to, da classe F á classe G, o maqui
tilsta marítimo Pedro José de Oil
veira Júnior, da classe I a classe J

36_i(nSH__K__ílS!^Wir mi11 í'l

Nomeações de Otlcial de
Justiça no Est. do Rio

Por atos de ontem, o presidenteda Tribunal de Justiça do Estado do
Rio nomeou: f

Ennlo Augusto de Melo e Antônio| cs marinheiros" Manõeí Rodrígue,.
Pereira jja.Silva Filho, para os cai- Parente e Vital Ferreira da Silva, da

classe D á classe E, e os operários do
Arsenal, Alduino Ricardo Thompson
da classe H ã classe I, Luiz de Matos
e Otacilio da Silva Figueiredo, da
classe G á classe H, Altamiro da
Cruz e Lúcio Lopes, da classe F â
classe G, c Manoel Lara, Tcotonlo
de Souza Pinto e Estanislau .Tule do.s
Santos, da classe E á classe F; e, porantigüidade, o escriturai-lo Josc Fran-
«isco, do Nascimento, da classe F á
classe o, os faroleirós Flavio Ribeiro
dá Silva, da classe F á classe- o, e
Francisco Renato Ribeiro de Abreu,
da Classe E á classe F, o fogulsta
José Gomes de Carvalho, da Classe

A Assembléia Flu»**
pede a conservação1
Sistema OrtograW
de 1943

o» .i>ffl'_d^St!;Assina
partidos foi encaminhai

gos de Oficial de Justiça, resptotiva
menot das comarcas de Rio Bonito
e Plraf. naquele Estado.

Gratificações adclonal e
de maqftterlo paranumerosos servidores
do Estado do Rio

Por atos de ontem, o governadordo Estado do Rio concedeu gratifica-ções adicional e de magistério amimerosos «wvldores daquele Esta-do.

da Assembléia LeKlsl»'eíg
rto Rio. uma mdiraçso ¦'»,„.
ser enviado oficio .-"jUl
Educação mani estando |i
quela Assembléiaroj^J^
seja. conservado °J{sRrM
fico de 1943, noquallilUJ
Ssn^lôaComg^

publica, comp asjg
çôes estaduais brasileira-

Eá classe K*.%g$h
mos Avelino de f.&ej
classe H á classe h «» Am_H
da classe Q 4 $*&% c\0
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DIÁRIO DA NOITE viaja-

NCENDIARAM O AUTOMÓVEL

9 "Oldsinobi/e" inconc/inrio, jcí nci Diroloria do Transito

iltlTl d

i<- atou
jin/ado ti1
ü.
Oittuiio

j V (if lus
Uóí-OO, w

ijlioj 'iy c

ès Estados II
>«i!a 10 nua
ira cílaeionc
feio,

Desde ciilãii,
íitnclas para
Btio fi Ia:

. a calção cio o::-
um carro complc-

íi pelo füRO, c que
;•: na estrada cio

i a: Campo Gran-

ado, um "Oldsmo-
clelo 1950, do chapa j¦ no comendador
d, :rr na rua Bel*

i irtamento 501. qiie,|
nouxera dos Esta-

Fora roubado
. quando :c encon-|

t na calçada do edi-1

oram encetadas di-'
ciiüzar t: prender o|
.; cio luxuoso auto-

i:a uma gratificação de 10 mil cru-
zeiros para aquele que desse infor-
inações sobre o "Oldsmobile".

N'a madrugada clc ontem, foi, fi-
nalmente, localizado o veiculo, mas
reduzido a um monto de ferros re-
torcido:-. Os larápios, depois de rei-
raiem inúmeras peças do auto. a
placa c os pneumáticos, atearam-
lhe fogo.

As chama.-, foram ateada-, prime:!-
rnmcnte, nos sofás, e dai se propaga-
ram, consumindo todo o veiculo.

Apuramos cpie o ccfinenclador José
Ramos pagara n importância cie 220
mil cruzeiros pelo "Olclsinobiie". o
qual não estava segurado.

A perícia já recolheu varias Im-
pressões digitais as quais, muito bre-
ve, revelarão os ladrões incendiai iqs.«vil. Fora até anunciado que lui

CRIME MISTERIOSO EM JACAREPAGUA'

v.un nu limo n. i--,:'.-:;:.1 cujo nuitofisut, uni
profissional èonsclcntc dc seus deveres, a des-
peito da hora, cinco da manhã, quando às ruas
distantes andiiin desertas dc transito e fisca-
lização, vinha respeitando todos os sinais, as
mãos 1I0 tráfego e os limites de velocidade.
Ja na rua Marechal Florlano, próximo da Ave-
eou-sc cuidadosamente por iletra/. dc um bon-

dc á espera dc melhor oportu-
nidade para passar à frente
do elétrico. Pois, bem. Foi ai
que surgiu da rua Canierino o
lotação n. 5-5(5-80, cujo moto-
rista, uni louco ou tarado, mas
sobretudo perverso e cínico,
com ares dc deboche foi para 11-
rio próximo do auto 4-73-23,
gritando para que saísse da
sua frente: vamos daí aleija-
do! vamos: isto sem a menor
atenção para a "preferencial"
e para o.s riscos que, então, o
transito estava oferecendo à
menor imprudência. E como o
/cioso profissional que condu-
zia os nossos comnunheiros
continuasse cumprindo o seu
dever, o máu profissional do
lotaijão avançou com o seu
veiculo e, proposilalmentc, pas-
sou dc raspão nos para-lamas
do seu carro, produzinrio-lhc
avarias c continuando a cor-
rer c ;i gargalhar para o mo-
turista do carro danificado, ci*
nicamente o como se tivesse
produzido uma grande faca-
nha. Só por milagre os mia-
tares do MARIO OA NOITE
saíram incólumes ria ocorreu-•cia. Ora. esses latos, já se sa-
be, petem-se a todo instante.
São comuns mas passam sem
o registro oportuno que aqui
fazemos. Mas, faxendo-o, va
mos esperar que n major Cor-
Isc chame os dni.s motorista',
á sua presença para elogiar a
um c punir o outro, inclusive
ohn'sanilo-0 ;i panar os danos
cansados. Só assim, agindo nu
devido tempo, para exemplo
dos demais lions c müus moto-
ristas, conseguirá o diretor do
Serviço dc Transito selecionar,
limpar e defender a laboriosa
classe dos motoristas e ao mes-
mo tempo liem zelar pelo in-
teresse publico.

...>mmmtfâ'.vh$mm\& MfcÍ^1^ " i ' ^ , '
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MESQNITINHA
Mestjxiiímha e Matava
Ney geridos mmt choque
dc veículos
Cerca das 14 horas clc onlcm, lia

nrala do Flamengo, esquina cia rua
Pulssandu', o lotac;ão 5-22-71, cujo
motorista fugiu, foi colhido pelo õin-
bus 8-2'*-!)'i, guiado por Nelson Au-
gusto Morais, morador á rua Balea-
res. 35, que, a seguir, foi chocar-se
com o auto oficial n, B-D3-ÍM, dirige

"KTOUTKOS (empou, qiianriii o "Cadilnc" aluda não era tãii piu:álwi eu-' 
mo sola baila com queijo, o pessoal da Justiça amainava constantes

I soliressailos por causa do estacionamento dos respectivos automóveis
I lie ordinário, esses veículos eram deixados bem longe do quarteirão da
jusllcja, r. isso era. sem dúvida, desagradável, pois. ;'i (urde, quando n cx-
prilirnlc ria encerrado, a turma tinha que andar muito, cm busca dc
seus carros. Hoje. não. Há um estacionamento privativo, junto á cal-

I c-ciiía fronteira ao Palácio da Justiça, e. ai são colocados oa confortáveis
| rnrros dos desembargadores, juizes, promotores, serventes e guardas-
I judiciários, Ocorre, porem, que, mesmo com o estacionamento privativo,

há quem iiuclra mais conforto ainda. Tanto isco c verdade que, há dias
chegando ao foro. o promotor .1. Ii. (.'ordeiro Guerra deixou seu aiilomo-

! vel liem na porta do "Palácio", Todavia, paia evitar confusão com qual-
|ijiiei- inspetor do transito, — pois o local c tle estacionamento proibido,

— deixou, por dentro da porta do carro, em local visível um cartão: ".I.
li. Cordeiro ('itcira — Promotor rie Justiça".

Passando pelo local, c vendo o cartão, o conselheiro Tiuic .Seiva 1,1-
ma Rocha afixou, pelo lido dc fora do carro, o soíruiníe "aviso":

— Todos Pão iRiiaN perautu a lei, — ComitUuiçiin Keitcrnl. .
i (OMISSõliS DESAPAItKtilIMS 
I o advogado Silveira Serpa, autor |

da indicarão, no Instituto cios Advo-
irados Brasileiro-, em torno do ante-l
projeto que crin os tribunais popti-
lares, solicita, por nosso inlorniá-

jclio, o comparenlnienlo, hoje. às >'<]]
naquele Sodallcio, rie todo

membros da.s Comissões de Direito I
Constitucional. Penal c .Judiciário |Penal. Há matéria de urgência a ser
examinada c as comisões, no entan*'
lu. não aparecem, V, o quo c mais,
crave, há membros dessas comis.sôe-:
que, desde a eleição, não põem os I
pés uo Instituto rios Advogados, La-
mcntável!

r.vroiiSÁO i.\i*ii:i;ta
O promotor José Francisco de Oli-

veira Diniz, da Oitava Vara Cri-
minai, ofereceu denúncia, há dias.
enotra dois banqueiros.

Atribuiu-lhes o crime de extorsão I
indireta, já que faziam empréstimo i
a terceiros, mediante garantia dc
cheques sem profisão de fundos.

Os banqueiros — Aiila Nunes Cas-
Iro e Alberto Caldas Viana — por
duas ve::es emprestaram dinheiro a
.loáo Albino Cabral Flexa - e deste
exigiram, como garantia, cheques
bancários, que sabiam sem provisão
de fundos. Os acusados dirigem o

Unidas Pela
Primeira Vez

¦ -A faJUirifyfliACfLfA "

cÔAPTISTA

PAGAMENTO
DE UMÂ Só VEZ
AOS MUNICÍPIOS"Banco Autocastro S.A.", e o pri ,

nielro deles já incorrera, anterior- O presidente dn llepública siui*
mente, em quatro Ilícitos penais, co- clonou lei do Congresso Nacional,
mo se vc de sua folha dc anteceden- | alterando os dispositivos que. regu-
tes. Exigiam a garantia cios cheque:

NATARA NEY
ir Ji Roriri ria Cindia,

A policia ci i 2(1. distrito está á.i voltas com uni crime misterioso
«ornei) iia pedreira Mar.ena, da estrada Jacarepaguá, onde. pelo au-
sir do Servido de Malária, Nestor Torquato, foi encontrado dentro

Bta v, cia ver rie
itiiih.i o ciciiio aberto

0 conussa.-iu
ii peritos do (i
idw ia mai.i

Ilivcjtiaailfin
ii, um boné ri
1 pm",:i*c .a vi

ir.'!?'" I Hi

Can
!•: P
perv>
nas

¦• sai
,i:ila

pr

um homem branco, cie '15 anos presumíveis,
por instrumento contundente, possivelmente
daquela delegacia, faisendo-se acompanhar

c no local c constatou que se tratava rie um
sos
redondezas, a autoridade encontrou, boiando na

i dn I.impeça, Publica, objete este que não se sabe
ou ao criminoso*;
isseçuinim esta manhã, para identificar a vitima

filho
ente
tem,
dus

ESMAGADO UM OPERÁRIO E FERIDO OUTRO
PELA MAQUINA DE TERRAPLANAGEM

»'..-¦ <¦-¦¦¦ ,' irrrapluiiagcm que a Construtora ipacarelli Ltria.
i rraliíiim.i.i em (Queimados, por conta ria Central rio Brasil- ocor'tini acidento de conseqüências fatais.
Uma posada maquinn Carterpillar fazia uma c irva nn terreno

indo enpoioii esmagando sob seu peso o operário que nela operava,
bastião Generoso, cie 30 anos, residente naquela localidade, o qualrr morte instantânea.
Tambem « operário lubrificador da máquina, José Norivál, rie '!ü

ri»j morador ua própria obra. foi colhido e sofreu fratura de ambas
í!pernas, sendo internacio no hospital do Nova Iguaçu.
1 o cadáver rio operador loi recolhido ao iiccrotsrip policial cie No\a'íkçu c í'u aberto inquérito a respeito,

Caiu a cerca sobre o
mentor
O nisni r João. de l'.l anos.

dc João Manoel Antunes, resi.
á Travessa. Canastra. 2õ, o.í
quando passava pela rua José
Heis. defronte ao prédio n. 'JOOt. (oi
colhido íxir unia labon que se des-
prendeu da cerca de madeira ali
existente, sofrendo fratura da coxa
direita,

Socorrido pela Assislecín do Melei',
após o. primeiros curai iros, foi reino-
vido parn o Hospital clc Pronto So-
cerro.

dn po
morador á rua Comendador SoarcSi
lií). ficando os veículos avariados.

Em conseqüência do choque sai*
ram feridos quatro passageiros do
lotação, Olímpio Bastos Mesquita, clc
17 anos, casado, o popular artista
Mcsquitinha, com contusão no fron-
is 1: sua -esposa, a conhecida atriz
NíUnrci Hcy,#dc 2(1 anos, cujo nome
verdadeiro c Elizabete Dalva Mon-
des; residentes á rua Ri publica cio
Peru'. :><i apartamento (i; Ucnrique
Betes, rir .-ifi ano.-;, casado, engenhei-
ro. n Jane Jaci I3ctcx, de :í'i anos,
solteira, enfermeira, ambos donilcl-
liados n rua Hilário Gouveia, 30,
apartamento 40.

Socorridos pela Assistência, os Ires
ultimo-, coin contusões e escoria ções
gcncrHlliiaclHS, rclirarani-sc depois
cie- medicados, lendo tomado conheci-
meulo do fíito ii coiuis-SHiio Agra, do
•te distrito policial, que .solicitou pe-
riria paru o local.

Presíís esteve
U'íG!'.Í3Piiiii-".

cir

Wtt C/IBLOS PRESTES

..•''-¦'d -\M»i \ 2,1 (-Meridional) —
JMq ¦¦ do ruvindo n-pcciiil dos«os Associados"' — Na. preson-p) irliinvlrato policia; — Espar-
;;;f .l'"rapta. Luiz soares e Josó"ftuç Soares - o promotor de
«a oa Comarca rir- Dbcrlnndia,'.ura Franco revelou que Luiv;m, Prestes esteve em Uberlan-¦' -o mes cie janeiro, vestido deMrc- t«Klo :¦-. hospedado na re-

do ,-uiííj,, vereador comu-
Sa Virgílio Mineiro.

• |dí*ou ainda 0 representante
jí 

-"liniítorio Publico que o lider'f'j"iii.-ii,mo brasileiro, que esteveMas cm Uberlândia, dirigiu-se
í''"15 Para :¦s Mo-coii"

I Mc-ncia

ide de
riaivçuli

Canapolis,
Mineiro.

0 ajudante
veicula caiu do

f ile'"¦ ajudai sol-
resi-

10:j.

/a, dc iM anos
ite de comlnhüo,^Avprin Mova York n

l b-ibiilliva mini veiculo de"' o numero, caiu ria mos-
ente á rua Vissou-
ido fratura do bra-

Querem que a viuva
se mude
Desde há alíjum lempo, íiídividuoj

desocupados deram para perseguir oa
moradores rio prédio n. 53 da rua
Oiávio Corrêa, cientes que ali só ha-
bitam uma senhora, viuva e sua filha.

Ontem, a coisa atingiu ao mácei-
mo. sendo atiradas pedras c que -
bradas vidraças e "bibelots" da va-
riuida. A tal ponto chegou o abuso
que houve necessidade da intfrven-
ção da Rádio Patrulha, para afu-¦.'.neníar os malandre', que segundo
clinem procedem de tal forma a man
do dc inte.ressndos, para que a se-
nll ira se mnrir c'o Imóvel,

Senhora vitima de
caminhão

No cruzamento das ruas Joaquim
Pfclliares e Barão ile Iguatemi, on-
:nn. Maria Pastora de Carvalho, cie
.-ii, anos. viuva, residente nesta ulth
ira via publica, prédio n. -K. aparta-
incito 401. [oi atropelada pelo cami*
tilião fi-16-3(i. sofrendo fratura de
costelas, do omoplata esquerdo c do
\v-. do mesmo lado.

Socorrida pela Assistência, depois
de medicada, rotirou-se para sua re-
sidencia.

Preso cm flafíi-aiite, o motorista
culpado, José Paulico da Silva, mo-
racíor na rua General Severlano. 74,
casa õãã, foi autuado pelo comissário
Souza, cio 15° distrito policial.

Choque de veículos na
Avenida Maracanã
Na Avenida Maracanã, esquina da

rua Uruguai, ontem chocaram-se .:
auto particular n. 10-36-9$. e o trans-
porte da Prefeitura n. 0-03-91, resul-
tando saírem feridos Alberto Gor.çal-
vos fuga, dc ,33 anos. sua esposa
Ciari.-sc Gonçalves Puga, de VI anos,
e sua cunhada. Edite Monteiro Co-
lombi. de 49 anos, casada, rcslden-
le.s na rua General Roca ,835, a par-
Lamentei 301.

O casal sotrcii contusões e escoria-
çõ03 generalizadas, e a ultima fralu
ia ria clavicula direita.

Socorridos pelo Assistência, retire-
rani-se depois clc medicados.

sem fundos, paru ter os "fregueses
nn mão, mas comu se vê, praças à.
viellància rio promotor, o tiro saiu
pela culatra.

,11117, roí: si:mi;\(.a
o Supremo Tribunal Federal rojei-

tou os embargos opostos pelo desem-
barnador Danton Bastos, do Espirl-
In Santo, ao acórdão que, recente-
monte, reformando decisão do Tribu-
nal capixaba, concedeu mandado de
segurança ao bacharel Vicente Vas-
concclos.

O Impetrante fez concurso para
\iúy, e o desembargador Dantos Bas-'tos, 

examinador, deii-lhs zero em
uma prova. Houve recurso. O Su -
premo Tribunal Federal julgou o ba-
cliarel capaz e a nota zero injusta.
O examinador não so conformou.
Mas seu recurso não leve exilo, pelo
que o impetrante foi, por decisão
judicial, reconhecido capaz para o
exercido rio cargo clc juiz dc Di -
rcilo, no Espirito Santo.

I)KSFAr,QÜK NO l)NI!H
o promotor Didimo Agapito da

Veiga, considerando o inquérito em
torno do vultoso desfalque verifica-
rio há tempos, no D.N.K.H., reque-
ren as seguintes diligencias:

— "O presente inquérito foi ri;id"
por iMic-rraclo. cm face do relatório
rie fls. 384. sem que tossem clicor-
radas várias diligências jn determi-
nndas. .

Assim é que nao foi cumprido n
despacho rie fls. 17». nem tampou-
co junto o laudo rie exame gráfico,
cujo material foi colhido a fls, 302
t, 

':i*!(i 
dos autos- .

Imprescindível, portanto, o cum-
primento dessas diligencias com a
apresentação dos laudos periciais,
bem como seia procedida n acarea-
cão rio iá citado despacho.

Além do não cumprimento dessas
diligencias, mister se torna, seja apn-
rada a responsabilidade delituosa dc
outros funcionários do DNER. refe-
ridos no inquérito e que nem siquer
foram ouvidos.

Assim c que vários acusados de
receptação, embora ouvidos no in -
quérlto, deixaram de ser qualifica-
cios e determinada a exigência le-
pai do artigo 6." do Código do Pro-

Iam a distribuição ria quota do im
posto (ic renda aos inun:eipii'S,

Foram introduzidas as seguintes
alterações, nn cltitcln lei "As impor-
lâncias devidas, na forma do artigo
anterior, serão distribuídas l.otaimcn-
te as cxatorlas federais, n lim de
que estas efetuem o pagamento dc
uma SÓ vez aos Municípios. Os crê-
ditos de que trata esta lei deverão
ser automaticamente registrados pelo
Tribunal rie Contas e o.s pagameu-
tos serão efetuados por movimentos
rie fundos. O pagamento será feito,
em caria, município, diretamente n
Prefeitura Municipal, de preferenciei
nela Colctoria Federal nele insta-
lada, ou que nele tiver jurisdição,
dentro dos primeiros sessenta dias
cio segundo semestre, mediante or-
dem ria Delegacia Fiscal rio Tosou-
ro Nacional, no respectivo Estado.

A1; importâncias recebidas serão
obrigatoriamente escrituradas, bem
como n sua aplicação, na. Contabi-
lidadii dn Prefeitura Municipal. ('.)
prefeito Municipal, em caria exerci-
cio, remeterá ii Câmara. Municipal
a.s contas o comprovantes rio cever-
ciclo anterior, sem cuja prova não
poderá receber qualquer nova im-
porláne.iii. Em caso clc calamidade
pública, inclusive quando ocorrer sê-
cn total ou parcial, o pagamento de

1
iiiiciAis nisso* ro>n,.\i;i.ci.M AS COfllMMOliAÇOKSi HA TO-
MADA DA UASTIUIA IcviYI l.KliMM — Alem ilox lideres «liados ciei-
dentais, chefes rir missões iniiltares cslrarijrciras e funcionários muni-
cipais. Inmboin os oficiais russos compareceram às cerimonias da c-n-
memorarão da Tomada dn l.aslilhn. cm licrlhn, levadas a efrilc pela
colônia francesa. Na loto, o general Vinogradof, á esquerda, c « comls-
sariu Dcngio, à direita, durante as festas do Dia da llaslillui IFoln Apla)

que trata este arl ig l
loclp.ido cm relação
cias áreas ai incida:-
dade

podei á ser an-
ík • municípios

pela calam! -

('iioqt i: di; vi;k ii.os na av. pimísidiati; valhas - n„ cru-
/anieiilo das avenidas Passos e ('residente Varj;:i,s acorreu, esta ma-
nhã, violento choque de um bonde linha :M com o ônibus u. R-18-fifl,
linha rcnlia-Praçii Independência, da Viação lislnla do Norte, íMn-
lorisla r mniorneini roíam presos c autuados no x." distrito, restando
um ferido, o funcionário municipal Henrique Wagner, clc tu! anos. ,|ik-
ficou imprensado entre os dois veículos, sofrendo descolamento na

cesso Penal
logo, e que

a'

desde

TEM 125
E NUNCA
ESTEVE DOENTE

FLORIANÓPOLIS. 25 (Meridio-
nal) — O preto Marcelino Bracel
cia Cruz. residente no morro do
Chapecó, nesta capital, c qus. con-
tando 125 anos de idade. 6 cena-
mente o mais velho homem calari-
nense, foi ouvido pela reportagem
sobre o primitivo Desterro, narran-
do curiosos e interessantes episódios
daquele tempo. Marcelino garantiu
que nunca adoeceu.

fls.
b>

fls.
d

coxa esquerda e sendo internado uo
acima.

'II! 
V

tidiuii

tm medicado
,. "fcivação

í&«mh«|men,o

ai Miguel Cou-
tudo, a seguir,

«ai,
rio ocrrldo o

do 3" distrito po-o necessário regi?.-

a bru-
o goi-

{gelado na ruaCoi"ie tíe Bonfim
Mtclides a', • ,„,,¦Çííío, o»41. V:'"'**' dr - ''"'":"

pUer. 107'Hri0',residente a rua Ju-
íOtitc -m\:, ¦¦ Mestl"lta. ontem, cie-
'•íontta "f;'Ul11- 1U aa rua Conde
!•-•..; '"1 atropelado pel0 lota-
tia. *'5». sofrendo fratura, da ba-
^•rido nela Assistência,

»ol Internado

*Sy «»*-
0 PIO:"

At quetelrlto

sis

l^fdn Companhia Fia-'al Lo .fiança, com escri-níquiiioro ria Costa n. 67- ãs autoridade.* dcr-ollcinl,Jel|i? íri«.,^'-"i"11' ',Uf' roubaram da
mA^f (,lali' «fl Túlos rie
Sílirou .ffi°„,tle bronze, cujo vnlors'!"üir a M,uno cruzeiros.

Brutal agressão em
Sao Cristóvão
Km São Cristóvão ocorreu ontem

violenta agressão, tendo a vitima sido
recolhida pela Assistência com a la-
mina rio cnnivte cravada na nier.ciuia
espinhal, torta, demonstrando
ta lidade com que fora ciado

Â vitima, Josó Ramos Meto, dc 21
anos, solteiro, ajudante de caminhão,
morador na rua Piratini n. 33. foi
agredido na esquina desta com a Pre-
feito Olímpio de Melo, sofrendo feri-
ua penetrante no abodenin e região
lombar, donde os medicos retiraram
a lamina clc cinco centímetros. íoi
imediatamente internado no Hospital
d:: Pronto Socorro, sendo grave o seu
estado, razão porque não pôde ser
ouvido. , ,„ ,.

O comissário Vivaldo. do IG" dis-
teito policial, encetou diligencias para

depois osclarececimento do tatu.
no H.

Ferido á £a-r.a na
Avenida Niemeier
Com ferimento penetrante no ab-

dome. loi esta manha internada
no Hospital Misuel Couto o opera-
rio Walter Madeira, dc 25 ano»,
residente na Avenida Ntemeiei n».
IÍ7, que declarou ter sido, nesta
¦¦ - ferido á faca por um dosconhe-
ciclo. '*

ii policia ainda nâo havia toma-
do conhecimento do* fato..

O vendedor dc maconha
e vários viciados Eoram
presos

Na Lapa- em frcnle ao Chie Co-
lonial, uma turma da Delegacia de
Costumes prendou, em flagrante,
River Sales rios Santos, dc 117 anos,
tintureiro de profissão o sem resi-
ciência quando procurava vender"maconha" a vários vicia-los no

terrível tóxico.
No mesmo caso, locam ainetn cie*

lidos para averiguações: Francisco
Pereira dos Santos, rua rio lavra
vio 148; José Vieira dos Santos, i.c-
pografo, sem residência; Saratini
Conceição Dias. motorista, estrada
cias Vassouras 70, em Japori; João
Marcolino Pilho, bicheiro c Cario-,
Carvalho Vnz, tlpn-jrnfn, residentu
nn rua La\ radio li", 17.

O nciisudo loi acit.u:"' r .,. q?-
mais delidos estão sondo interroga-
dos

Tentativa de stfücÀííio
Embehondn as vo te., cm álcool

o ateando fogo. tentou u suicidio.
Coleta cio Oliveira, de 43 anos, rc-
sldents na rua Alcides Maia n. 144,
que, com queimaduras em 1", 2o e
3" graus, foi internada no Hospital
Carlos Chagas.

Ali a tresloucadu mulher deela-
rou que sofria do coração c saben-
do ser incurável o mal, resolvera
morrer.

O ¦iõ" distrito registrou o falo.

Grave acidente no
interior de uma padaria

No interior da Padaria o Conte!-
taria .Maia, no Largo do Rio Com-
prido, o confeiteii'0 Antônio Lelis,
de 28 anos, residente em Bento Ri-
beiro, ã, rua Visconde de Rezende
18, quando descia uma escada per-
deu o equilíbrio em melo á queda,
procurando amenizar o choque, se-
•riirou na borda dc um tacho cheio
cie água ferveu te, O tacho virou e
o liquido acompanhou o operário
na queda, caindo sôbre cie que so-
íreti queimaduras graves, sendo In-
ternado no HPS, sendo dali remo-
vido para o Hospi1:.! dos Aelden-
tados.

O 14» distr.to limo'- conheci-
mento rio tato-

UPS. do desastre é o flagrando

Uns majoravam preços
e outros vendiam leite
com água

Por veiicUrcm a preços majora-
rios. fórum presos cui flagrante pela
delegacia de Economia Popular os
seguintes indivíduos: Alcir Rodvi-
gue; Rosa. no Armazém da rua Ca-
pistrano ,*lc Abreu n'J. 75, arroz;
Miguel Ra lista, na Panificação Plo*j
rio Caju', á rua General Sampaio
n". 4,'t. pão; Wilson Rodric*ues do
Araújo, nq "vaca-lclteira" chapa
n", 7-;il-ni. estactonadn nn rua
Amaro Cavalcanti, negociando lei-
le com água n Anacleto ria Costa-
Valadão. tambo.ii por vend°i' lcl'.s
com água.

Todos (oram autuados na forma
ria lei.

PASSADEIRA-S
TECIDOS PARA

DECORAÇÕES

*^

o que roqueiro
ão os seguintes:

Bellsário José rie Carvalhi
84 e 182:

- Elpldio Guilherme da Silva
oi:

Dinlma Ribeiro de Andrn
de - Hs, M3.

Dcclarogões existem no inquérito
que lazem referência a mil ros fun
cionórios rio D NK.ií.. alEiim clc ai-
In categoria c que. entretanto, nevii
siquer foram ouvidos.

A fl.; Ilfi c Jf)4, os acusados ÍjIíI
dc Magalhães Bossa o Alderito rio
Santos Carvalho, apontem gravei i:
regtilaridadcs que constituem ilícito
penal, contra os Engenheiros Alvim
c Dal tro, b:m cimo contra o funcio*
nnrio Pnzzatn, sem que se piocu
rasse esclarecer e averiguar n pro-
ccricncia. dessas acusações, relativas
n desvio de material do D.N.E.R..
cm beneficio próprio dns mesmos.

Torna-se imprescindível a acaren-
ção dos citados engenheiros e fun-
cionárlo, com os denunciantes, na-
ra melhor esclarecimentos dos atos
delituosos, por estes apontados, pro-
cedendo-se, até, a uma sindicância
rigorosa, quanto à. verificação rie ter
sido o material ali aludido anücado
em uso próprio pelos apontados.

Devo ainda o acusado Aldenco dos
Santos Carvalho — fls- 104 - illdi-
car a identidade do motorista "Jo-
ta", por ele mencionado, o qual de
verá prestar cl rela rações.

As diligências on requeridas s,y.-
n ees.sárias para melhor apuração ria
responsabilidade delituoso, que de-
"nm ao patrimônio nacional uni pre-
jiiizo de milhões clc cruzeiros, que o
relatório dirigido a s. excia,, o si'.
presidente da Repúbliea faz menção.

Perfume o Hálito, Embelezo os Dentei1.
UUiGATIZE ... boca

Cnm

tOLCATE

Regressaram do danada
os diretores da Lignl

Necessidade dc expan-
são dos serviços e difi-
cil solução do problcrn.i
de telefones

Regressou a o ta capital."tendei via-
jado pelo 

"Brasil'' um grupo rie di-
retores dn Ught que estavam no Ca-
nadn, participando da Assembléia
Geral Extraordinária dn "Brazilian
'irnetiou",

Falando á icportagcui. o viec-pre-:
Isidente e Consultor Geral da Com-
I panhia, sr. Antônio Gallotl, Infor-

r.iou que 30.000 acionistas, grandes
p pequenos, se fizeram representar
na mencionaria Assembléia, em cujo
curso surgiram inlorpelaijõas como a
que estranhava o fato dc lia mais rie
20 anos se, manter inalterável o ni-
-,cl dos dividendos e sempre abaixo
do limite reconhecido como razoável,
enquanto que os resultados do.s ba-
ianços anuais apresentam sempre
curvas áscenclonais. Esse falo, re- j
conhecido como por forca de depre-.
ciaçfio do valor rias moedas, foi tam-1
bem abordado pelo presidente Henry ¦
Borden. que esclareceu ciuc a Dirc-
toria o compreendia perfeitamente.'
mas oue havia necessidade da expan-.
são dos serviços da Companhia em
todas as regiões por cia servidas e!
por suas subsidiárias, no pais.

OS TELEFONES I

i Referindo-se à questão dos telefo-1
1 nos no Rio. e respondendo a uma i
í indagação se não roi ela objeto de co-1
j citações em Toronto, respondeu o sr j
| Antônio Gallotl que o assunto é de-
| veras serio, pois a si:a soluçÊo ri"-

nende c'e causas múltiplas e incon-
: Irolaveis. demandando, oo:- i:-.-i me -
I mo, muito lempo e dinheiro, Daí. a

dificuldade rie n Companhia atender
i nos 70.000 podidos de telefones rxis-
| lentes cin seu fichario, n"es"ipi'-

13,30 as 17 !inr.ç-< -• Imagem dc
prova, 17 ás ts heras — Film'.
:;i).:;0 _ raracla Sportiva,. com
Mario (.'rovenzano, num "scripti"
d,. Ccrnande Bruce e oferta do
Emerson K0.40 ¦ Iritms ÍO.-'--*1
— Comi Nasccnini ns Meus Sam*
lias, produção dc Ary farrosb'
cimi dirc.-áo de llnli Clinsl, r*rli-
cipaçaci ile grande cíclico, Plron*
nm clc Tonpliiv '11,10 — l-Jlni.
:!!.:!:> — Trairei Policial ele Chino-
ca clc ('areia, na seiric "Não Itã
crime perfeito". Único fi-.".
21,40 — Film. al.õll — Telcjornal
rom l.uis .Inloliá. oferta, de Bra»
lima. 2:í,0ã — Programa dc sexta*
feira e Encerramento,

Dois nomes,
Duas Mulheres, |

Dois Destinos: '
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MOVEIS DE FINO
ACABAMENTO

CATETE, 55 a 59
TELEFONES

25
25

695 1
6954

25-6678

LEIA "A CIGARRA »

DEMISSIONÁRIO
O MIWISfEO

R U M O R E S
O DIÁRIO DA NOITK. proctiraii-

do confirmar notícias hoje divulga-
rias, segundo as quais estaria clemi:-,-
sionario, o sr. Souza Lima. titular
cia Viação. esteve cin contacto com
elementos ria bancada do PSP, cor-
rente a qual se filia anuolo ministro.

Um dos nossos informantes riecln-
rou nue "om todo boa'o lui se.mrjre
um fundo do verdade", acescíutan-
rio que. cio fato, tivera conhecimento
do assunta por noticias vindos de H
Paulo, não podendo, entretanto, as-
segurar se o sr. Souza Lima deixa-
ria ou não o '*osto.
DOIS CANDIDATOS

A' vista, algumas correntes do
PSP advogam a nermanencia do mi-
Historio da Viação com aquele par-
lido, lendo sido lembrado o nome rio
sr. Meira Paiva, aliás um rins indi-
cados nuando da formação rio atual
Ministério,

Entrementes n PTB trabalho ati-
vãmente para consoeulr mais osso
nosli rin nriministração federal, sn-
bondo-se oue so lhe coubesse es-e
eargoi seria Indicado o deputado
Edson Passos, quo nlln ã sua reco-
nheeida capacidade como engenhei" J
ro, a grande estima e confiança pos-1
soai do presidente Getulio Vargas,

Esto carro médio do grande performance n»ún» iocjru
o» qualidades do um corro grande, aliadas os vnntci-
gem d» um aufomóvel de fácil manejo.—
Facilidade de estacionamento, economia no consumo •
manutenção, mobilidade no tráfego urbano, segurança
• estabilidade na estrada, caracterizam

TRIUMPH
o carro que completa a sua personalidade

Estoque permanente de todas as peças
Assistência mecânica

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

INTIMEX
«IO DE JANEIRO

. Gen. Polidõro, 73/81
mmMmmammmmammnm—

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.

PORTO ALEGRE CURITIBA
Av. Farrapo», 20-U R. lü de Maio, 3(*SÃO PAULO

R. Viic, de Parnaiba, 771/783
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Si expressão o comii na IkHka Ocidental -
De ROCEP. BOOSZ, de 'Trance Preisc' Especial para o DIÁRIO DA NOITE

(CONTINUANDO 
a nossa sério de reportagens acure a real situação do movi fmmÊF¦ " ^^S^m

' mento comunista internacional, pubMcctmcs hoje o trabalho de Rogor Boos**, ftS? ^MbI
que analixa ns perspectivas do ParlHo Comunista da Alemanha Ocidental. Ama Mkfy ^Ks!
nhâ, seque a contribuição c!e Mareei Roynler, sobro a Áustria. WÈÈ ^H
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DUENOS AIRES, (APLA1 — Morreu o senhor Quatorze. Não sei
existem muitos exemplares cie .senhores Quatorze, o-.i se sr trata ..-¦¦]

algo como Fcnix, que renasce dc suas próprias cinzas. Mas, não eleve |
viver quinhentos nntis como aquele fabuloso pássaro árabe, se a ertein -
seis meses ns agências tslegrãficas anunciam sua morte,

Este vivia numa metrópole c possuía, segundo ci-f)lo, qualidade,? vá-'
rias e destacadas, Usava, Imagino, cnm impecável estilo o "smoking", \
era invencível no bridge, não lhe eram necessários muitos copos rto|"whislc" para adquirir n elegância do ciado.- cie fim rio banquete r quan-
cio or. demais exageravam n c!n-;c clc sabia manter Impecavelmentc a 'i-l
nha. Suponho que falava vários idiomas, fnztn a corte á.s rinmas até n|
ponto limite que afagava n vaidade rios maridos, interessava-se pelos
assuntos alheios sem eles fe aprofundar e compendláva cm si mesmo
to:ia.s as qualidades prescritas pelo professor CoolfcHdgc nn "Arte rir
fazer amigos",

Certamente, Linho nqueln cultura que não esmaga os comensnl*;,
quando um Imprudente recita totios os afluentes do Danúbio, rabe cie
que pe coxeava n La Valliere, conhece n cinta clc nascimento ric Lao Tsé,
e. alem disso, nos evita coiifundir transição com transação, indiano com
indígena, Henrique IV de Valois com Henrique IV clc Hohensttiufen. De-
vin saber rin geografia o .suficiente para não trocai- Pireu por um ho-
mem. como aconteceu no mono clc i.a Fontnino,

Ma.s, o senho:- Quatorze não Unha amigos nem admiradores r, se
conquistava mulheres, certamente, não lançava a.s récic.s no seu âmbito]
profissional. Seria uni abuso cie confiança. Possuía um telefoiip, cllen-
tes, uma tarifa. Quando .unia dona clc casa tinha, inclusive ela. treze
comensais, telefonava no senho:- Quatorze, a fim rie que fosse dissipar.!
com sua presença. o venenoso augurlo do numero nefasto. Superstição i
clc eterna atualidade, debilidade rias homens de comprovaria hiíeligén-
cia, Uma noite, Victor Hugo c alguns rie seus colegas do Senado foram'
convidados paia um jantar na casa dc uma "femmo rie lettres", Pas-
snva o tempo, e a dona ria casa ciüuia o.s quartos cie hora em inesgotá-
véis aperitivos. Finalmente, um rios convidados lhe pergunta se era um
convite pnni jantar ou para beber. E a senhora explica:

Um convidado me comunicou, á aitin-.n hora. que nâo poderá vir.
Para que não sejamos treze, mandei um criado chamar o décimo quarto,
pois ric outra maneira, um ric meus convidados não se sentará á mesa [Pouco depois, o mesmo convidado, conversando com Victor Hugo,
comenta o mistério cio atraso: j

-- Snbc, mestre, por que ainda não começou o jantar? Porque há,!
aqui. um imbecil que por na.ia neste mundo se sentaria á mesa, se for-
mos treze, !

E Victor Hugo: '
Esse imbecil sou eu.

Entre os métodos seletivos para resolver o problema da alimenta-
çáo, o rio definido senhor Quatorze c um cios mais geniais, e quantos, ao
telefonar-lhe para que fosse ser o décimo quarto á mesa. e ao lhe paga-
rem o.s honorários, náo terão pensado: "Que profissão cômoda!" Que)
proti.'M!<i cômoda terão repelido os treze, voltando a encontrá-lo neste nu
naquele banquete, resolvendo a equação ria fortuna ou do infortúnio.
Trabalho quo consiste em verificar se as unhas estão brunidas, se a na-

-valha não esqueceu um fio tie cabelo, usar uma bonita gravata, subir'ao
carro que lhe mandam á írorta, controlar o isqueiro para oferecei- unia;
chama infalível, através ria mesa, á.s senhoras. F. tão pouco terá falta-
do o moralista capaz cie julgar imoral que para o senhor Quatorze a viria |
fosse tão fácil.

Não há profissões cômodas, A sua menos que as outras. Comer to-j
cla.s a.s noites esses pratos cie luxo, sobre os quais e exerce o sadismo do;
cozinheiros c que a um estômago normal impõe, um dia de restauração
á base ric bieabornalo rie sódio c água gasosn. Ourir todas as noites ire-
zc pessoas, sempre diferentes, oue fazem as mesmas considerações sôbve
a. marcha do mundo, repetem os milenários aforismos sobre a mulher,
contam ancdotns que já eram decrépitas no tempo rie Aristófanes, mur-

.¦nutram no ouvido cio zinho, sob compromisso clc guardai- segredo, a.s no-
tíbias divulgada, na noite anterior por outros treze.

Imagino esses jantares cie quatorze pessoas, com o convidado sal-
va-virins misturado aos outros, sem particular relevo, esses jantares que
são, em síntese, uma amostra ria socieciade. Treze pessoas que se consl-
deram importantes, alternando com mulheres que se julgam inspirado-
ra.s, fatais, indispensáveis ao exilo c á felicidade rio companheiro. E nin- !
guem se dava conta de que o personagem mais importante era o mer- j
cenário ao qual se telefona no ultimo momento e se lhe coloca nas mãos i
um garfo c uma faca. Era ele o poeta de uma lenda, o ofiriante ric um
rito papán, o sacerdote clc uma mitologia, a ponte entre o pouco que se
sabe c o muito que se ignora no domínio rio mistério. i

No meio daqueles treze senhores era cie que tinha mais direito a.
comer, porque, não era cie quem ia ser feliz, a custa dos outros, mas os -
outros a custa cieic.

Cam o desaparecimento rio senhor Quatorze, surgirão outros .senho-!
res Quatorze. Existem, na iauna mundana, tipos insuprimívcls. Quando
morreu o "chnnsonnler" Bruant, do cabaret "Le Chat Noir", outro,
"chansonnier" parisiense colocou sobre a cabeça um chapéu tie abas |
largas c no pescoço um lenço vermelho, e Bruant reapareceu. Quando
em Capir, morreu Spndaro, o pescador clc barba branca, cachimbo n
posso c ciinpcu amarelado, que milhões clc cartões postais difundiram |
pelo mundo, outro falso pescador deixou crescer a barba, colocou um|
cachimbo nn boca c um novo Spariaro ocupou a vaca existente na pai-
sagem azul de Capri.

Quatro Quatorze atenderá ao telefone c o mol entendido continuará.
Caria noite haverá treze melancólicos que o acolherão no jantar com
desprezo, que o considerarão como um impostor, um "ecorüfleur", um"pique-assiele" um pnrsaito, sem perceberem que á sua mesa, como na
mesa do mundo, quem come com monos direito são o.s outros 13.

Fixados, finalmente, qs pontos básíot
do temário a ser discutido em Kaeson

Durou apenas 70 minutos a coníerenc!»
do ccordo m

/"CAMPO de lr-;->u» 1111 Coréia,
*•-' nin Camandn, emitido hoje,
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0 COMUNISMO convém ao povo
alemão (forno uma sela a uma va-

ca" — dizia, sempre, Stalin quando
brigava com Trotsky. Estava-se em
1926, época em que, contrariamente
ás esperanças de Lenine e a despei-
to da derrota de 1918, do desempre-
go, das crises econômicas e da Era-
queza dos governos de Weintar, o
comunismo não lograra tomar o po-
der na Alemanha. Stalin utilizou, en-
tre outros argumentos, o exemplo
alemão para combater a teoria trots-
kista da revolução permanente. De-
le se serviu para expandir sua tese

;•

PORQUE BIDAULT DESISTIU DE
FORMAR 0 NOVO GOV. FRANCÊS

Não se sentiu em condições de cumprir
a missão

PARIS. 20 1AFP1 — Ao sair do
Palácio Eliseu, o sr, Geprges Bidault
declarou: "A maioria republicana
saída da ultima consulta eleitoral
parece-me estar rie acordo sobre o
conjunto rins questões primaciais

viria rio liais exigem. No entanto, os
espíritos ainda não estão favoráveis
por enquanto a qualquer solução que
eu teria podido apresentar.

Abreviei a.s minhas consultas a fim
ie não prolongar a penosa vacância
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da "consolidação prévia do comu-
nismo na URSS antes de qualquer
tentativa de revolução mundial". A
ascensão dos nazistas ao poder em
1933 consagrou o fracasso do comu-
nismo e deu razão a Stalin. O evan-
gelho de Lenin-Marx Sol contradita-
do pelos (atos. Marx não previra o
sucesso do nazismo. Depois de 1933*
os comunistas alemães não desem-
penharam nc CominSorm maus que
um papel apagadissímo. Stalin ani-
mou muito molemente a atividade
clandestina do PC na Alemanha con*
tra Mitler, e em 1939, quando da as-

sinatura do tratado de
não - agressão Berlim-
Moscou, não hesitou em
sacrificar os militantes

sar foRn:
I." — Adoção tle um lemárlp para n Imediata discussão de tticiti;
2,n — Estabelecimento de uma linha militar rir

as duas oiirtcs, dr modo que se estabeleça uma
ciimn condição básica para terminar a rtiei-m:

— Áeiit-ilos concretos parti por em prática uma nrtl-ri
fogo ii do armistício, incluindo a cnm posição, autoridade
uma organisaeío tle supervisão.

•I." — Acordos relacionados com a >iuev(ã<> ,\,\-,
juci-rn:

5." —- lleconicndaçõcs ans governos rios paises inlrr^,,,,,,
le dos dois i'1-unn'j rm lula PT par-
DUltor APENAS 70 MINUTOS |i-

rm .1, mii
fllllrí,,, j
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TÓQUIO, 20 (REUTERS) — Os
aliados c comunistas concordaram,
hoje, com a agônda para as nego-
. mçües tin suspensão rias hostilida-
des na Coréia.

Foi acordo conseguido na 1Q\
sessão dc Kaesong. na base da pio-
pciia oon;iliatót'ía comunls'.»i .t-
afastar rio caminho oa nonferen-
cia o principal tropeço - o riesejo
comunista dc incluir na agendi
questão cia retirada cie tõ, as is tro-, rístríçõi
pas estrangeiras na Coréia.

A reunião de
durou apenas m
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nis as depois tlc toda uma |consultas com Wnshlti1-upremo Coaiauíaiv

Ni! r:r, |i,,.
minutos

chef. tia delegação da< &
as, enrentrou-s* ™, ,.'..:'

üton e
| wny

Noti
crei

ce Washingioa diz*a cs a,lados tizermn apu»; i|;
ao aceltrtnni i >¦

conciliatória cnmur, sta
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Guilherme Pic.V, que os berJinen-
ses balizaram de Guilherme //'.
am lembrança oo Kaiser — o
c';c/e nominaJ cio comunismo

alemão TiIAIS UlIVIDA ric que n

comunistas alemães, chegando a conceder a ex-
tradição e a entregar á Geretapo certos antigos cfie-
Ses vermelhos, como Martin Neumann.

Blinda Asscmiilria .Saciunili
sua ativitlatlc tom um.i |t«

MOSCOU NÃO OS ANflMA

A

Uma comemoração comunisla do Primeiro de Maio em BerJim.
No meio da multidão, vêem-se soldados russos

p Perfume o Hálito. Embeleza os DentesV

,«Z'»—^PJBB^?(^H!HIS "Tiú

cuja solução a grandef.a c mesmo a rio poder. Náo podia, com efeito pen-
sar em aceitar a tarefa que me era
proposta pelo presidente da Republi-
ca a não ser sob três condições:
concurso de todos os partidos, maio-
ria republicana c acordo entre eles
para a revalorizagção rio poder aqui-
si tivo sem haver necessidade cie re-
correr ao terrível mecanismo para
a moeda e liberdade de iniciativa
ou emenda parlamentar em matéria

i ric urgência aos estabelecimentos rie
ensino particular dentro do respeito
ás liberdades fundamentais ria Rc-
publica. Foi nessas condições que

OAKA n tcmiiorada teatral, que Pef' -><> chefe cio Estado que tivesse
1 r- :„i. „.,, i„„.i,»b a bondade de desistir de me enenr-fora organizada eni Londres, {j(;
durante o (cativai da Cia-Bret - »t 

circunstancins. não estou emnhn, pecesntava-sc dc um ator que cnncli ões d(, cumpr,r..
pudesse preenchei' o papel rie um
imperador romano. Nenhum inter-
piele masculino correspondeu ás
exigências do diretor ria cena, que,
finalmente, escolheu uma senhora,
que veio procurá-lo com unia caria
de recomendação do seu marido, nas
mãos.

I 'MA comissão de médicos na Ja-
mnien verificou que são os ho-

mens que formcem a grande maio-
ria rias vitimas dc picarias dc mos-
quitos. Mulheres c crianças são re-
(ativamente pouco incomodadas
pelo; sedentos bichinhos. Esclarece
o relatório que, entre os mosquitos,
unicamente as fêmeas dedicam-se a
tarefa rie morder o próximo.

ITM carteiro dc llambiirco, com 5.*>
^J primaveras nus costas, leu um
belo dia, nm anuncio no jornal, dl-
zentlo mais ou menos o seguinte:
"Tem V. S. um par ile pernas bo-
nilns'.' Enláo mande n sua fotogra-
fia e ns dimensões exatas". Trata-
va-se tle uma campanha comercial
de uma casa tle meias, que prome-
tia alguns milhares ile marcos, O
nosso carteiro não hesitou e seguiu
o que n anuncio prescrevia. Mandou
a fotografia e esperou. Depois veio
uma cnrla que dizia: "Prezada se-
n hora ou senhorita. Suas pernas
são, realmente, as mais perfeitas
que encontramos. Queira aparecer
no nosso escritório e receber o seu
pi .mio, etc." O carteiro foi, mas
precisou ria intervenção dos tribu-
nais pura receber o seu prêmio. En-
(revistado pela imprensa declarou
acreditar que suas pernas têm essas
formas excepcionais devido às ex-
ciirsíics sobre osradas, que a sua
profissão obriga. — Cavalheiros
evitem os elevadores.

Foge dos soviéticos
a Beleza n. 1" j
comunista

Quer ser apenas mulher
e não instrumento po*
litico

BERLTM, 2ii (United Press) - A
Alemanha Comunista perdeu sua i
beleza numero um.

Traude Eisenbom, bela rulva dei
lfl anos clc idade, proclamada na jAlemanha Oriental como o "ideai;
das mulher» progressistas", fugiu
para a zona ocidental porque, se- i
guntio declarou, riesejnva limitar-se
a ser "mulher c não instrumento
político".

A Federação rios Sindicatos Livres
da Alemanha Livre, organização co-
munlsta, selecionou Traude Eisen-
bom como "ideal" para locias as
jovens alemãs, porque, segundo dis-
íe. nela se combinavam em propor-
ções adequadas "a beleza, a opero-
.¦Idade e o.s conhecimentos cia dou-
trlna marxista".

Contudo, Traude, que pe:liu refu-
gio na Alemanha Ocidental, disse
acreditar haver sido escolhida sim-
plesmente porque era bonita, "pois
não fiz nadn tle particular... mas.
desde que fui escolhida, não tive
um momento de descanso. Tive qus
me fotografar etnstantemente e

até pronunciar discursos em "mec-
tings" públicos".

TE' hoje, á\ comunistas alemães, isro é, os KP-distas da
Alemanha Ocidental c os SE-distas da Alemanha Orien-

tal não são membros do Cominform. São simples observa-
dores. Os comunistas no poder na Alemanha Oriental são
quase todos antigos emigrados em Moscou c que, sob esse
titulo, obtiveram a nacionalidade soviética. Nem sequer
conquistaram o poder: foram nele postos pelo Exército Ver-
melho, que os controla até agora. A "vaca" alemã tem que
ser passada para 

"cavalo 
puro sangue'' mediante a imposi-

çáo das baionetas soviéticas antes dc aceitar a "sela". Na
Alemanha Ocidental, o comunismo nunca conheceu "vito-
ria '. Apesar da ocupação, da forno, da miséria, o PC náo c
mais que um partido de segunda classe. No Parlamento Fe-
deral, obteve em 1949 apenas 15 cadeiras e 1.360.000 vo-
tos, ficando muito longe da democracia-cristá, do Partido
Liberal, do Partido Alemão c do próprio Partido Bávaro. E
em nenhum dos onze Estados da República Federal os co-
munistas têm o poder, nem sequer representantes nos go-
vemos. Essa fraqueza do PC alemão ocidental tem diversas
razões. E Moscou não o anima. Para favorecer a escensáo
dos partidos comunistas francês e italiano, o Kremlin sus-
tentou a tese da culpabilidade do povo alemão. Fex passar o
interesse nacional russo antes dos princípios da ideologia co-
munisra. procurando aproveitar-se no máximo da vitoria mi-
litar. A URSS saqueou sistematicamente sua zona de ocupa-
ção e levou para si as usinas germânicas desmontadas, sem
se preocupar com o reflexo de íudo isso na opinião popular.

SOCIAL-DEMOCRACIA VERSUS COMUNISTAS

"VAU HA
í ¦**¦" Qunrla Kepuliüeti Gaulcsa, iniciou a
í crise* Ale agora falharam todas as tentativas (If formar um s»vetii«
presidente ria. Republica encarregou o -cnIo lcailcr iiolillc», Paul Hti
naud, para que tentasse presentear o pais roni um novn nrjáo cittnii
vo, Oa anteriores foram Qucillc, Pctsche, Sclitiinaii, René Maytr c íi
dault.

ijuais as dificuldades rio empreendimento, perguntara com cttlw
leitor. O assunlo ric divergência mais em evidencia é :t iincstito dl nl
vençáo cias cscolnn religiosas pelo Estado, '.) Mi;i\ cnlolico, c os Wi

ic.iisi tradicionalmente anti-elcricais, não podem checar ;i um acotdt
i respeito. Outro problema, que eslá menos em evidencia, mas, por is
| não e menos importante, é a qucsláe. rio uivel ile vi:lrt i dns Mláriü,I)

sncialislas que defendem n pniil» rie vista ric que us salários tlctcmi
"moveis", devem acompanhar automaticamente n crescimento (
preços.

Como se pode ver, a dificuldade imr;liat;i para ;i formação i
verno não resulta tios extremistas na Câmara It Gaiilislas c Camudi*

'tas reunidos dispõem somente um terço rias cadeiras), mas da htlti:
gcnlcdadc rins partidos democráticos rio centro, que se propõem a tili
borar em um governo, Agora c a ve/, rio sr. Paul Rcynnld, o velhotà
perimentado político ria III Republica, ric tentar eneonlrar uma lotni
Ia que. possa ser aceita pnr Iodas as f.ieriirs

II jl; KAESONG chegam noticias cncornjnclorn;. Na decio reunião-'
delegações parecem ter concordado sobre alguma coisa Trala-s:

I agenda que permite n discussão rio cessar fogo. E' esse um proKsn
pouco complicado, mas sem cittviri.i c um progresso, considçrandi t
durante as nove reuniões anteriores não se linha resolvido nada 31:11

1 Hoje faz um mês, desde que o apelo cie Riclçjway loi cliv.ili3cio.

!<"(''OI COMUNICADO oficialmente a formação tlti novo Rovcrlio Ilallac
que pouco se riistinstie rio anterior. De Gnspcri está novawn'

como "premiei'' e o .sr. 1'cllii, ministro ipie provocou a i|ticili iio
hinetc devido á sua política econômica dirigida, eslá novamente na
ia rios orçamentos. Se o novo gabinete conseguir um voto dr ctmflMi
tio Parlamento, poderá ser interpretado isso como vitoria pessoal dt I
Oaspeti. — I*. S.
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A LIAS t» cüiiuntlsmo cn-
conlrou logo um w.lver-
sário irredutível na pea-

soa do dr. Kurt Schuvtacher,
"leader" do Partido Socialista
Democrata- mie se opõe o todo
e qualquer acordo com os ver-
melhos. Schumacher conde-
nou o seu. coleçia socialista da
zona oriental, Grolewohl, que
aceitou a fusão do Partida So-
cialisla com o Comunista em
um só partido sob o 7iome dc
Socittl-Comunista Unlf içado,
para, mais tarde, tornar-se
presidente do governo alemão
oriental... E se lez ao mesmo

tempo porta-voz dos operários
e do interesse nacional alemão,
cortando, assim, as vasas dos
comunistas na Alemanha Oa-
dental. O vermelho Max üct-
man perdeu o papei, dc "herói
nacional", que Schumacher
pensa ter tomado para si. De-
pois de J.148, com a Alemanha
cortada em duas pela guerra-
fria c pela cortina de /erro. a
URSS tem procurado transfor-
mar os comunistas em cam-
peões da unidade alemã,
acusando os homens do Oeste
de separatistas e traidores.
Mas era muilo tarde. Muito

embora cs argumentos nado-
nalistas. a propaganda comu-
nista da Frente Nacional não
produziu frutos. O completo
da superioridade du alemão
relativamente ao eslavo <* seu
ódio instintivo ao russo, a ma-
nutenção em cativeiro de nu-
merosos prisioneiros na URSS,
as descrições dn '•Paraíso So-
viético" feitas por prisioneiros
repatriados anularam rápida-
mente os efeitos da demagogia
nacionalista do PC. E o nu-
mero de militantes comunistas
na. Alemanha Ocidental foi di-
miiiuintio.

A Fundação Iíockcfellcr anunciou ler doado fundus paia »ti,I!
cientifico rio progresso econômico rias ilhas considrradas pequenas pn
tluiorns rie acurar, nas Antilhas e no Pacifica Meridional.

Anunciou igualmente ler preslario ajuda a \arias instiluiçOrs '»¦'

tificus ou ediicacionain da Colômbia, tio Chile, riu Hrasil c tlu ,l""''ll
Sesle ultimo grupo, a Fundação anuncia ter tloatln 11.00) W

á Universidade rie São Paulo, Brasil, para as despesas cm investi*'*'
cientificas do seu laboratório ile bisinlogia <- cmbriclogin. sali acif
rio professor l.tiís Carlos Junqueira.

A Fundação também contribuiu com lá.™ dollars para sufrafU
gastos ria Conferência Inler-Amcricann a reunir-se rm 10*? W*
i'aul<>, nn Brasil, sobre a lula contra as enfermidades das plantasr'¦
tra os insetos daninhos. Essa conferência será auspiclada eonjtinl*»'

le por dependências tio governo tlu Brasil c pcln Sr<-rrtaria í> ',r"'
tura dn México. (NOVA YORK, II'. i

DE ACORDO O JAPÃO

O DECLÍNIO continua

*m*"

1,'ÍMA es**-' tados
ali -lira publicaria nos Ks-1
Unidos esclarece que. mela

clrincifio americano roívome. anua!-
mente, umn médio de 07.3 qnüos di
carne, o que representa o peso nié-
dio tribuido ao mesmo cidadão,
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Entre os 48 milhões de habitan-
tes dessa parte da Alemanha, o PC
conta um pouco mais apenas de iso
mil membros ativos. Nas eleições
provinciais perdeu o PC 34 por cen-
to dos seus eleitores e o numero de
votos que conseguiu náo foi alem de
6 por cento dos votantes. Nos basti*
doces da Comissão Diretora do PC
uma luta surda houve durante anos
entre Max Relmann, presidente, e
Kurt Mueller, vice. O primeiro aca-
bou vencendo, e um dia Mueller foiraptado e levado para a zona sovté-
tica, onde ainda se acha preso, tendo
sido expulso do PC por trothysta e
por conivência "com agentes se-

cretos de uma potência estrangei-ra". Enquanto isso, a depuração se
processa. No plano sindical, os comu-nistas da Alemanha Ocidental per-deram quase toda a Influencia. Náohá mais siquer um comunista na dl-reçáo da CGT, desde 1948. Hoje, Mos-cou conta multo mais com as organi-zações "cripto-comunlstas" (Jtiven-tude Alemã Livre, Combatentes daPaz etc.) que sobre o PC. £ há naAlemanha Ociental nada menos de
34 dessas osrganizações, visando so-bretudo a mocidade, especialmente
os chamados "partidários da paz" e
quejandos.
(World Copyright by AFP Paris 1951

miS MONTEIRO
EM WASHINGTON

Atavefado 0 general bra-
sileiro com os encontros
marcados

WASHINGTON. 20 (U. P.l — O
gal. Coes Monteiro fez uma visita
clc cortezia ao embaixador Maurício
Nabuco, no primeiro dia de sua vlsi-
fa de duas semanas á capital norte-
americana. Os ajudantes do general
disseram que ele passou a manhã
pondo cm ordem sua lista de encon-
trns marcados. Sua unien atividade(Breanha somaram aproximadnmen

NOTÁVEL AUMENTO NO
COMÉRCIO ANGLO ¦ BRASILEIRO

Estimado em 50 milhões de esterlinos o
volume das operações comerciais no se-
mestre recem-findo

O Japão comunicou ontem ás Na-
çõc.s Unidas que acata fielmente as
disposições dn resolução ria Assem-
bléin Geral proibindo o envio tlc
materiais de guerra á China comu- .
nista e á Coréia rio Norte, Um co- açúcar refinario. como con.---
municado cio Ministério rio Exterior Ide Cuba »•*• orno -...' ?
japonês informa, igualmente, que o
governo nipónlco controla o.s etnbar-
quês destinados a llonc Kong, Ma-

AUXILIO
URBANO V COIIEIA

O Ministério rir. Estado
que. na próxima scxta*i*»JiP-l
rão do porto cie Cardenas lll.twi
lões de álcool e 10 001 ton'«a

de Cuba ao programa
Coréia. 'Havana, INSi
° NOAÍHXETK 

DA JOKlMUt
rão c outros pontos próximos ao ter
rltório Inimigo, (Flushing Mendows
INS).

ItFicou constituído, com a
ção do Príncipe Regente »
o novo Gabinete jotdanio .W'*
tas principais são n;«««
sidencia c Exterior, ícF,v
Abouhouda: Vice l1."*"-^

El Mllítü Fl»*»:10l* Sal d Facha
Abri-.:;: i:'..*¦¦ i r-v:]ú Klialllli .

ulclmaii »'-' I

1 rio, construído para um «"%;

: escalas entre Londres c m>
' te7. ontem, com cxlto, a • •

i ra viagem ofic'

,passa firos.
dadcjnf"

)ii vôii ' . „
26 pasü?l

O avião, com «!'•'¦':'¦;:-0 .si

porto de Londres, coni**^
U. inclusive 23 membros co

mento

LONDRES, 25 (BNSl — Nos seis
primeiros meses dp 1951 o volume
total das operações comerciais cn-
tre a Grã-Bretanha e o Brasil foi
de uns 50 milhões de esterlinos. As
importações realizadas pela Grã-

¦ít^^^^^^M^érÚMF-A-f^MllM.

A CONFERÊNCIA 1)1" KAESONG -• A chcRmln do helicóptero quo
levou a delegação da ONU. sob a chefia do almirante Joy, a Kaesong:
para a> negociações preliminares com os delegados coreanos do norte

e comunistas chineses. (Foto AFLA

oficial ontem, foi a visita á embal
xada brasileira. A recepção planeja-
da para ontem á noite pelo gal.
Ornar N. Bradley, chefe rin Junta
dc Chefes dc Estado Maior, foi adia-
dn. devido á morte rio almte. For-
rest Sherman.

Os delegados no Conselho Inter-
americano rie Defesa reunlr-sa-áo
esta manhã, para saudar o militar
brasileiro. O Inte. icnl. Charles L.
Bolte pronunciará o discurso de sau-
rincão, esperancio-se que o ftal. Mon*
teiro pronuncie aluiimas palavras "tri
resposta. A reunião será caráter pri-
vario. Ao meio dia, Bolte oferecerá
ao general visitante e a.seus ajudan

te 24.5 milhões de esterlinos, e silas
exportações se elevaram a uma
quantia semelhante.

Um dos mais notáveis aumentos
foi o relativo à remessa dc mnqul-
liaria britânica. O valor da remes-
sa ao Brasil, no primeiro semestre
deste ano. é maior rio que ns re-
messas feitas a qualquer outro pais
não pertencente à Comunidade Brl-
Innien. salve a Holanda. O total fni
ric 7 milhões ric libras esterlinas!
cifro que admite comparação mui-
to favorável com a dc 5 milhões
correspondente a iRiial periodo do
ano anterior,

A maquinaria têxtil

c. com exceção da índia, o Brasil
foi a nnção que. durante o semastre
a que nos referimos, comprou mais
máquinas têxteis britânicas, O va-
lor das aquisições ascendeu, no ano
passado, n 1.380.000 libras osterll-
nns, c este ano se elevou a 1.822.000
esterlinos.

As exportações rie equipamentos
elétricos para o Brasil, que no ano
precedente fora de 649.000 libras cs-
terltnns, ascendeu ôste ano a 1.158.000 esterlinos; as consuma
ções cie ferramentas e outros objq*
tos de ferraria, riuc no nno anterio:foram ric 8B4.000 libras esterlinas.
ascenderam este nno n 1.239.000 li-
brns esterlinas,

PIOROU SFORZA
Piorou ligeiramente o estado ric

saúde cio Conde Cario Sforza. iiiinis*
tro cio Exterior da Itália. Sforza, que
tem 77 anos dc idade, sofreu um ata- I fesa Nacional
que de flebite. knn. (Ama, AFPi

Os médicos, no entanto, dizem que VOA O ¦•BKABAZM"*• _
o se uestndu não c critico. IRomn, LONDRES. i!6 'llf-".".':':,t;
U.P. i. " Brabazzon". o maior aua.-.;..,;

Ij. -i.„,M« norn uni SE.I.IV
BRADLEY CONTINUARA'

O presidente Truman anunciou
que o general Ornar Bradely conti-
nuará presidindo, durante riols anos
mais, o Estado Maior Misto Norte-
Americano.

O primeiro período clc Bradley co-
mo Chefe do Eslado-Maoir Misto ex-
pira no próximo dln 15 de agosto, po.
rém, em todas as esferas desta capi-
tal esperava-se que o presidente o
nomeasse para um segundo período,
(Washington, U.P.).
RECORI)

MUNDIAL DE AVIAÇÃO
O aviador francos Rebillon bateu

ontem o recorri mundial rie distancia
em linha reta, sem csoaln, cn- avião
ligeiro, categoria ric menos de. MO
quilos rie carga, efetuando um vôo
entre Paris c Itabat, seja unia dis-
landa de 1.800 quilômetros ,em 10
horas, á média ris 180 quilômetros
horários. O aparelho, um Minicab cie
05 cavalos, consumiu 170 litros dc
gasolina no percurso.

O record anterior, clc 948 quilome-
tros, havia sido estabelecido pelo
belga Vau Conpen. tRnbnt, AFP).

ULTIMA Hfll
JO' EM SETEMBRO 0 AP

.tdlí IUNIDAS. 20 (UP (,
comunistas em K"^*»

! serão ueces.-anas nua.- 
^' ;,.;.)

nas parn elaborar o - •
mais outras ema»».

TRARÁ' ELENCOS
ALEMÃES AO BRASIL

As importações tlc nlr-odáo
rama brasileira, efetuadas pela Grã-
Bi-ptnnhn somaram, no primeiro se-
mestre rie 1951, a um total dc ....

em

O professor Wolfgang lloffinann
Hnruiseh, escritor e diretor teatral
alemão! refugiado desde iflUft no
Brasil, chegou a Kcrlim, onde espera
passar 15 dias .Hnvnisch tencionn
preparar representações cie obras cie
Wagner. *vloznrt e Beetrpven, nos
•cairos rio Rio de Janeiro e Sáo
Paulo, com a participação rie nvtis-

emjtns alemães. (Berlim, AFD.

Coréia c m'i.-= _«»--¦ dc;!(j
colocar em vitoi.nP-JJ |CJ|,|í
possivelmente nao .-.*'¦ ,,-ii-
acordo rie cessar fogo »'"'

ti .libro-
PAUI. REVNAliI Q prStí

PARIS, 38 lIN'S' i,yW\
Inlstro do tempoje t «*

ou-nr**!Revnnutl. informai';'
Auriol. boi. ptni ftancíi

S6 J"tuiiir o novo Bflw*-«*iert sc...
Antes contudo f liijMl

com os "ricres do Assei'
nal.

FORMADO 0 NOVO .
GABINETE i

.« .Ai-r>-%]j'"

maquinaria têxtil constituiu"8.807.000 libras esterlinas, em lu-tes um almoço do Mayílower Hotel, importante parte dessas exportações, gar dos 5.840.000 libras esterlinas 1 libras' «terltaM:V«ar*im ã"sVr"de
/¦r-,f,-i .m--;':^\\r','i--\'\a!^L^±^^i^^ '

correspondentes a igual periodo rio
ano anterior. A.s importações de. ma-
deira,,que em 1950 foram de 290.000

blnetc foi cqnM^ijJ
De Oásp:ri l'Y,,u„ .*

decretos da """.^ .
membros únJ^^-^í-

relativas ao calí %$ P
neste ano- e de -.«*
terlinas em 1W*
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As firmas Casimlrns Adamastoi',1
Kellcr Lupi, Ferrando e Evnristoi
Lügó, afirmaram que jamais provi-1

vriMI-KO FóRA ,,(, PROGRAMA — Durante uma recente tourada em Madrld, o touro, num número
in de programa, saltou h cerca que o separava doa cspectadore.;, causando pânico entre os mesmos.

0 loureiro, no entanto, interveio liabilmcnlc com sua capa e tudo terminou sem acidentes (Foto APLA).
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SI ves acusações!AsP0,iciasía!'di"lí,s
-. ' -> 'num só organismora o deputado;sll|)01.(liJas ao

NEGOCIARAM IRREGULARMENTE
com os dólares do Banco do Brasil

Processados dois funcionários do estabeleci-
mento e um preposto de corretor |

S. PAULO (Meridional) — Pe-
rante o Juízo de Direito da 6.» Vara
Criminal, foram, ontem, denuncin-
dos, Felipe Ducker, Ceelstlno Mclls
Júnior e Francisco Antônio Noguel-
ra de Sá, cm virtude dc atos criml-
nosos em tomo de irregular aqulsl-
ção rie dollars no «Banco do Brasil,

Segundo os elementos do proces-
so, Felipe Drucker exercia o cargo dc
preposto de corretor oficial de fun-
dos públicos. Entre maio de 1048 e
março de 1040, no exercício desse
cargo, solicitou à Fiscalização Bnncá-
ria ria Agência desta capital, do
Banco do Brasil, tomada cb cambio,
destinada á importação dc máquina:,
e mercadorias diversas, de procedeu-
cia horte.nmerlcana, para as firma:-
Linhas c Lãs, S.A., Fábrica de Ca-
slmiras Adamastor S.A., R. K_l ¦
ler Lupi e Cln., Ferrando e Cln,
Kvaristo Lugó c Cia., Andrade ...!¦
beiro Ltcln-, Fiação c Tecrlagem Sao
Miguel Ltda., e Fiação c Tecem-
gem Cambuci, SA.

A seguir transferiu a terceiros, es-
tranhos às operações, os dollars as-
sim criminosamente obtidos.

As "notas promissórias" no va-
lor de 174.073,9 dollars, equivalcn-
tss a CrS 3.268.648,24, foram visa-
das umas por Celestino Melis Ju- r.,..(!_„ m«i;«_ Iimior o nrinci-
nior e outras por Francisco Antônio Celcslino Mehs 

Júnior, 
o> princi

Nogueira de Sá, ambos funcionário., pai acusado, (rolo Menaionaii

^^mmm MsããMSMÈ,
CPmo citadas foram julgadas inexistentes.

O juiz da 0.* Vara Criminal, cm
face da denúncia agora apresenta-
da, tomou as providências para o en-
caminhamento do processo.

_^B BSTi .

Só Uma Mulher
Compreende <

Outra Mulher-
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Para solucionar o pri
biema do abaslecimenli

Reunidas cerca de 500 cooperativas

•» isco Macedo
CONSIDERADO I NI DON EO PELO D. A. S. P.

Dois inquéritos para apurar irregularidades nas
transações com a Leste Brasileiro

lutes rie subir á tribuna para prós-t creto. que pudesse rebater o libelo
[ijulrno seu "libelo" contra a Co- do sr. José Guimarães.
«lisüo do Vale cio são Francisco, o | VAI REDUZIR A PO'
de"eit__o Trabalhista Francisco Ma-1 Pouco antes de expirar o tempo
cedo teve oportunidade de ouvir o'" ' Guimarães,.raniado baiano José
mjo nome Ioi ontem citado pelo re-
prEseiitluite sergipano,
IIEVIR.WOLTA

0 '!¦ Josc Guimarães exioai um
esmolai' do "Diário Oficial", de 20
de dezembro de 1940, do qual consta
.ma exposição do DASP a propósito
de dois inquéritos onde o deputado
Francisco Macedo c apontado como
um dos principais acusados ficando,
por Isso, veda cio n manter transa-
çüs. c-in.rciais cou! o governo fe-
dera!.'
OS ISQLT.ItlTOS

0 primeiro Inquérito foi suscitado
pelo próprio sr. Francisco Macedo
«tie. em vista de desentendimentos
..ni o sr', Lauro Farani do Freitas,
inISo diretor da Viaçâo Férrea Leste
Brasileiro, tie onde o sr. Macedo era
tomecedor, resolveu enviar uma de-
niincln.- an sr. Getulio Vargns, pre-
iidtnle dn Republica, acusando a
jfaliiistraçáo da Estrada de Ferro
cf uma série de irregularidades.

Instaurado o inquérito este _on-
.Mil pela improcedencia das acusa-
côr. Novo inquérito foi realizado,
laia ficando apurado, mai.. uma
¦.:•. A Exposição do DASP concluiu,
tülm. propondo que o sr. Fran-'c_..'.Ví_,_efl_f''e'í.ntlnuosse privado de:
.á.i_a_lànnr cóm a 1-e.te.

da prorrogação, o sr; Manoel Mo
rais solicitou um aparte para dizer
que não sabe se o sr. Oscar Guedes
é idôneo, solicitava entretanto que
o orador ouvisse os srs. José Angus-
to e Neto Campeio sobre a sua atua-
ção no Ministério da Agricultura,
acrescentando que reduzirá a pó
qualquer acusação contra a Comis-
são do Vnle do São Francisco. Adi-
tintou que já tem pronto um prole-
to de resolução pedindo a instala-
ção de uma comissão de inquérito
porque não é como o sr. Jocl Pre-
sidlo que não crê nos inquéritos par-
lamentarei.
DESMENTIDOS
¦ Também o sr. Lopo Coelho inter-
feriu para comunicar que fora pro-
curado pelos srs. Apolonio Sales e
Eduardo Rios ,o primeiro afirmando
rráo endossar as acusações do sr.
Francisco Macedo, e o segundo,
pondo-se à disposição da Comissão
cie Inquérito.

Por outro lado. em Belo llolrzon- i
le. o engenheiro Lucas Lopes con-
traria va as afirmações do orador.

Concluiu o sr. Lopo Coelho, soli-
citando ao sr. Benedito Valadares
que desse ícu depoimento ou me-
lhor. que confirmasse, ou nâo. ter
assinado a carta ontem lida pelo sr.
Francisco 'MaCCdo.
VALADARES

NAO QUIS FALAR.

Exército
Em estudos o projeto no ]
Estado-Maior

Já foi encaminhado ao Estado
Maior do Exército, para parscer, o
projeto da chefia rie policia, uni-l
ficando as policias fardadas, o pró-
Jeto será apreciado pelo chefe do |
governo e depois encaminhado ao!
Legislativo.

Se transformado em lei, dará com-;
petència exclusiva à Polícia Militar, |
para executar em todo o pais os
serviços de Polícia Especial ou de
choque, gunrda-clvll. inspeção de trá-
lego, vigilância noturna, rádlo-pa-
trulha, vigilância portuária, guarda-
florestal etc.

As Policias Militares ficarão subor-
clinadas diretamente às secretarias
do Interior e Segurança de cada Es-
tado. Território ou do Distrito
Federal, mas estarão também li?a-
das ao Exército, por meio dc um Es-
tado Maoir, chefiado por um gene-
ral e com sede no Distrito Federal.

Haverá quatro Inspetorias Reaio -
nais. com sedes nas Regiões Milita-
res do Norte, Sul. Leste e Oeste do
pais. Essas Inspetorias, assim como
as PM, serão comandados por ofi -
ciais superiores do Exército e os cie-
tivos das PM nunca serão inferiores
n 800 homens por batalhão ou regi-
mento.

l-Nl.-ST.. '"";'..
0 acusado, depois de ter ouvido*!" O' S-Vfié-iedllò" Valadares que-

a tudo impassível, subiu ii tribuna dou-se mudo. enquanto se expirava
para continuar a sua oração, ontem! a hora da prorrogação,
interrompida, Inicialmente fez uni Amanhã prosseguirá o orador.

Ao sair, o sr. Benedito Valadares
foi abordado pelos jornalistas, aos
quais disse, apenas:— "Sol somente que o S. Fran-
cisco é um grande rio navegável".
NOMEAÇÃO QUE CONTRÁRIA A

NOSSA POLÍTICA
INTERNACIONAL

,0 deputado udenista Alberto Deo-
dálo falando ontem, a propósito das
noticias de que o sr. Batista Luzar-
do seria o novo embaixador na Ar-

histórico rins suas transações trom ti
Viaçâo Férrea Leste Brasileiro c.
mais adiante, como liara èspllcar a
sua posição em tace da punição que
o DASP lhe imptizera, informou que
ao rebentar a ultima conflagração
mundial nuzera-se, com os seus co-
loiios. íi riisDÓsrção do presidente da

,"..pr.liív. ::••.!;) mais itisse. de con-

Apoio do Governo Fede
ral ás Missões Culturais
do Estado do Rio

O ministro da Agricultura, sr. João
Cleofas. enclou telegrama ao gover-
nador Amaral Peixoto comunicando-
lhe que, informado do plano gover-
namentah'para o' restabelecimento
das Missões Educativas Rurais do
Estado do Rio, apresentava• suas-íe-
licitações pela iniciativa, ao mesmo
tempo que colocava á sua disposi-
ção iodos os recursos técnicos do Mi-
nistério da Agricultura afim de se-
rem plenamente alcançados os obje-
tivos da oportuna medida.

gentina, fez uma severa critica, não
apenas do regime de Peron como
também ao sr. Luzardo.

O sr. Alberto Deodato, que soltei-
lou a transcrição nos anais de um
topi.o publicado por um vespertino,
afirmou que a nomeação do sr. Lu-
zardo contrariou fundamentalmente
a tradição da nossa política interna-
clonal.

SURPRESA DA ESPOSA DEPOIS DE 11 ANOS

Foi ao hospital ver o marido que
tentara suicidar-se e encontrou-o

sendo acariciado pela rival
SAO PAULO. 25 (Meridional) —

Curiosa queixa foi hoje, á noite,
apresentada ao delegado de serviço
na Central de Policia, a sra. Lydia
Gomes Santos declarou á autoridade
que seu marido, José Agostinho Go-
mes, motorista da CMTC, ontem ten.
tou suicidar-se ua praça da Repu-
blica, ingerindo uma substancia to-
xica, sendo removido para o Hospi-
tal das Clinicas. Hoje esteve ali pa-
ra visitá-lo. Ao entrar no quarto en-
controu outra mulher acariciando
"eu esposo, que está entre a vida e a
morte. Lydia teve uma crise nervosa
e tentou agredir a rival quando esta
lhe declarou enfaticamente: "Ele vai
morrer nos meus braços..." Impedi-

da por funcionários do hospital de
agredir a rival, resolveu queixar-se
á policia, alegando direitos sobre o
seu marido eom quem se casou há
11 anos, possuindo nada menos de
11 filhos.

REGRESSA .10 RIO LAVV-t-ACE WINTERS - Exemplo de'°rça tio vontade c determinismo é,
M. «Ho, a v|tla ,)„ R,-an(ic _ari-ijiio norte-americano Lawrencc""ittrs, que vemos na foto ao de-«-Marrar de. um Bandeirante da"nair dn BTffsll quando retorna->» a« lüt) procedente de S. Tauio,
S1"* »e exibiu para a platéia da-wla capital-; Tendo visto a lur.
P"ia primeira vez em lar humilde'» «ina algodoclra da Carolhia du».!'.t_lutlou eom imensa difieiilda-
llf-l-jrà bacharelar-sc pela Unlver-
jÜlailc de Howard, dc Washington,«..-í-itlo, para custear seus eslu-

W; modestos empregos. Não seria,
;"tretanto, a advocacia que >hc
jWna as portas da fama. Desço-"«Hii, ainda ([liando cursava o si-•«Sal na Dunbar High School, por'" (io;: professores daquele edu-""uaiio, Lawrencc 'ngressou noamoso c-roEva Lessic. O famoso
.,,ntono negro conseguiu um su-"o espetacular nesta sua "tour--
'*T pelo Brasil, arrebatando a™cia tio Santa Isabel, de Recife.<"! o ouviu de pé quando inter-WH°u "Xangô"; dc Vila Lobos.

Representantes do Brasil
em Washington, Roma
e França
DECRETOS DO PRESIDENTE DA

REPUBLICA

Por decretos do presidente da Re-
nubllca. foi designado o conselhel-
ro comercial Guilherme Mlebelung
Correia de Araújo para ter exerci-
cio na Embaixada do. Brasil, nos
E=tados Unidos e Antônio de Men-
donca para representar o BrasU na
conferência Mundial de Documen-
taç&o. à realizar-se em Roma, de 15
a 25 de setembro do corrente ano.

Por outros decretos, foi o sr. Ar-
tur Teixeira de Mesquita nomeado
cônsul honorário em Bayonne. na
França e o coronel Mario Pope cie
Figueiredo, nomeado para integrar
na qualidade de assessor militar, a
Comissão Mista Brasil-Estados Uni-
dos,

Inauguração da VI Expo»
sição Agro-Pecuaria e
Industrial em Barra

Mansa e Plrai
Estão muito adiantados os prepa-

rativos para a inauguração da VI
Exposição Agro-Pecuária e Indus-
trial, promovida pela Associação Ru-
ral Sui Fluminense, que será levada
a efeito em Barra do Pira. no dia
12 de agosto próximo. O certame,
oue vem despertando grande interes-
se em toda a região do vale do Pa-
raíba, servirá, desta vez, não só para
evidenciar a grandesa e o desenvol-
vimento da agricultura e da pecuá-
ria como também para documentar
o progresso Industrial desta impor-
tante região. A comissão organiza-
dora da Exposição lol abrigada a ati-
mentar as instalações dos stands",
de vez que o numero de expositores
Inscritos foi superior a capacidade
dos mesmos recintos. Constituem
valiosa contribuição para o êxito rio
certame o dedicidido e a .olaboração
da Secretaria de Agricultura c da
Prefeitura Municipal de Barra do
Pirai. Técnl.os do governo estadual
percorrem as fazendas a fim de ins-
pecionar os animais inscritos e pro-
ceder á vacinação preventiva contra
a febre aftosa. O sr. Paulo Fernan-
des, titular daquela Secretaria, es-
teve visitando as instalações e to-
mando várias providencias rclacio-
nadas com a rer_'ização do Interes-
sante certame.

^ 
Para um Hálito PeiluniadoN

Mentes Limpos e Brilhantes. /
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Abandonado pela esposa
espancava os filhinhos

SAO PAULO (Meridional) - VI-
cente Cardoso, morador na rua
••Dois", n." 9. Vila Nitro Química-
em Sáo Miguel, em virtude dos maus
tratos infligidos á sua esposa, Emi-
Ha Cardoso dos Santos, fez com que
a mesma abandonasse o lar, flcan-
do cio com os dois filhos do casal,
Deogracias, de 5, e Daniel de 4 anos.

Não tendo ninguém para eu dai
das crianças, Vicente lhes impôs
uma disciplina multo rude. Cons-
tantemente as duas crianças prec -

savam valer-se do amparo dos vizl-
nhos. Diante disso, Vicente, ao çhe-
gar em «asa,-ficava Irritado e quem

pagava as conseqüências da sua Ira
eram os menores. Para castigar os
filhos, servia-se de um reino, flage-
lando as costas.de Degradas e o
corpo de Daniel.

Tendo conhecimento do que se
passava, por intermédio de um»
irmã, Emilia Cardoso dos Santos,
sábado, dirigiu-se á Décima Delega-
cia e apresentou queixa ao sr- Do-
rival Rosa de Morais, que mandou
submeter as crianças a exame de
corpo de delito, isto porque os ver-
gõea produzidos pelo relho eram visl-
vels, particularmente nas coitas da
menina. .

Dois Nomes
Unidos Numa

Grande Aventura

FLAG e

linda.
BAPTÍSTA

Venceu o governo traba-
Ihista gaúcho
BATALHA PARLAMENTAR

PORTO ALEGRE — Meridional)
- O governo trabalhista gaúcho
venceu, hoje, a primeira batalha »•« vjga •

parlamentar da atual administração-1 u-

Congresso Comunista (ic
mulheres no Rio

O delegado de Ordem
Política e Social nada
sabe ainda

S. PAULO, 25 (Meridional) — O
diretor do Departamento de Ordem
Política e Social concedeu hoje no-
vas informações sobre as delegadas
comunistas dos Estados do Ceará,
Rio de Janeiro e Minas Gerais, que
virão ao Congresso Nacional de Mu-
lheres, a realizar-se nesta capital,
nos dias 28, 20 e 30 deste mês.

Assim é que o delegado de Ordem
Social de Fortaleza Informou àque-
Ia autoridade paulista que a embal-
xácla cearense ao congresso virá com-
posta das seguintes comunistas ati-
vas — Margarida Calado — Maria
Rodrigues — Maria Luiza Cavalcan-
ti — Deborah cl_. tal — Francisca
Barbosa — Maria Perpétua — Hei-
nanda Ferreira — Izele Mesqulia,
todas escolhidas em reunião da Con-
venção Estadual de Mulheres, reali-
zada na capital cearense, sábado úl-
limo.

Do Rio de Janeiro: — Maria Lins
— Elina Mich.l — Jas Patrls c Eu-

dia:
via Ubcrlãn-

Maria José Los Casas ime

Aspecto da mesa que presidiu a inslalaçâo cio Primeiro Rtunlio,.
de Consulla ás Cooperativas- vendo-se, entre os presentes, M ml-"
nistros da Agricultora e da Viaçâo r o secretário de Aqtleultuta

do Distrito Federal, (Foto Agencia Nacional.

Com a presença de ícprcsentan- criada, e disse que êsse novo o:
tes de centenas dc cooperativa.-, dr. começará, dentro de poucos
oito Estados, instalou-se, ontem, im' 

"

auditório do Ministério da Agricul-
tura, a I Reunião de Consulta a.
Cooperativas, convocada pelo gover-
no para estudar e assentar medidas
para a solução do problema do abas-
tecimento desta capital.

Tomam parte na reunião cerca de
quinhentas cooperativas de produ-
ção e credito rios Estados do Rio de
Janeiro. Espirito Santo. Minas Ge-
rai.s. Goiás. S_o Paulo. Parona. Sta.' 

por 30 votos contra 21 _a Assembléia dic^ _ Juha da gUva Xmarantc „, .,.„,,
.Legislativa aceitou o veto do govci-|_ 2Suleika Helo — Walklrla Gomes Catarina e Rio Grancic do Sul e de

lazer sentir sua ação benéfica.
ves de estudos e sugestões a ser
aplicados imediatamente pelo i_
verno ou encaminhados ao Congré
so Nacional, na forma de ante-;
jetos de leis. A I Reunião de y
sulta vinha estabelecer um entend
mrnto entre o.s pequenos prodütOMl
e as autoridades encarregadas
produção c do abastecimento.

Jardim — Elide S.o.zemberg — Oli-i nador á reestruturação dos oficiais' administrativos ria Secretaria de vl„ Calábria c Luciola Souza Rosa,
j Agricultura. Modas Indicadas pelo Comitê Esta-

Embora não se trate dc questão t|Uai ci0 extinto PCB rie Minas. En-'política, a vitoria dos trabalhistas tretanto. o diretor do DOPS ainda
; d'_ grande repercussão, visto que sua não reesbeu, de quem de direito, o
bancada na Assembléia é de apenas requerimento para a realização de
23 deputados para um plenário dè tal congresso e não está sabendo,
55 representantes do povo. também, onde o mesmo se realizará.

produção, crédito c consumo do Dis-1
trito Federal. Haviam sido convd-'
cadas cerca de 1.200 cooperativas. !
VAI FUNCIONAR

A COMISSÃO AGRARIA |
Abrindo os trabalhos, o ministro.

da Agricultura pronunciou um d:_- jcurso, no qual aludiu à Comissão i
de Política Agrícola, recentemente I

/Perlume o Hílilo, Embeleze ti Denteis
COLGATIZE sue Nei

Com
CREME DtNTAl

COLGATE

_:;-.<.:.::1
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l-RSCONTÒS DK TÍTULOS

.'Altnci-I ARKS K COMÉItCIAIS

IMI'KI.S1IM(IS COM GARANTIA

DE ALUGUÉIS, APÓLICES, ETC.

EMPRÉSTIMOS PARA REFORMAS

DE PRÉDIOS. AQUISIÇÃO

DE AUTOMÓVEIS
E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

EMPRÉSTIMOS 1'AltA

MODERNIZAÇÃO DK

ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

AVALIAÇÕES. INCORPORAÇÕES
LOTEAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO GERAI.
DE DENS E OR.ENTAÇAO

DE INVESTIMENTOS

DEPÓSITOS PARTICULARES
E COMERCIAIS

CONTAS DE PRAZO EIXO
E AVISO PRÉVIO

CONTAS DE RESERVA
PROGRAMADA

AMANHÃ ¦ Dia 27 ás 11 horas

Ato Inaugural da
Nova Fase do _^
Banco Nacional do Comércio dc W4^m ^.

Com uma extensa linha de serviços bancários, apresentados sob novoi
ângulos, entra amanhã em atividades o Banco Nacional do Comércio
do Rio de Janeiro, S. A..

Reestruturado para ser uma instituição a serviço do público, e Bancfl
Nacional do Comércio do Rio de Janeiro, S. A. — B. N. C. —

está inteiramente às ordens do comércio, da indústria e do povo do Rie
de Janeiro, aos quais deseja servir em todos os seus problemas
financeiros, desde as operações tradicionais até os empréstimos pare
aquisição de casa própria, compra de automóveis, de utensílios domésticos,
reformas de estabelecimentos comerciais, e outros financiamentos que
venham beneficiar o homem do povo, o profissional, o pequeno proprietário.

Inscreva-se na lista dos clientes do Banco Nacional do Comércio
do Rio de Janeiro, S. A. — Venha visitar-nos. „

Francisco B. Galloíti
Pr»ild»nt».

José Loureiro Jr.
Diretor

DIRETORIA
Mario da Cunha Buenn

Vira prt-ld-i-ta

Gastão Seixas Maciel
CHretor

Fèlisbèrto J. de Bulhões Carvalho
Õlretor

Waldemar Nunes da Costa
Geronla

CONSELHO CONSULTIVO
Prof. Benedito Montenegro - Presidente
Dr. Oroeimbo Octavlo Roxo Loureiro
Dr. Fábio Prado
Dr, Adhemar de Faria
Dr. Álvaro Soares de Sampaio
Dr. Roberto Orlando Pucci
Dr, Manoel de Azevedo Leio

CONSELHO FISCAL
IKTIVOSl SUH-NTIll

Sr. Angclu Mario Orne Sr. Arnaldo Silvu írnnlo» m
Sr. Antônio Sylvio da Cunha Bueno Sr. Renato V. du Fonseca GuimarXee
Sr. Arnaldo Wrlght Sr. Agenor Homem MártinB

Sr. Otávio Fria» de Oliveira
Dr. João dn Silva Monteiro
Sr. Agoatinho Bueno
Gal. Achlllcs Gallotti
Sr. Rubens Rerardo Carneiro da Cunha
Sr. Joaquim Mattos Rocha
Sr. Nlcoln dr Snnlis

•9SJ^
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Banco Nacional do Comércio/yi^./<*/¦-, "/,<¦ ¦'. <

UMA INSTITUIÇÂO PARA BEM SERVIR AO PÚBLICO

Rua do Carmo, 17 — Telefon» 22-6139 — Rio de Jantiro
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MAIOR ASSISTNCIA AOS NECESSITADOS

NOVO RITIMO DE
TRABALHO NA T BA

Declarações do sr. Elpidio dos Reis
— As Comissões Estaduais da Le-

giáo Brasileira cio Assistência, ta-
trarám, já, em novo ritmo tle tra-

D

A Alta. nas proximidades cio Rio de Janeiro, continua a ficai' eslado-
náiia. Desta maneira, a corrente de ar continental permanece ativa, pro-
metendo o prolongamento do período de tempo bom. por mais uns «ia:-,

A Máxima, foi HO.3 c a Mínima 15.0.
As Mures para o clia '11 dc julho: Preamar: 9,40 hs. e21,00; Baixa-

mar: 4,'J0 hs. e 17,10 hs.

jças" ao trabalhador que con-
seguir, sindicalizar maior nu-
mero de companheiros.
PROPAGANDA

NOS SINDICATOS
CEGTJNDO apurou a reportagem
k-> do DIARIO DA NOITE, o D.
O.AX.S. já completou o plano
para lançamento da campanha,
que será feita em bases modernas,
com intensa propaganda nos Sin-
dicatos clc todo o pais. Atendendo
ao apelo clc Vargas, cada trabalha-
dor procurará levar todos os seus
colegas de profissão para « asso-
ciarão a, que pertence, mostrando-
lhes a vantagem de uma classe uni-
cia e forte.

Por sua vez, cada Sindicato cre-
denciari um representante junto á
Divisão rio Fiscalização do Minis-
lerio do Trabalho, para auxiliar
na fiscalização e apuração da
"campanha do mas um".
AMIGO N." í

DE DANTON
A O trabalhador que conquistar o

, segundi» lusar na competição,
ser» dado o titulo tle "amigo nu-
mer<> um He Uaiilon". A campa-
nha, praticamente lançada desde
nntem, estará encerrada no dia '.',
He outubro, qua min, cm solenidade
». reali/ar-Mi no Palácio do Traba-
lho, recebera» os vencedores os
prêmios pela vitoria.
0001'ERATIVISr.IO

A "campanha do mais nm" com-
preende, também um amplo mo-
vimr.nto cooperativista, cuja tina-
lidado primordial será a integra-
çào total do trabalhador no seu
Sindicato. Desse modo, nos pro-
vimos dias o Ministério fará distrl-
bit ir cm todos or órgãos dc classe
uma publicação contendo noções
sôbrc a organização dc ooopcratl-
vas, sua necessidade e valor, o por
outro lado dando minuciosas ins-
truções sobre a sua organização.

Essas cooperativas serão orgaiii-
zadas c dirigidas pelos próprios as-
sócia dos, recebendo a sua direto-
ria integral apoio do Ministério,
inclusive no que se refere a auxí-
lio material para o seu rápido de-
«ieuvolvimento,
PRONTOS

OS ESTUDOS
Apuramos, ainda, une o Minisié-

rio da Agricultura já concluiu os
estudo* * que eslava procedendo
sijbrç « projeto de fundação de
uma gr» lide Cooperativa dc Con-
vuhio no Distrito Federal, o qual
será dentro de alunos dias devol-
•'do ao presidente Vargas.

Vale acentuar que. a fundação c
organização dessa Cooperativa se-
rão patrocinadas pelo Ministério do
Trabalho, c a cia possivelmente fi-
e.arao ligadas todas as que vierem
a ser organizadas pelos Sindica-
los.

f Perfuro. « HállloA
i --..N LI m p * e E m b e I e 11 \
í 3V os Dentes Com )

e largou o quo chamou de une-
mate definitivo:

O "senador eslá com a ra-ão,
sim senhor. Eic não é manlcure,
nem pedicure. nem barbeiro, p
nem foi eleito com os nossos vo-
tos por isso, não tem interesse no
projeto...

Logo depois, ficava constatado
(jue a repercussão da Iniciativa do
representante carioca também titiu-
ítlda outras classes. E' que, quan-
do saíamos da barbearia, encon-
iramos- com uma Comissão de es-
ventes è outros servidores do.s
Cartórios desta capital, que se pre-
paravam para visitar o .sr. Moznrt
Lago e lhe solicitar a extensão dos

i benefícios do seu projeto a outros' 
profissionais. Desejam eles,. em
particular, que a lei também lhes
dê direito de explorar, liara si mes-
mos, o.s cartórios em que traba-
lham, até que possam fundar os
seus próprios.

Estamos certo de que o repre-
sentante carioca com o seu espirito
liberal ncolhreú entusinsticninenle
á nossa idéia.

V. aduziu:
Aliás, o senador poderia dar

um aspeclo mais amplo ao projeto
t|iial seja o de oferecer oportunl-
dade aos motorneiros de adquiri-
rem os seus próprios bondes, aos
"chauffeurs" de comprarem o
IAPTEC, aos bancários de entra-
rem na posse do.s Banco.'.

E finalmente, acrescentou ainda:
O Tezouso poderia passar pa-

ra os deputados, e o Governo para
o povo.

Como se vê, o projeto do repre-
sentante carioca, despertou o mais
vivo interesse publico, por sinal
provocando verdadeira revolução
nos meios capitalistas da cidade.

B
quem conferenclou no Catete. sex-
U-íeira ultima, durante 1j minu-
tos.

Procurando, pois, a fonte fidedlg-
na para esclarecimento das versões
contraditórias que sobre a inencio-
nada visita passaram a circular pe-
Ia cidade a reportagem do DIA-
RIO DA NOITE obteve um encon-
1ro com o embaixador Giordano
Eccher — cujas declarações divul-
gamos cm seguiria.
- A VISITA TKVi: POU OBJETO

A PRORROGAÇÃO DE UM
TRATADO COMERCIAI,

Indagamos do diplomata uru-
sruaio a. respeito do assunto que o
levou ao Catete. A resposta a esse
quesito foi-nos dada nos seguintes
l ermos:

— Visitei o presidente Getulio
Vargas na sexta-feira ultima, de-
pois dc ter tido contacto, no dia
anterior, com o chanceler Neves da
Fontoura. Cumpri com isso Instru-
ções de meu governo, que me lo-
ram transmitidas no ensejo de uma
rápida viagem que fiz a Montcvl-
dou, O assunto tratado, primeiro
com o chanceler c depois com o
presidente, lem relação exclusiva
cõiil o intercâmbio comercial en-
Ire o Brasil e o Uruguai. Como é
elo conhecimento publico, em se-
lembro de 1048, na oportunidade
cia visita que fez então òlpresidcn-
te Batlle Berres a este grande pais
irmão, foi denunciado o tratado de
comercio de 1933 que nos vincula-
vá. Posteriormente convencionar-
mos uni novo tratado, que ainda
está pendente dc aprovação legis-
lativa em ambos os países. Essa
circunstancia exige que semestral-
mente, nos dias 0 de março e 5 de
setembro, de comum acordo pro-
cedamos a sucessivas prorrogações
do tratado denunciado. Faltando
pouco mais do um mes para que
télihamos que recorrer outra vez á
ijfca prorrogação, o meu governo
intendeu que era oportuno apre-
;entar ao Itamarati uma solicita-
:ão no sentido de dar rápida solu-
'&o definitiva aspirada por ambas
s partes. O chanceler Neves da
'oiiioura, depois de ouvir-me, pro-
or.cionándo-mc muito prazer e
lònra, entendeu que eu deveria
simular o mésníó pedido, pessoal-

/¦ente a*' presidente Vargas. Fo'
S_4kt____> ji^^-^^^LK^^w^: U.T-'.-

tem revelado e proferido em expo-
siçâo de motivos do DASP. a ver-
dade é que a referida decisão pro-vocou um verdadeiro desabafo en-
tre os degolados, especialmente
entre os extranumerarios incluídos
no anexo I, os qtiai.s estavam com
o prazo marcado para serem dis-
pensados mas que agora perma-necerao em suas funções até a
realização cie provas. A reação ao
ato do chefe do Governo foi favo-
ravel e nos Ministérios, ontem, á
tarde, ela se manifestou sob as for-
mas mais diversas, desde as crises
d chovo ate ás expansões de abra-
cos largos que nossa reportagem
presenciou ao percorrer varias re-
partições, onde não eram conheci-
das ainda em toda sua extensão
as noticias dos vespertinos, no.i
quais fórum reveladas as impor-
tantes declarações do sr, Arissio de
Viana, diretor do DASP.
A PRESTAÇÃO DE PROVAS

Se o despacho do presidente dei-
xára em duvidas os servidores dn
anexo II, obrigados á prestação do
prova;, os esclarecimentos do sr,Arizlo de Viana vieram afastá-las
liara os para os ocupantes de do
terminadas séries, particularmentede referencia iiknica e de natureza
técnica. Isto porque, conforme de.
durou o diretor geral do DASP, as
provas exigidas pela revisão visam
aquilatar a capacidade dos servi-
dores mediante a realização de
provas publicas competitivas,' a quetodos poderão concorrer, e a apre-
sentação de títulos e documentos
aos quais se refere o artigo *!ü do
decreto-lei n. õ.nõ. de 1943, de-
vendo naturalmente ser déterml-
nadas pelo DASP a.s séries funcio-
nais em (pie o in-jresso mediante
estes últimos tipos possa assim ser
feilo. Este esclarecimento não ofe-
rece nenhuma dvida porque o
DASP ainda não havia esclarecido
que tipos de provas deveriam ser
compreendidos como "provas pu-blicas de habilitação", qne no des-
pacho do presidente Getulio Var-
gas também são chamadas "pro-
vas de habilitação", expressões es-
tas que se eqüivalem e queremsignificar os tipos de provas premi-tidos pelo referido decreto-lei. queregula a admissão dos extranume-
ràrios.
RUMOS CLAROS

K NAO RECUOS
Em palserta com a nossa reporta-

gem vários chefes de serviços e
técnicos cujos nomes nos solicita-
ram manter em reserva, elogiaram
a orientação definida ontem pelo
presidente da Republica nos ler-
mos do despacho e das declarações
do sr. Arizio de Viana, e, embora
náo considerem ter havido retro-
cesso, concordam unanimemente
em que agora os rumos da revisão
estão mais claros e melhor defini-
dos. oferecendo possibilidades a
soluções coerentes com os proposi-
tos presidenciais de. tão somente
corrigir e não perseguir nem co-
meter injustiças. Os horizontes es-
tão claros agora e assim se poderá
discutir menos e trabalhar mais,
em beneficio da Nação e do go-
verno.

Vai comparecer
á Câmara o
ministro da Viaçâo

O ministro da Viaçâo vai compa-
i recer á Câmara dos Deputados r.o
í próximo dia 8 de agosto. Nessa opor-
! tunidade o sr. Souza Uma fará, p;-
iraiite a Comissão do Poliçmo das
Secas, um relato de sua recente via-
gem ao Nordeste, debatendo com os
parlamentares assuntos referentes ao
combate àquele flagelo.

unicamente esse o assunto tratado
na entrevista do Catete, que náo
durou mais que 15 minutos, e ria
qual me retirei com a grande im-
pressão cpie sempre proporciona a
cordial acolhida do presidente
Vargas.
— NAO HA.

DE NENHUM MOÜO,
NENHUM ESTREMECIMENTO
ENTRE O URUGUAI
ll A ARGENTINA

Formulamos por fim ao embai-
xador Giordano Eccher a nossa
segunda questão:Ha algum estremecimento po-
lilico entre o Uruguai e a Argen-
tina ?

A resposta veio objetiva e pron-
ta:

Não ha tal estremecimento
nem poderá havé-lo nunca, entre
povos que tem, a uni-los, tão larga
tradição de vínculos e sentimentos
fraternos. E se algum dia pudesse
surgir entre o Uruguai e a Argen-
tina o menor desentendimento,
creia-me. amigo jornalista, que se-
ria totalmente momentâneo, por-
que precisamente entre irmãos que
tanto se compreendem o querem,
sempre lhes será fácil demonstrar
a ausência absoluta de más inte.n-
ções ou dc interesses subalternos,
assim como pôr em evidencia as
melhores disposições na rígida apli-
cação das normas dc boa e farterna
convivência que nos regem p têm
origem na raiz mesma de nossas
vidas,

durações daquele filho do cel, Per-,
eiva! Fawcett sobre suas duvidas'
cie que os despojos encontrados no
Brasil sejam os de seu pai.
PODERÁ* IDENTIFICA-LOS NA

INGLATEUltA
Diz Brian Fawcett que não

acredita que os ossos atribuídos a
seu pai sejam os seus. E que não
tenciona vir ao Brasil para uma
identificação inútil, a menos cpie
o governo brasileiro pague suas
passagens de ida e volta e estada
aqui. Prefere que os restos mortais
sejam enviados a Londres.- 

" Aqui — diz ele — eu. os posso
identificar, de vez que há certas
peculiaridades que os brasileiros
ignoram completamente — poW só
os membros da familia têm conlu-
cimento delas. A icieia deles dc fa-
zer a identificação par uma cien-
tadura postiça não é positiva. Mas
eu tenho outros meios.

Acrescenta em seu comentário:
Uma das mais imprecisas ob-

servações veiculadas em recentes
artigos da imprensa, é a de que —
sabe-se agora — meu pai estava
interessado, não em explorações,
mas em achar a perdida mina de.
ouro dos Martírios. E' mentira.
Seu objetivo era uma antiga ei-
dade que acreditava ser ainda ha-
bicada por alguns remanescentes
do uma raça primitiva. Ele efeti-
vãmente viu parte cie uma ciciac'3
morta, mas foi seu interesse por
pesquisas etnológicas que o atraiu
paia as possibilidades de vir n cn-
contrai* os restos rias antigas ra-
eus. Quanto ao que ele esperava
tirar disso, deixemos que ele pro-
pi-ic fale:
PALAVRAS DO CEL. 1AVVCETT"Se a viagem não tiver êxito
(referia-se a sua ultima c fatal
viagem) meu trabalho na Ameri-
ea se encerra pelo fracasso, porque
nunca poderei fazer mais nada.
Serei inevitavelmente, desacredita-
do como visionário e apontado co-
mo pessoa que busca seu próprio
enriquecimento."Quem compreenderá jamais que
não aspiro a tirar disso a gloria

ou o dinheiro para mim mesmo
que estou agindo sem visar gn-

nhos. na esperança de que os be-
neficios finais para a humanidade
justifiquem os anos passados em
buscas e os Inauditos sacrifícios que
minha esposa e eu — para não fa-
lar nos filhos — temos fido que
fazer?"Sei que as cidades existem e se
tivesse conseguido companheiros
convenientes, como os que tinha
em 1913. poderíamos agora estar
em condições dc dar ao mundo os
detalhes do que poderia vir a ser
a mais espantosa descoberta dos
tempos modernos".

balho, obedecendo á nova orientação
traçada por d. Darcy Vargas — de-
clarou á nossa reportagem, na ma-
nhã clc boje, o sr. Elpidio dos lieis,chefe cia Divisão rie Coordenação dos
Estados, que vem de regressar de
uma viagem de inspeção u Peruam-
buco. Paraíba è Mato Grosso,

Informou, ainda, que a L. B. A.,
conforme os propósitos cpie animam
a sua presidente, está envidando es-
forços no sentido de prestar maior
assistência aos necessitados. Assim,
visitou as obras que a entidade está
realizando nos Estados referidos, paru |
verificar o andamento das mesmas
e lomarno Rio as providencias ne-
(«ssnrins paru a sua rápida conclu-
são.

O sr. Elpidio dos Reis concluiu
I dizendo que vai apresentar porino- I
| norteado relatório de tudo que ob- !
| sèi-vou ao sr. Amaury Marcelo, dire- j
! tor cio Departamento de Maternl- I

dade e Infância da Legião. Este. por
sua vez. sugerirá a d. Darcy Var-
gas a adoção das medidas conve-
nisiiles,

0 aumento
dos comerciários

Nenhuma decisão sem
consulta á classe

i SÀO PAULO ¦ ("Meridional) •-
; Segundo a reportagem apurou junlo
I aos técnicos da Carteira de Expor-
taçáo o importação que se encon-
tram eni São Paulo a convite ria
Federação das Industrias, a baixa

! dos preços cios nossos principais pro-
! riuíos de exportação, tais -'orno o cafée o algodão, beneficiará, de modo In-
direto, a industria brasileira.

I A baixa do café, do algodão, liio
l acentuaria nas ultimas semanas, pro-1 vocará considerável diminuição cte

nossa receita rie cambiais, principal-mente dólares e libras. Assim, pare-'•c- evidente que a C. E. X. I. M..
que é o órgão encarregado dc con-
Irnlar o comercio exterior rio Brasil
e licenciar os pedidos de importação,
deverá adotar uma política de maio-
res e mais severas restrições ás com-
liras no estrangeiro, pois, de outr)
modo, poderá ocorrer um desequlli-
brio muito serio em nossa balança
eu- pagamentos.
CERTA

LUiEKALIDÀDE
Alguns funcionários clu C. E. X.

1 M.. que. se encontram em São
Paulo, afirmaram á reportagem queAquele órgão vinha nos últimos tem-
pos concedendo licença de impor-
(ação com uma certa liberalidade.
dado que melhorara considerável-
mente, a nossa receita de divisas tan-
to em dólares quanto em libras, de-
íwis das altas cota.çõcs atingidos peiocate e algodão.

Entretanto, com a baixa verificada
ultimamente, a receita tem diminui-
d,i e a C. E. X. I. M. terá. forço-
siimente. dc restringir as imporia-
ções de que se beneficiará ;i industria'.'.acionai.

¦'Mlfri: -V"*!'^* '•^wt^-9Ê—^^FmKm^S99m^9S^m9í m^mw^ ''_s_s_s_sl s__K''' 
'-' **í*

CIDADÀOSRESENDtHSESAOSSDl
GEIUH0 VARGAS E 'hS

xoio "'
REZENDK, 2i 5 -D,

.Presidência'ei 7»
.""«ft-ÍMit" — Sob

gor Silveira," TêünVu" »y° "^ii
Municipal de Resende 

'*¦„'! c,ll!1i
assuntos tratados loi\0m W!:l
concedendo otada a lil'(•

e

" lítll,° Io clda-Js,
'¦'¦''¦"^.-•e 

Evnai!?1!!'10.''»!'
Siicamlnhniido a

endeuses aos senhoi-í" r"m"
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'e
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ASSASSINADO UM PRIMO DO DEPUTADO TENO RIO CAVALCANTI — Em, nutro local noticiamos o
brutal crime ile qoe foi vitima era local distante de NOVA IGUAÇU', o rito sitiante João Tcliorio da
(unha, primo do deputado federai Nalalieio Tenorio Cavalcanti. Foi ele tocaiado numa estrada deserta e
crivado cie balas <¦ facadas. A policia de Nova Iguaçu' esteve no local do bárbaro atentado, cerca das 1 lio-
ra„ cie boje, removendo n corpu para o necrotério local. O clichê mostra os peritos cia poliria fluminense

examinando » corpo aluda na estrada onde foi encontrado

A.s 21«a -i nações cio c-oniiucn-rricano est-o presentes i ei 3'
participando tl0 IV Conerci^1"inericaro de Educ^K»'
dos anos, em BimprlmrttoT?
soliiçOes do i" Congre», Uftlugar ..na-capita coiom'b|„^;'"¦ '^soluções de Bogoif1945,
conizavam i pre-«-"•¦"¦-vuiii a organ zaçâo"dri_
gressos no Continente, l ViM

"?««*>¦ tende tdifíceis «Bdijjg
Usar e propor
atenuai' ns
mundo moderm

0 gás matou o chefe da familia e dei-
xou intoxicadas a esposa, a filha

e uma empregada
Teriam esquecido aberta alguma tornei-
ra do íogão — O trágico acidente desta
madrugada no Encantado

Consto noticiai
f.i JillinTTr

s o r (.'

Do trágico acidente ocorrido hoje,
de manhã, numa residência cio En-
cantado, e que teve conseqüências
funestas, já ciemos na edição ante-
rior uma nota, baseada nas primei-
ras informações transmitidas á nos-
su reportagem, adiantando, aliás, que i
teriam perdido a vida três crianças
intoxicadas por gás 9a iluminação. |

gravidade do fato, entre-1

presença dos peritos rio Gabinete dê
Exames Periciais, para examinarem
o local e determinarem as causas do
acidente.

O corpo do Indíloso sr. Adalberto
Cardoso foi removido para o necro-
tério do Instituto Médico Legal,
TERIAM ESQUECIDO

O O AZ ABERTO
Dada a gravidade do fato, er

tanto, u nossa reportagem foi ao lo- Acredita-se que os moradores da
cal da triste ocorrência, na rua Pá- casa tenham esquecido faz aberto.
,'lindes Varela, n. 341. onde obteve Poi, lambem, acentada a hipótese,
melhores esclarecimentos, constatan- da menina, a hora de recolher-se,
do, afinal, que apenas unia vitima I tivesse mexido na torneira do íosião,
cio'acidente morrera antes ria che- | «brindo-a.

O fato de ter o dono do
carro emitido um cheque em
favor de Cedric Agar elimi-
na-o como proprietário do car-
ro, sendo este Bali ou Huu-
tley.

No item i4> vemos que Bali
não é o dono rio carro, por-
tanto, este será Alfred Hun-
tley.

Nas itens (1) e i2) vemos
que o sobrevivente e Bali eram
casados e os itens ilíi e i4i
indicam que o dono do carro
é solteiro,

Daí se vê que Alfred Hun-
tley io solteiroi não é o so-
brevivente e. como Leonard
Bali jã foi eliminado como so-
brevivente (4), este seria, for-
çòsaménte, Cedric Agar,

! vãmente em Buei^AireuS
cabendo agora ao Brasil r„£çno cn 4» Congresso oue «3"'¦eneinenteinLlaclo,lnsic£
.Durante alguns dias se mcJílrao estudos e debates de uSilemário, iniciado com o tm'Ífonmaçao Integral Cristã iw1

problemas dos católicos t?"!
WS-fiSs.88"1'swá0 »"*»

Como contribuição partie_fim de facilitar a apresentaçãoedfe.
cussao dos tema-, a I1CA Vicio-p.

No S. A- fez instalar íog
i iodo o equipamento de som, Mi amplificadores, microfones alin*lantes, etc. ' "'

; Aguardado com grande enlustu_; pelos católicos brasileiros, o IVrS
gresso Interamerlcano do EdutaSi Católica lera, sem duvida, ttSbante sucesso. "¦

A baixa do café c do
aliíodãn b
indiretamente, a
industria brasileira

&w,.ao DCJicuciaráj

— Acredli piamente que m,

gada clc qualquer socorro
GEMIDOS ANGUSTIOSOS

De madrugada, o sr. Romeu Ri-
beiro, morador na casa contígua o
que tem o mesmo n. 341, ao desper-
tar- ouviu gemidos angustio-os que
partiam cia residência c!o sr. Adal-
perto Ferreira Cardoso c sua fami-1
lia.

Imediatamente, com a preocupação I
de que algo de estranho ali ocor- j
ria. foi bater a porta do vizinho, o
que f,'z Insistentemente, sem oSter
qualquer resposta, apenas contl-
nuando a ouvir os gemido..-.

Resolveu, então, sem perda de
te.mpo, comunicar o fato k Delegacia
cio 23.a distrito policial.
MORTO O

, , , , CHEFE D APAMIIIAI 0 vereador Edgaril oc Carvalho, em Q t.OI11;.,.i,.j0 nreno, qu? se acha-> iioinc! <la liaiicadii do 1*1B. na Víl de sen.|Ç0, foi ao local e, logo que.

(

olfflca
MUNICIPAL

sesão cie ontem de ('amara Miinici
j pai. respondeu ás críticas feitas an-
j leriormentc pelo sr. Carlos 1'rias e
; Mario Martins, ambos da UDN, so-

bre; o recente decreto presidencial,
regulando o serviço de radiodifusão
v i-adineomiinieaçáo no Brasil.

Entre outras coisas acentuou o rc-
liresentantc. trabalhista, que os apu-
sitores dessa regulamentação por
certo, não sn deram ao trabalho de

ouvia os gemidos, arrombou a porta
da cu'-a, indo encontrar uma senho-
ra, uma sua filha è u'a mocinha,
agonizantes, com temores gemidos.
HAVIA CHEIRO

DE GAZ EM TODA CASA
O senhor, chefe da familia, já ex-

pirara, estando o seu corpo tombado
junto ao leito, com a.cabeça entre
o rriado-mudo e o pé da cama.

Era o próprio sr. Adalberto Per
comparar os dispositivos do decreto reira Cardoso, que contava UU anos
com toda a vasta legislação anterior (, trabalhava nu Drogaria Pacheco.
existente solire a matéria. Asses»-: A sua esposa, dona Nilza Praiic:.
raiulcr, então, çtiç r.e isso tivesse oenr- Cardoso, de 2(i anos, funcionária da
rido chegariam ii conclusão cie que. Prefeitura, sua Íilha .Vera Lu^ia, de
se há algum pecado no decreto é 3 anos, e a empregada, Afaria das
justamente o clc reproduzir literal-JDôrcs, de 10 anos, é que agonizavam;
mente a legislação, até então emj Foram solicitados socorros urgeh-
vigor. jtrs á Assistência do Meier e, logo
CINQÜENTENÁRIO ARTÍSTICO |depoi:

DE VILA LOBOS
Poi solicitado pelo sr. Magalhães

Júnior, do Partido Social Brasileiro,
um voto dc congratulações com o
maestro patrício Vila Lobos, pela
passagem cio seu cinqüentenário de
vida artística. Sugeriu lambem o
edil carioca a realização do um es-
petáculo publico, no Teatro Munici-
pai, em comemoração a tão grata
efeméride. O voto foi aprovado por
unanimidade.

HOMENAGENS PÓSTUMAS A
SALGADO FILHO

O Diretório Paroquial ria Penha,
do PTB, promoverá diversas home-
nagens póstumas ao saudoso senador
Salgado Filho, no próximo clia 30.

Do programa constam, missa a ser
celebrada na igreja Nossa Senhora
das Mercês e inauguração do retrato
do inesquecível brasileiro, nn sede
desse diretório, ú rua Leopoldina
Rego. ;;'.,

servidores do sexo feminino, cuja
atribuição é a de zelar pelos meno-
res que, por qualquer motivo, ali
são levados. Tal providencia lem
surtido bons resultados.
Inegavelmente, ha neste Departa-

mento outros serviços nos quais á
utilização da mulher é eficaz, não
me parecendo, contudo, ter resul-
tados práticos proveitosos seu
aproveitamento indistinto nai
atuais carreiras e cargos tradicio-
nalmente privativos de homens,
assim como, delegados, comissário.- i
e até mesmo chefe de Policia, con-
forme preconiza o projeto.
Há, como se sabe, no corpo de in-

vestigadores deste Departamento
grande numero de elementos temi-
nihos que, admitidos embora nes-
ta se.rie funcional, sempre procura-
ram se dedicar a trabalhos inter-
nos e de caráter burocrático, íu-
gindo ao contacto direto com a du-
ra realidade do crime e dos criml-
nosos.
Por outro lado, estou seguramen-

te convencido de que. até o mo-
mento. a indole, a educação e *
.sensibilidade, da mulher brasileira
predispõem-na contra a crueza, o
desconforto e os riscos da ativida-
de policial.

E, não se pode despresar o fato de
que a criação prevista dc um De-
parlamento Feminino, com utiliza-
ção dc créditos até o limite, do or-
cado para o atual quadro de ser-

Autorizada a emissão de
100 mil apólices de mil
cruzeiros, no E. do Rio

O governador do Estado do Rio as-
sinott onlem decreto autorizando a
emissão clc 100.00 (cem mil) apóli-
ces, ao portador, do valor nominal de
Crs 1.000,00 (mil cruzeiros), cada
uma, juros de 8% ao ano, — nas con-
dicões e para os fins previstos na Lei
ri.0 Ü43, de K de outubro do 1948. eom-
binada com a Lei n.° 408, de 21 de
abril dc 1949, — a qual constituirá o
primeiro grupo da emissão autoriza-
da pela Lei n." 1.230, de 4 de julho
de 1951,

essas três vitimas eram
transportadas uo Posto, na rua Ar-
quias Cordeiro.

Quando lá estivemos, a menina
Vera Liicla já estava fora de perl-
go, a sua genitora apresentava me-
lhoras, não acontecendo o mesmo á
empregada Maria das Dores, cujo
estado permanecia gravíssimo, com
poucas esperanças de ser salva.

O comissário Breno solicitou a

 j
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. mos bem sucedidos - alirmon.br'
j a reportagem, o presidente cm eis-cicio do Sindicato dos Enipresáfa

no Comércio, a proposto do dlisicoletivo suscitado na Justiça doTrabalho para a melhoria cio-- salitt-
da classe. K adiantou; apôs <iri

| que o pedido de alimento formiiliío
j pelos comerclánoí e jusln c tav' uo. o sr. Raimundo Correia P

timbn.
— Os comerciários podem tslcertos de que o Sindicato iiâiti»:c

catará ninguém. Nenhuma piopasúserá aceita sem. antes, ser aprmi-
da. pelos a-sociado;, cm asícaiblii
geral.

Finalizando, afirmou que.comosdissídios, buscam os empregado; r.t
comércio, apenas, o necessário
uma vida compatível com r sm
dignidade.

,:ir,|

Vargas apoia o Fundo
Internacional de Socorro
ó Infância

REUNIÃO .NO ITAMARATI
Reuniu-se ontem no Iamavati n

Comissão Brasileira do Fundo In*
ternacional de Socorro à Infância,
sob a presidência do ministro da3
Relações Exteriores cpie, abrindo os
trabalhos, declarou que o governo
do sr. Getulio Vargas apoia inlei-
ramente o movimento da FISI de
quem já é credor clc serviços pres-
tados cm Estados do nordeste do
pais.

Salientou, ainda, que o governo
empresta também decidida coopera-
ção á campanha a ser lançada pela
PISI a 24 de outubro, Dia das Na-
ções Unidas, como prova clc solida-
riedade á ONU.

Bodas de ouro do
arcebispo da Paraiba

JOÃO PESSOA. 25 (Meridional) -
Preparam-se grandes festas para co-
memorar as bodas de ouro sacerdo-
tais de dom Moisés Coelho arcebis-
po da Paraiba.

Abandonados os serviços postais-te-
legraficos do Nordeste

O diretor dos Correios e Telégrafos voltou da via-
gem decepcionado — Serão construídos mais de
dois mil quilômetros de linhas

Ouvido pelo DIARIO DA NOITE,
o cel. Aclacto Pereira dc Mello, dire-
tor geral dos Correios e Telégrafos
referiu-se à viagem de inspeção que
acaba de realizar ao norte do pais.

Visitou as Diretorias Regionais da-
quela Repartição, na Bahia. Scrgl-
pe, Alagoas. Pernambuco, Paraiba,
Rio Grande do Norte. Ceará e Piauí,

dores o funcionários, importaria
em aumento clc despesa vultoso.

Devo, ainda, esclarecer, que foge
A alçada do DPSP a guarda c o
¦trato com as mulheres delinquen-
tes, recolhidas "aos 

presídios, pois
que nenhuma dessas casas eslá sob
custodia do mesmo". ,

dando-se conta da situação rio apa-
relhamento postal-teiegrafico.

NOVAS INSTALAÇÕES
Declara o sr. Adacto Mello que

voltou decepcionado pois os serviços
postais-telegraficos no Nordeste es-
tavam abandonados.

Inaugurou varias estações c Agen-
cias, atendendo a uma vasta região
flagelada pela sSca.

Informou o dirctor-geral cio 1K1T
que mandou admitir (128 diaristas,
184 guarda-fios, distribuindo um
crédito de 1.93Õ.590 cruzeiros. Serão
construídas linhas nessa ex cia
construídas linhas numa extensão dc
2.377.924 metros na importância do
mais de 5 milhões de cruzeiros, in»
terligando vários Estados.

A menina Vera Lúcia, /ora de p'erigo, quando recebia a medica-
ção de urgência no Posío de iíssislencia do Meier

CAVALEIROS MASCARADOS
ASSALTARAM A ESTAÇÃO
DE VILA ROSALI

Audaciosos ladrões, á cavalo o
trazendo mascaras escuras ao ros-
to, assaltaram, esta madrugada, a
estação dc Vila Rosali, na Rio D'
Ouro.

Aquela hora o movimento ali
era reduzido, e os bandidos pude-
ram agir a vontade, levando o di-
nheiro que encontraram. Fugiram,
depois ,para os matos próximos,
onde desapareceram. A polícia de
Nova Iguaçu, avizada, fez seguir
reforço policial para o local.

Estão sendo efetuadas balidas
nas proximidades.
A MOTOCICLETA

REBENTOU-SE DEBAIXO
DO CAMINHÃO OFICIAL

Na Avenida Wenceslau Braz,
próximo a oCampo do Botafogo,
esta manhã, a motoricleta 1402, pi-
lotada por Antônio Bonfim Boi-
ges, de 41 anos, casado e residente
em Nilópolis, derrapando, precipi-
lou-se sob a.s rodas do auto-cami-
nhão n° 9-03-60, oficial, despeda-
çando-se,

O motociclista, com o crânio fra-
turado, foi internado no Hospital
Miguel Couto.

24 HORAS DA RADIO PATRULHA
A Radio Patrulha, durante ás 24

horas de ontem, atendeu 109 cha-
mudos, detendo 27 homens o 1 mu-
lher. Foram casos cie porte de ar-
ma, agressão, atropelamento, luta
corporal, choque de veiculas e
apreensão de automóvel roubado.

Veio para esta capital
e sumiu

Em novembro do ano pasado, via*
jou de. São Paulo com destino o. esta
capital, o funcionário municipal ban-
deiranto Astor Meira, dc 53 anos.

Desde então não deu ele mais no-
tlcias á familia, deixando-a em
grande aflição.

Sons parentes apelam para nosos
leitores no sentido de aue os auxi-
liem a localiza-lo. Qualquer infro-

1 mação jpoderá ser .enviada para o sr.

Curso de Assistente
Social Auxiliar

CURSO DE ASSISIIMi:
SOCIAL Al XI1.I.U!

Encenou-.e dia 20, ásüí)hora]
Curso de Assistente Social Aiisfr,
do Serviço Social ric Sáo Seta*

Compareceram á solenidade oj
Assistente rio Diretor cio ^p'Svl
Frei Cassiano Maria Vilaro?a. 71
rios Diretores rio Instituto láiijg
Sr. Milton Lopes Cortes, Ot.M
Joaquim da Fonseca Passes,!
sentando o Diretor cia Faonl»
Filosofia do Instituto 

**f"fÇ"

Josefina Peixoto, Dirctota do K"'
lamento de Assistência » 1"'»'
do s.s.s.s., frades, professores^
curso e as famílias rins aiiinH-'

A Aula de encerramento iol»"
pelo professor Padre Álvaro m
monte. ,.„,,.,

Feita a entrega áos cerM
aos alunos, a assitente .social mí-
nia Saudc Peres, m PrCM°"L &
lenidade, fez ligeira enoMjS
finalidades rio curso t* dos Wm

ide campo realizados durante
Getulio Meira, á rua Miguel Isasn, quisa social no morro cia "««"^
n. 5, no bairro de Pinheiros, cm São I Falou, em nome d.i turma.» •
Paulo. na Maria Idalina G^esjcM^.

ARRECADAÇÃO DA RECEBEDOR
Fe.um arrecadados cntenrpelaS

cebedoria úo Distrito Federal Crrj..
19.292.639,90,

Desde o dia 1 do corrente, a resi
atingiu CrS 359.160.793,70 mais Cl
714.74:1,70 que em igual períodoà
1950.

Eva Flores - a boneca de ouro de Cp
- breve na boite "Night and Day

__fí*_L * __
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EVA FLORES — "A Boneca de Ouro de Cubo'

Está nos seus ultimos dias a vitoriosa temooracla ãe.^' ^ .••
maior cõmieo-fantasista da Europa, uo NIGHT AM» i • 

0«
sim dc ALVARENGA E IIANCIIINHO, os "milionários ao' ' 

^ do»*
de poucos dias, portanto, o NIGHT and l)AV subsm»"> - 

f||ia *
grandes atrações que têm sido calorosamente nplaunidas^] ^ 0tii
teia da "boite dos astros". KVA FLORES, "a
Cuba", nome dos mais destacados entre as interpretes

boneca i»• -- 
i,.

í»'**__.lantena"*»tino-americana, estreiará dentro de poucos dias- .n,'","„'^(r í»
NIGHT and DAY, a sua classificação clc ponto «"^'^.«gaS. t,f..i>
noturna da ciiladc. Eslroiará. lambem. IOLANBA 

-•*'NIGHT and DAY, a sua classificação clc ponto n,»™,J«"j1vS- ''"'l,
noturna da cidade. Estreiará, lambem. IOLAM» A".-» ', ,^«>
internacional dc renome, que será um dns pontos «''^"'i,.,, js w
NlÇm and 1)AV, que funciona iodas as noites, i"""'

„ das-feiras.
L.'J.-.lü/_t.,i-., >¦...-. '-., ... i.,,:-.,^^ vJtií.l/;. t.l^.,- , -. ^--.¦.Jf.t»..^!^,' ,fel,rlltel'(l'^lfe«^H-'^'t,fi'ai'ilLtfe',JL»<i,ul/.^:, j.n. ..- •,',.,.,¦¦¦.. 

.c;. , .-y,| ,,¦,-,. ;..^v.j ,'.<ja»4l^ •--¦ ' ¦¦"Vii ,'(•'
,1

a^,;: ViWui ;'i'',i(ft iiiVuílIi" íi-Mii
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. 'uSo Neves riu Fontoura, e
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^Tio\ Ministros dns Relugnes
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íil)!'-"11,

,,„,.(],, fixa, no Rio, um Mis-

ÇSSnw de Suprimento de
_ ,_irlâ» formado por represetv
. ,"• i» Embaixada norte-amerl-

Pm do Qualquer ngênoiajjue.o

A CHAM-SE abertas, até 10 de agosto próximo, na Secretaria dos Cur-
Jr sos do D,N. da Criança, diariamente, das 11 ás 17 horas, e das 9 as
12 horas, aos sábados, na rua Senador Dantas, 14 - 11. andar, as tnScri-
çoes para o Curso de Clinica Pcdiátriva Médica, de Especialliacâo e
Aperfeiçoamento paru Médicos.

Os candidatos deverão apresentar diploma de médico, devidamente
legalizado, carteira de identidade, ii retratos 3 x i, uma estampilha de
CrS 3,00 c um selo dc Educação.
NAO HAVERÁ' -

CONFERÊNCIA, HOJE,

BRILH ARTES
Comprados eni Mfía casS sSo
u/rja garantia para o seu ralura
JOALHERIA ÚNICA

ú casa dos Bons Brilhantes
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Rio Brasil. dos Estados Uni-
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í (di Be -lurão XVI da IV Reli-

jJLc Consulta, servindo o Gru-
r«lslo corno instrumento de con-

pias para os propósitos daquela

«solução.

NO MIN. DA EDUCAÇÃO
Por motivo de força maior, foi

transferida para data que será opor-
tunamente anunciada a conferência
qus o escritor Álvaro Lins devia pro-ferir, hoje, no auditório do M.nisfé-
rio da Educação, dentro da série que
ali vem sendo levada a efeito todas
as quintas-feiras.

A próxima conferência, no dia' 2
de agosto, será realizada pelo depu-
tado Luis Viana Filho, sobre- o tema"Aspectos de uma civilização".
MAIH DUZENTOS

DFLOMADOS PELO I.N.E.P.
Presidida a solenidade pelo titular

da pasta da Educação c Saude, sr.
Simões Filho, realizou-se, ontem, no
auditório daquele Ministério, o en-
cerramento dos cursos de apertei-
çoamento do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos, sendo entre»
gues os respectivos diplomas, em nu-
mero de duzentos, a bloslsta proce-
dentes dos Estados e municípios e
que.concluíram os aludidos cursos,
sobre o valor dos quais falou o sr.
Murilo Braga, diretor do referido
Instituto.

I

DIÁRIO OA I.OITK
Rio, 26-7-1951 - 7

Instalada a Ia Reunião
de Consulta às
Cooperativas

Na ordem do dia o abas

EM 
VIRTUDE dc parecer aprovado pelo Conselho das Caixas Econo-

micas Federais, acaba de ser informado á Câmara, atendendo ao
nroieio n. 320, do sr. Dolor de Andrade, que aqueles Institutos de «re-
dito piipular.estfto aplos a explorar ai atividades pertinentes ao ramo tia
capitalização, pelo qual podarão obter grandes recursos que lhes permiti-
rão maior colaboração com o Poder Publico. Essa amplitude dc transa-

r_r. i__l..O do D Federal 
"1 

Ções, evidencia, mais uma ver, a.açio pollmorflça e construtiva dus Cai-
recmcn.O OO v. r eu«r_i. v, .^ 

toeanlt & CQMnmhl ç pf0llpC1.|d»de nacionais. Daí - adianta o
nà.ccpr — a asecnoão constante das mesmas e Impreivlnl.llldaijr de ne
lhes deferir meios e formas para sua sobrevivência, em beneficio mesmo
da comunhão.

Adhemar voltará a
Campoi do Jordão

S. PAULO. 26 (Meridional) - O
sr. Ademar de Barros que velo on-
•tem a esta capital a fim de visitar
o sr. Felicio Tarabay, que se en-
con trava hospitalizado, devera re-
gressar amanhã, à tarde, para Cam-
pos do Jordão, logo em seguida ao
enterro do parlamentar social-pro-
gressista.

CIRURGIA DA SURÜEZ
OUVIDOS

NABIZ.
GARGANTA

DOCENTE Mii-lh» de Oura . »c Medicina
R Senador Danlai, M-f». - Diariamente
22-8868 — Rei.: 26-4477

Or. Capistrano

Instalou-se, ontem, no auditório
do Ministério da Açricultiira a 1."
Reunião dc Consulta ás Cooperati-
vas. convocada pelo governo para es-
tudar e assentar medidas para solu-
ção do problema do abastecimento
desta Capital.'O senhor João Cleofas após decla-
tar que a I Reunião de Consulta á_
Cooperativas representava um acon-
tecimento feliz para a sua adminis-
tração e uma prova de que os peque-
nos agricultores jã confiavam na
ação governamental, aludiu a Comis-
são de Política Agrícola, .eccnt.mon
tc criada e disse que esse novo or-
gão começara, dentro de pouco.i
dias, a fazer sentir a sua ação be-
nefica, através de estudos e suges-
toes a serem aplicados imedlatamen-
te pelo governo ou encaminhados ro
Congresso Nacional, em forma de an-
te-projetos de leis.

Concluindo seu discurso, o ministro
da Agricultura agradeceu a presen-
çado titular da Viação e das de-
mais autoridades presentes, bem co-
mo dos representantes das coopera-
Uvas.

Foram organizadas comissões que
funcionam desde hoje até sábado,-
quando serã encerrado o certame
com a presença de representantes
de cooperativas de oito Estados.

SERVIÇO NACIONAL
DE FE URI. AMARELA

O presidente da Republica autori-
?ou o adiantamento da Importância
de Cr$ 14.170.607,50, para despesas
eom o pessoal extranumerário, men-
sallsta e diarista, nos m_.es de 'ju-

lho a setembro do corrente ano do
Serviço Nacional de Febre Amarela.
PRESTIGIANDO

A INDUSTRIA NACIONAL
A Reitoria da Universidade da

Bahia solicitou autorização para a
Importação, dos Estados Unidos, de
materiais indispensáveis aos servi-
ços a» cargo do Hospital de Clinicas
e da Escola de Enfermagem, daquela
Reitoria. Aprovando o pedido, o pre-
sidente da R-publlcà declarou no
despacho: "Pela importação dos ma-
tcrials constante da relação, exce-
tuando os qus têm similares na In-
dustrla nacional, pelo que podem ser
adquiridos no país".
PAGAMENTOS

NO TEZOURO
No Tezouro Nacional serão pagas

amanhã, sexta-feira, as folhas-ta-
beladas no quinto dia útil.

jfPira im Hilití Ptrliiinado\
l úeitis Limpo» i Brilhantes. ^
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____1____^ •••*

50 mil (ardos de alíaía
para o Exército retidos
no Rio Grande do Sul

POUTO ALEGRE, 2(5 (Mrrldlo-
nal) — Em discurso nn AssemUélíi
o.deputado Hélio Alves, entre ou-
trás oolsas. revelou que, clcv.clr. a
falta de transporte, cerc:. de cliv
ouenta mil fardo* de alfnfu para Õ
Exercito est fio retidas em Cai. A
safra d. 1B-0 ainda sn encontra em
armazéns' e depósitos de 'Cai e Mon-
tenegro, sem possibilidade de escon-
mento. o que causa sérios p.clui^o^
aos produtores e comqrclantes. Dt.-
se ma!.« que nc> Rio n nlfnfu estA
rendo vendida por mais do preço
normal, e essa situação tende i
ngravar-se, se não forem tomadas
urgentes providencias para o escon-
mento da produção. Apelo para o
loverno, no senlldo de encarar de
frente tal situação; sugerindo a de-
slgnação, se possível, de unidades
dn Marinha de Guerra para os ser-
vlços de transporte da alfaia arma-
zennda naquelas cidades.

7.205 homens constituem
a Brigada Militar do
Rio Grande do fui

PORTO ALEGRE, 26 tMerldlo-
nal) — O governador Ernesto Dor-
neles encaminhou à Assembléia Le-
glslatlva o projeto de lei fixando o
efetivo da Brigada Militar para o
exercício de 1952. O projeto estipu
Ia para os quadros da força esta-
dual o numero de 7.205 homens, en-
tre oficiais e praças.~SÓ~PARA 

CRIANÇAS
DR. A. MARINHO LACE

OCULISTA OR. PAIVA
GONÇALVE»»

Consultas diárias das 2 ás 6 horas.
Av. 1S de Maio. 37-5." andar — Te-

tefone: 22 8299

Consulta CrS 30,00
OLHOS•OUVIDOS
NARIZ-GARGANTA

DR.FORTUNATO-IásBHS.
22-36SS-H0BA MARCADA Cri 80.00

RUA DA CARIOCA,6-4» AND.

DENTISTA - «2-256»

MÉmatico
NO ITAMAliATI
/") l.mlialxndor Jo5o Neves da Fonl
u (oura, ministro dni Relações Ex«]
tcrlori:., recebeu ontem, nn Palacld
Itumarali, o sr. Glordano R. Eeeherl
Embaixador do t.riiRual; brlgadelrf
Cunha Machado e srs. Heitor Dlai
Fernandes, C. V. Emanuel, da Com-j
panliin Brasileira de Mineração, Jo<|
seph XV. Selicler, K. Kenncth,
Dematest c d. Hilda Pcres dc MedciJ
ros.
EXPOSIÇÃO

DO PUOF. CÉSAR LATTES
Perante o Conselho Nacional da

Assistência Técnica, que sc reunira
hoie ás 16 horas, no Palácio Rama»
rntí, o professor César Lattes farí
nna exp°oslçflo sobre "A necessidade

Ue assistência téenlcn ao Conselho
Nacional de Pesquisas".
DIPLOMATAS EM FE'RIAS

Procedente dc Londres, chegou oni
tem pelo avião transatlântico da
Panair, o ministro Jaime Chermqnt,
Conselheiro da Embaixada do Bra-
sil na Grã-Bretanha, o que se demo-
rara entre nós cerca de um mês, no
gozo de férias rcgulamentares.
AGRADECIMENTOS '

DA POLÔNIA
Esteve ontem no Palácio do Cate-

te, sendo recebido pelo ministro João
rie Coelho Lisboa, chefe do Cerimo-
nlal da Presidência, o sr. Euzebiujc
Dworkin, Encaregado de negócios da
Polônia, que foi agradecer ao presi-
dente da Republica os cumprimentos
recebidos por motivo da data nacio.
nal de seu pais.
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íTRiBALHO C SINDICATOS!
n MINISTRO Danton Coelho acaba de, assinar importante portaria que
"'estabelece novas normas para a fiscalização das leis de proteção ao

0 ato ministerial, considerando que a divisão territorial d? Melrópo-
lt até agora em vicor para os serviços da fiscalização, não corresponde
(iíuas necessidades, cm face do desenvolvimento comercial e industrial
une atingimos, dispõe mie o Distrito Federal seja dividido em 12 lonas
jí fiscalização, compreendendo cada uma delas 5 distritos trabalhistas.

IK nova portaria consigna várias outras normas de serviço, entre as
«nais as obrigam os inspetores e fiscais a exibir nos locais de trabalho
iias carteiras dc identidade funcional, a autenticar os documentos sub'
mtlidns a seu exame e a prestar aos fiscalizados todas as informações
nífcssürias an perfeito cumprimcnH da legislação.___ aAS 13 zoxas

DE FISCALIZAÇÃO
A primeira zona acima -referida

abrange -Gávea, Leblon, Ipanema,
Copacabana, p Leme; a segunda
Mourisco, Laranjeiras, Botafogo, Sâo
Salvador, Glória; a terceira, Lapa,
Castelo, Aeroporto, Santa Teresa, e
Praça • Cruz Vermelha; a quarta
compreende Senado, São José, Can-
delária, São Francisco e Uruguaia-
na; a quinta, Praça da Republica,
Praça da Independência, Marechal
Floriano, Praça Mauá, e Saude; a
sexta, Santo Christo, Praça Onze de
Junho' Mangue, Catumbi, e Rio
Comprido; a sétima, Barã ode Mauá,
São Cristóvão, Pedregulho, Saenz
Pena e Tíjuca; a oitava abrange,
Engenho 'de Dentro, Praça da Ban-
dera, AndaratrVila Isabel e Enge-
nho Novo; a nona, Jacaré, Bonsu-
cesso, Manguinhos, Olaria e Penha;
a décima Cordovll, Boca do Mato,
Meyer, Engenho de Dentro é Pie-
dade; adécima-primeira compreen-
de Cascadura, Madureira, Irajá, Ho-
nório Gurgel e Marechal Hermes; e
a décima-segunda, Jacarepaguá,
Bangu, Campo Grande, Santa Cruz
e ilhas.
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CON-BRENCÍAS — Hoje:
Üo Instituto Brasileiro de Direi-

lí Comparado, ás 17,30 horas, ..n
üisáo tio Comitê Nacional de Direi-
Io Comparado: pelo jurisconsulto
Milí-amerieano dr, Oeorge Owen.
sobre: "Da cooperação processual
Civil Internacional, nos Estados
Unidos", e peio dr. Américo Luzic
((Oliveira, sobre; "A responsabili-
dade dos Agentes Terrestres na Na-
itjação Marítima".

A conferência que o escritor
Álvaro Lins devia proferir hoje no
Auditoria dn Ministério da Educa-'
tio, dentro cia série que vem sendo
ill realizado Iodas ás quintn.s-felras-
loi transferida "slne-die", por mo-
[Ira dr força maior.

Ni Foü.(:!;:il, n Geral do Kio d«
Janeiro, ás 13 horaa, prosseguindo Cada zona de tiscaliaação seri¦ao curso: "Aspectos 1 .ico-dinami-1chefiada por um funcionário deslg-;
ta. da Endocrinolo^ia" do Centro nado pelo diretor da Divisão de Pis-
ÜeF-tudos ds Secretaria Geral dé calizaçâo- Nos distritos considerados'" """f "'"'- industriais, além da fiscalização or-

dlnária, haveráy outra exercida ex-'clü-ivamente no\ estabelecimentos
fabris. >

Estabelece, ainda, a portaria a re-
distribuição de inspetores e fiscais
pelos distritos, segundo o critério fi-
xado pelo Diretor da Divisão de Fls-
calização, ao fim-de cada bimestre.

: o A_isl.er.cia, pelo prof, Alui-•hiijiif.'. íõhrc: "Faio.-, e pro-
cia psicologia endó-cers i

- Vi salão da Junto Patrocina-
te tii Ccmlercncias, às .0,15 ho-
n. pelo £-. Valter Schubürt, sobre:"0 nvi.i poderoso fegredo da ver-
«_e já revelado'.'.-Na Sociedade Teo ófica Brasl-
«ira, cs. 2030 horas, pelo diretor-
«ura! do Instituto Hermes, sobre:• A agonia da civilização".

AMANHA:
"0 Serviço do prof. Benardinclli.

. Santa Casa, ns 10.30 horas, nora_ cie Giistiventerologia do dr.

CONTRA A
DIVISÃO DA CLASSE

Estiveram ontem, á tarde, no Ml-
nlstério do Trabalho, os diretores dos
Sindicatos de Barbeiros e Cabeleirei-
ros desta capital e de Sáo Paulo,
(cmpregâios e empregadores),. que

«_„, o-. "- —. fizeram entrega áo ministro de um«gueireao Mendes, sob o patrocínio memorial em que protestavam con-
M sociedade cios Internos do H'.|tra a pretensão de um grupo isolado
_,;' .,'.' PL'10 cir- Isnar Teixeira, Le cabeleireiros que, orientado por
«_. 

'•'l£[Mo clínico da esquiotp- vendedores de firmas comerciais es-«•¦¦•o. manson, e com projeção^de tranhas á profissão, pretende fun-filmei.

Hf Ê í f â I I § M ÍSm

Você possue grandeza
tle caráter?

No coração e no espirito dos ho-mens e das mulheres que possuem. ar.deza de caráter não existemc»stas nem preconceitos sociais. Omundo, muitas vezes, desconhece es-Jes indivíduos, deixando-se iludir
Wr crituras hipócritas, "snobs" etirânicas, mas a ilusão não perdurae a história acabará por colocá-las™J seu respectivo lugar.
Jocé pode ser uma criatura hu-
Pm. Contudo, se possuir senso de«wet em relação a seus semelhantes«mostrar compreensão de suas fra-
tos e seus problemas, de seus er-°3 e fracassos, pode saber qüe vocêambem possuirá grandeza de cara-

(Conta 2 pontos para "Sim", 1
»™,"A's .vezes» e 0 para "Não".
Wlçule depois o total).

M - Procura auxiliar, de modo
_j to' as pessoas menos afortu-"•das que você

dar sindicatos profissionais de ca-
beleireiros para cindir a organização
existente, há muitos anos, e que sem.
pre orientou a classe.
VAI SE REUNIR

A FEDERAÇÃO N.
DOS ODONTOLOGISTAS

Nos próximoí dias 28 e 29 deste
mês, deverão realizar-se duas reu-
niões do Conselho de Representan-
tes da Produção, da Federação Na-
cional dos Odontologlstas, para fins
de eleição da diretoria que regera os
destinos do biênio 1951-1952, e deli-
berações de vários assuntos dessa
unidade. Para tomarem parte nessas |
reuniões já se acham presentes os
delegados dos Estados da Bahia, pro-
fessor Elias Passos e do Ceará,
srs Cristiano Maldonado e Josué
Leitão e Silva. Dentro das próximas
horas, chegarão os delegados dos Es-
tados de São Paulo, Rio Grande do
Sul, Goiás, Minas Gerais, Pernam-
buco, Estado do Rio e Paraná.
QUEREM

AUMENTO TAMBÉM . .

O Sindicato dos Bancários da
Bahia dirigiu um telegrama ao mi-
nistro do Trabalho, solicitando a
extensão do acordo assinado e homo.
logado ontem, nesta capital ao re-
ferido EÍtado. Qutras solicitações
estão sendo feitas .no mesmo senti-
do. Por sua vez, os bancários de S5o
Paulo e Minas Gerais estão pleite-

m-so.,!k m,«, „ .„,.„„-- „„,-,„ -,,„., ^ 
MINISTÉRIO

i§mm,zz

i pesosas que o servem como com
, |J!K você serve?. .'

i_«70s am'Eos costumam procura-."nos momentos difíceis?
áhiT Procl'ra vencer seu próprio
ggTOj recusa-se a usar de influen-
m , .migos Pa>'a ser tratado de
»o injusto para com os compa-'"tiros de trabalho?
J,~'Tem amigos em todas as cias-'«sociais?

__? ?ecl'sa-se a pertencer a or-wnizaçoe. que regeltem receber cm"seio Indivíduos de determinadas«, religiões ou credos políticos?
fajoso.

i Pado?

Sabe conservar-se calmo e co-
quando está doente ou preo-

A fim de serem encaminhados aos
empregos obtidos pelo Serviço de
Cooperação Econômica e OotocajSo
de Trabalhadores, 4» andar do Mi-
nistério do Trabalho, estão sendo
chamados, com urgência os segu»1»-

es toem^egados: Gilberto Siquel-
ra ¦ de Carvalho, Maria.Alexandrina
da Silva, Hilda Leopoldlna Pereira,
Pedro Gonçalves de Souza, -Ortanta
Pereira, Antônio Pereira da Silva,
Álvaro Grunewald Pilho» Vslentlm
pereira Ornellas, Wilson Antônio de
Freitas, Pedro Fernandes, Maria Pe-
reira Santos, Irene Neves. Damiao
Ramos, da Silva, Antônio David Mo-

m Oostuma esquecer e perdoar 
g^ggf Ul =

DALE.*^
iY. bcm
.iiV; »rnlt0
!%{? ç.ela fi»» 7,
de our« J

"injurias recebidas logo que lhe
. w!!» a raiva-do momento? .

_tw m bastante firmeza de ca-•'«para recusar o que considera'™tal ™ contrário 'á ética?
_>.. 

~ osta de fazer favores e em-
gjra 

seu tempo ajudando o próxi-

__$ cor't!1«em de 14 a 20 pontos
|ldafi_ _._..v.°.ê n?S3Ui grandes qua

Tonas Moreira do Couto, Deusdeté
Vieira da Silva e Wilson Valadares
Seixas. , ,i

cm_, morals - é simples, honesto,ompreendo as fraquezpe _««.«_»« f
fe^??."^ Por
13•-antes- Sc tiver um" tõtaí de 0 a
, PMtos, multa gente há de chama-
? a i egoísta c afetado. Menos de
niírtiV. : vocô 6 um indivíduo sem

.16 ? ,e desajustado, egoísta,""o. Prtencloso e fraco I

No Catete o ex-presidente
dá Comissão de Reestru-
turação do PTB paulista

Conferenciou ontem longamente
com o sr, Getullb -Vargas, no Pala-
c^od Catete, o deputado Euzeblo
mm oue até há pouco exerceu a

resld-nbia do PTB paulista Em-
nvesta-sé importância especial a

£» confer ncia. uma vez que aque-
Ia secção do Partido de Vargas ain-
da não está pacificada.

- •• .' ;" 'í 
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como duas gotas
dágua!

Peça por peça, por fora e por dentro.
«3o há nenhuma diferença entre os
famosos refrigeradores arnerioanoS
NOKGE, ALASKA e WHITE STAR

• os mesmos modelos fabricados
agora no Brasil. S_o irmãos gêmeos!
A sui construçflo obedece

\ rigorosamente às normas técnicas
dos fabricantes nos Estados Unidos.

Possuem o maravilhoso compressor selado
"Rollator", verdadeiro coração de aço, que
colocou NORGE, ALASKA e WHITE STAR

entre os mais aperfeiçoados
refrigeradores do mundo. ,. ___
O Brasil tem agora o refrigerador

que lhe faltava, para atender
amplamente àj>rescrvaçno da saúde,

do confôrto^e da economia no lar.

Os concessionários da Brasmotor já estio

recebendo êsue magníficos refrigeradores,

pera serem colocados i disposljflo do público.

NORGE • ALASKA WHITE STAR

V

»
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wm
Brasntotor

SÀÜ B-HNAHUO UO CAMPO • EST. SAO PAULO

REFRi6_RftD0RES NORGE • ALASKA• WHITE STAR fabricrdos no brasil ru brasmotor• fubrchoos hos eln.ru iw-imii CORP.
Concessionários autorizados em todas as capital» • prii.cipp'9 cidades do Pais v

REFRIGERADOR

CONCESSIONÁRIOS

DA "BRASMOTOR"

NA ZONA SUL DO

RIO DE JANEIRO:

UNIÃO ELÉTRICA LTDA.
RUA BARATA RIBEIRO, 349

6 PÉS C. - CR$ 11.900,00
5 ANOS DE GARANTIA

COPACABANA
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Assassinado um primo do deputado Tenorio
¦ 

^ ^^ ^.i i.iim. — ¦¦¦ IMM I ¦ ' ' "/

João Tenorio Cunha, caminhava pela
estrada com o filho, quando irrom-
peu de dentro do mato a fuzilaria

Tombou morto e o menor fugiu para não ser abatido — A poli-
cia realiza diligencias no local do atentado

A bela Maria saturou-se do velho e resolveu abandoná-lo: foi o sua perdição

ERA VELHO, MAS GOSTAVA DE MULHERES JOVENS

Matava-as e tirava-lhes a cabeça e as
pernas para facilidade de transporte

O TARADO CONFESSOU CINICAMENTE OS SEUS CRIMES
E FOI EXECUTADO NÀ CÂMARA DE GAZ

Por jULIUS I. SANDERS

NOVA YORK. Julho 'Por Via Ae-
roa) — A historia me íoi contada pe-
lo Delegado Doa Cox, de Sáòramén-
to, Califórnia.

Estava ele no escritório. Passavam
poucos minutos das 5 horas. Don
vestia o paletó, quando o telefone
tucou.

Senhor Delegado, fala Ange-
lo Pellegrini; de Bell Street, 11.13.
Estava pescando quando vi... Um
cios braços estava fora da água...
Diria coisa horrivel, Delegado. Um
corpo clc mulher, sem pernas, nem
cabeças!

Imediatamente, o Delegado des-
laçou dois homens para comparece-
rem ao local indicado, o American
River. Logo ao chegar, os detetives
viram a "coisa" quc, á primeira vis-
ta. não parecia um corpo humjmo,
mas que, depois de um exame mtfis
demorado, era mesmo um corpo de
mulher, ainda jovem, sem cabeça
nem pernas. Um braço saia fora da-
gua, entretanto, deixando ver um
bracelete que, com suas filas de pe-
clras verdes e brancas, juntamente
com ns unhas pintadas, tornavam
mais pavoroso o quadro. O cadáver
loi levado para o necrotério e co-
nieçou o trabalho de identificação
ou me.';>oi\ da tentativa de identifi-
cação.
UM CADÁVER EM CONDIÇÕES

IDÊNTICAS
O Delegado chamou o mesmo me-

ciicb-légista que havia examinado ou
tro corpo cm condições semelhantes,

, encontrado sois meses antes, tam-
bm dentro de um rio, o Sacramen-
to River. O medico, tir. Arthur Wal-
lace, não teve duvidas em afirmar
que o assassino era o mesmo. Po-
ram usados métodos idênticos para
decapitar e esquartejar os dois cor-
pos, embora os braços do segundo ti-
vessem sido conservados. As duas
mulheres assassinadas eram jovens, o
que indicava que o assassino as pre-
feria bem moças c ambas eram clc

. pequena estatura, gordinhas. Ern ne-
níiiima cias duas havia sinal de ten-
tativa dc aborto. Decerto o crimi-
tioso sena um louco, um tarado sn-
xüiil, talvez. Mas, apesar dessas .on-
ilusões, faltava praticamente tudo,a
solucionar: quem era o assassino,
quem seriam as vitimas?
O BRACELETE, A PRIMEIRA

PISTA
O segundo torso apresentava maio-

res indicações. Em primeiro lugar,
apesar do cadáver ter ficado cinco
ou seis dias dentro do rio. foi possi-
vel aos técnicos tomar boas impres-
soes digitais. Isso permitiu á policia
tranqüilizar as primeiras pessoas aflt
tas que a procuraram; temendo que
o corpo sem cabeça fosse dc pessoadesaparecida de sua familia. Assim,
um velho pai cuja filhaa fugira de
um asilo para doentes mentais, ii-
ciou mais ou menos tranqüilizado.

O governo fluminense
fez-se representar nos
funerais da Princesa
Elisabeth

O governador do Estado do Rio
fez-se representar, ontem, em Petró-
polis, á cerimônia do enterramento
da princesa dona Ellzabeth de Or-
leans e Bragança, pelo tenente Joa-
quinm da Costa Santos. O ajudante
de ordens do governador apresentou
pêsames, em nome do governador,
aos príncipes brasileiros- d. Pedro,
ci. João, dona Esperança efirirrçesa
Fátima, além de outros membros'da
família real que assistiram ao enter-
ramento.. Pela manhã foi rezada
missa solene na Catedral de Petró-
polis, sendo, o mseguida, realizado
o sepultamento da princesa, no ce-
mitério local, ao lado de seus es
poso.

quando ar; impressões da moria Xo-
iam comparadas com as que o asi-
io forneceu dc sua filha.

Enquanto prosseguia essa parle do
trabalho, outro grupo de detetives se
encarregava do bracelete. Foi fo-
tografadò e sua descrição, junta-
mente com a fotografia, apareceu
nos jornais. Tambem desta vez, va-
rias pessoas escreveram á polieijí;
mns em nada adiantavam as iiifo:'
mações prestadas.

As casas de joins foram consulta-
das tendo ficado apurado que vários
(jraceletes iguais ao da morta lia-
viam sido vendidos pelas mesmas,
nos últimos tempos.
UM INFORMANTE ESPONTÂNEO

O delegado já eslava começando
a acreditar que o caso do torso nu-
mero 2 seria, como o primeiro, relê-
gado para o arquivo dos "crimes não
solucionados", quando um rapaz ma-
grò, de cerca de' 30 anos dc idade,
íoi procura-lo na, delegacia, no ciia
15 de janeiro de 1949. O crime fora
cometido a 22 de dezembro de 411.

Depois de muitos rodeios, pedindo
encarecidamente que não se fizesse
publicidade em torno do que ia con-
tar, para não prejudicar o negocio
de uma pessoa amiga que lhe con-
tara o fato. em confiança, o rapa.?
forneceu á policia, o que iria ser a
pista certa, que a levaria a descobrir
o autor dos dois tenebrosos crimes.

O caso.era o seguinte: uma amiga
do deciarante. Mrs Gower, manti-
nha em sua residência, uma creche
e jardim da infância. Por isso n.;s-
mo, não queria muita publicidade
em torno do caso. Acontece eme, pa-
ra aumentar as rendas, Mrs. Gower
alugava a garage a um homem do
qual nem sabia o nome e que lhe pa-
giiva pontualmente, 10 dólares por
mês. Este homem chegara em com-
panftia de uma mulher muito mais
moça que nie. Diziam-se casados.
Certo dia, da janela da sala, Mrs.
Gower vira o' Homem queimai" um
colchão c outros objetos no quintal.
Depois disso, forg dizer-lhe que ia
para o Arizona, visitar a mãe. Co-
mo não sabia se voltaria ou não. da-
va-lhe autorização para alugar a ga-
rage. Mrs. Gower não vira a mu-
lher, ncm quando o inquilino parti-
ra. A epoca, coincidia exatamente
com a do primeiro crime.
VOLTA O INQ1/ILINO,

ACOMPANHADO
DE OUTRA MULHER

No dia 14 de dezembro, o inqui-
Uno voltou e alugou novamente a
garage. Dois dias depois de se tei
acomodado, chegou a altas lioras
da noite, de taxi, acompanhado de
uma mulher, que deveria estar em-
briagada ou muito doente, polo o
chofer e o inquilino tiveram grande
dificuldade em fazê-la sair üo carro

— No dia seguinte, falou Mrs.
Gower. — vl o homem novamente
ocupado a queimar roupas no quin-
tal. E não tornei a ver a mulher
quc chegara, na véspera, em sua
companhia.

Mrs. Gower concluiu dizendo que
não fizera perguntas e que sabia
apenas que o homem continuava
morando na garage, acreditando que
continuasse lambem a trabalhar pa-
ra um fazendeiro clunCs que mora-
va perto.
O NOME DO ASSASSINO

O fazendeiro chinês, 'ouvindo a.
descrição do inquilino de Mrs. Go-
wer e, principalmente, ao ouvir
mencionar o local de sua residência,
disse ser êle um sujeito chamado"Corrly", que havia trabalhado pa-
ra êle *•• agora estava na United
Concrete Pipe Company. AH,"Corrly" íoi corretamente identifi-
caçlo como Victor Corrales. Era um
homem dc 45 anos de idade, esqui-
silão, não sc dava com os compa-

nheiros, tendo deixado de falar com
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quase tüfios. porque não admitia
brincadeiras e. os colegas gostavam
de chamá-lo de "Romeu", porque
andava cada dia com uma mulher,
por assim dizer, embora tosse casa-
do e tivesse vários filhos. Estava
separado da esposa.

Naquele dia, Corrales faltara ao
serviço...
NO 'LUXUOSO" NINHO

DE AMOR 1)0 ASSASSINO
A polícia voltou então ã casa de

Mrs. Gower, indo, desta vez, bater
à porta da garage.

O homem que abriu a porta, ain-
da com cara de sono, teria uns qua-
renta e cinco nãos e. pelo menos ao
se levantar da camn. não parecia
nenhum Romeu... Disse chamar-se
Victor Corrales e que havia dormido
demais, razão que o fizera faltar ao
trabalho aquele dia. Não negou a
existência d» esposa e dos filhos,
mas afirmou que nunca se metia
em encrencas eom mulheres. Ape-
sar disso, íoi conduzido a delega-
cia.

Examinando o ninho de amor,
onde Corrales instalava suas novas
conquistas, pelo que dissera Mr.
Gower, e qúe não passava lc um
quarto ultra miserável, a policia não
tardou a encontrar o que procura-
va: manchas que pareciam do san-
gue, embora sô os técnicos pudessem
dar a ultima palavra sobre o aísuzi.-
lo, um pesado martelo com o cabo
quebrado, uma enorme faca de cozi-
nha e um machadinho, sujo tam-
bem de sangue. Além de tudo isso,
lá estava um rolo de fio para to-
mada, exatamente igual ao que fora
encontrado em volta do cobertor
que havia sido amarrado em volta
do corpo da primeira mulher encon-
trada no rio.
O ASSASSINO CONFESSA

O SEGUNDO CRIME
A principio, o assassino negou

qualquer cumplicidade nos casos in-
vestigacios. Depois de algum tempo-
entretanto, talvez cansado pela in-
sistencia da polícia, coáfessóú um
horrivel crime com o maior sangue
frio dcsle mundo, conservando nos
lábios um sorriso cinico. A historia
que contou foi, mais ou menos, a
seguinte: conhecera a jovem Maria
Pulido, 22 anos mais moça que êle,
em Irapuato, México. ConTencera-u
a viver com êle, prometendo-lhe
uma vida de riquezas, nos Estados
Unidos. Fora ao México com algum
dinheiro e não lhe foi dificil ludi-
briar a pequena, que encontrou no
mais miserável dos meios. Contra-
bandeou-a através da fronteira «
instalou-se com ela num hote',. Ao
que parece. Corrales nâo era o aman
le ideal ou o "luxo" não pareceu
suficiente à Jovem Maria, pois-o
fato é que a pequena começou á
freqüentar bares e clubes noturnos,
embrijigahdo-se com freqüência.
Talvez começasse a pensar cm en-
contrar um amante iserdadelramen-
te próspero. Mas, antes que tal
acontecesse, Corrales encontrou-a um
dia inteiramente embriagada num
bar o íevou-a para sua garage...
Quando a mulher acordou, no dia
seguinte, explicou-lhe toda a verda-
de. Passariam a Viver ali e ela te-
ria que andar .ua linha. A jovem
e ardente mexicana teve um acesso
de raiva e gritou as palavras que
mais poderiam ofender o amante:
— Não passas de um velho Imundo
p eu te detesto!
AS ULTIMAS PALAVRAS

DA BELA MEXICANA '
4— Foram essas suas ultimas pala-

vras. falou o a&çcsslno. — Pegando
no martelo, dei-lhe um golpe na
nuca e tlelxei-a sam sentidos. Em
seguida, dei-lhe vários outros' ."ol-
pes, até matá-la, Como era dificil
dispor do corpo, sem despertar sus-
peitas, tirei-lhe a cabeça e as per-
nas. para facilidade de transporte.

Corrales levara primeiro o torso
da mulher, dentro de um saco, jo-
gando-o no rio, depois voltara para
buscar a cabeça c as pernas. No
dia seguinte, queimara o saco, as
roupas e o colchão manchados de
sangue.

Depois disso, Corrales continuou
negando o primeiro crime. Mas, ao
ver que os jornais e toda a popula-
çâo da cidade acreditavam ser éle
o assassino da primeira mulher de-
capitada, teve um sorriso. enigmátl-
co e resolveu confessar um crime
em tudo semelhante ao primeiro. A
moça. que também era mexicana,
chamava-se Alfcerta Gomez e fora
contrabandeada, atraída pelas mes-
mas promessas que haviam levado à
morte a linda Maria. O processo da
morte fora o mesmo, a causa seme-
lhante. Maria, a princípio, confor-
mara-se com o logro e até ajuda-
ra o amante, trabalhando com êlt
para o chinês. Um dia se revoltara
e chamarão de velho, num momen-
to de desespero. Mal sabia que era
aquele o ponto fraco de Corrales...
O resto fora igual ao segundo cato.

Corrales' foi condenado à morte
na camgra de gás e foi executado a
21 de inarço, na-prisão de San
Quentin.

As autoridades dc Nova Iguaçu
eslão empenhadas no esclarecimen-
to da morte de Joáo Tenorio da
Cunha, de S3 anos, ex-funcionário da
Central do Brasil e primo do depu-
tado Tenorio Cavalcante, residente
na estação de Todos os Santos, bar-
baramente assassinado no lugar de-
nominado "Pedra Lisa", situado no
quilômetro 56 da estrada Rio Domo.

Pela comunicação levada ao co-
nhecimento da polícia fluminense
por um enteado da vitima de 17
anos, que com ela se encontrava na
ocasião do crime, o criminoso ou cri-
minosos estariam homiziados junto
á estrada por onde o "Tenente Te-
norio", como era mais conhecida a
vítima, passaria por um estreito ca-
mlnho. Retardnndo-se por qualquer
motivo, o rapaz salvara-se,' assim, de
morte certa, pois uma rajada de ba-
Ias saiu.de dentro da mataria, a mu-
nos de cinco metros, prostrando o ni-
tlante mortalmente ferido.

Tentando aproximar-se para vêr
o que estaria ocorrendo, o enteado
de João Tenorio da Cunha tambem
foi alvejado pelos assaltantes, saindo
em desabalada carreira.

Regressando pelo mesmo caminho,
dirigiu-se a Belfort Roxo, onde resi-
de d. Rita Ramos, sua mão de cria-
ção e amante do finado, e eni cuja
residência a vítima passara a tarde...
ali comunicando o fato, mais tarde
levado ao conhecimento das autori-
dades.
VARIAS HIPÓTESES

Denso mistério cerca a morte do
antigo servidor da Central e que
atualmente, era próspero sitiante ua
localidade acima referida .

Várias hipóteses podem ser formu-
ladas em torno da sangrenta ocor-
rencia, que certamente tumultuarão
as diligências iniciais.

O "tenente Tenorio", político mili-
tante na administração passada, go-
zara do prestígio de seu primo-depu-
tado, granjeara inúmeros desafetos,
a quem perseguira, impiedosamente,
e que um dia, certamente, haveriam
de provocar seu desaparecimento, co-
mo. aliás, éle mesmo não ignorava.

Na pequena localidade de "Pedra
Lisa" eram poucos os que com êle
mantinham relações e não poucas
vezes João Tenorio da Cunha tivera
seu stíio invadido e depredado pelos
vizinhos que o odiavam, a ponto de
obrigá-lo a providenciar com urgên-
cia a venda dc sua propriedade e do
rebanho que criava.

PEDIU GARANTIAS

LATROCÍNIO?
Outra versão que está merecendo

a atenção é a hipótese do latrocí-
nio. Como já foi dito acima, teme-
roso de ser assassinado por seus de-
safetos, João Tenorio da Cunha es-
tava tratando da. venda de sua pro-
pviedade, em negócio que estava
quase concluído.

Quem sabe se o assassino, julgan-
no que éle jó/estlvesse de posse do
dinheiro, ou talvez para roubar seus
haveres, pois João Tenórlo da Cuiha
era homem de largos recursos, tl-
vesse aguardado pacientemente sua
passagem pelo caminho que la dar
em seu sítio, fuzllando-o antes de
qualquer reação?

Entre os lavradores Intimados a
prestar declarações ao delegado Ste-
nio, figura o individuo que atende
pela alcunha de "Bom Cabelo", la-
clráo de cavalos bastante conhecido
das autoridades fluminenses, e que,
para vingar-se, não trepidaria em
assassinar seu velho inimigo.
LOCAL ERMO

João Tenorio da Cunha, pelas de-
clarações prestadas por seu enteado,
foi assassinado cerca das 15,30 ho-
ras.

O local, todavia, é ermo e longe

A Paraíba arrecadou em
três meses, mais de
cem milhões

JOAO PESSOA, 25 (Meridional)
— Em entrevista coletiva á impren-
sa o secretário das Finanças.infor-
mou que o Estado arrecadou, no pri-
meiro trimestre, mais de cem milhões
de cruzeiros, sem necesitar da cria-
ção de novos impostos ou taxas, mas
apenas com uma fiscalização hones-
ta.

de qualquer moradia ou roçado. Ape-
sar da intensa claridade reinante,
nfio havia ninguém pelos arredores,
e o menino, unlca pessoa capaz de
poder identificar òs tocalelros, pre-
feriu correr, pois, caso contrario náo
viveria para contar o crime.

Um do.s assassinos ainda grilou-
lhe para que não corresse, ordem que
ele preferiu não ouvir.
DILIGENCIA DIFÍCIL

A reportagem do DIARIO DA
NOITE aguardou o regresso da "ca-
ravana" policial, integrada pelos pe-
ritos do Instituto de Policia Técni-
ca, até 5 horas da madrugada.

A dificuldade para atingir o local
do crime, .entretanto, dificilmente foi
contornada, uma vez que para che-
gar foi necessário que o delegado
Stenio arranjasse um trem especial
com o. agente de Nova Igiiiaçu', que
o levasse até o quilômetro 56 da
Rio Douro, para cííli, a pé, chegar
até o cadáver caldo na estrada, de-
pois clc andar mais de três quilome-
tros.

Vários parentes da vitima, inclu-
sive um filho, que tem seu nome, e
é medico nesta capital, acompanham
as primeiras diliflencias, ás quais
tambem não está alheio o deputado
Tenorio Cavancante.
REGRESSOU A CARAVANA

Cerca das 6 1/2 horas, a caravana
policial regressou a Nova. IguaçuV
trazendo o cadáver de João'Tenorio
da Cunha: Não foi efetuada nenhuma
prisão no local.

O corpo do sitiante apresenta fe-
rimentos por bala de revólyer no
rosto, queixo (com esfacelamento
de dentes) pescoço, tórax e abdo-
me. Tem, ainda, odis ferimentos
produzidos por faca.
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MISTÉRIO ORIENTE

Ainda a semana,passada, o "tenen*-
te Tenorio" comparecera à delegacia
de Nova Iguaçu, para solicitar ao
dele-ado Stènio Matos Ribeiro pro-
yidências contra alguns de seus ini-
migos, por quem estava ameaçado de
morte.

Aque'.a autoridade, tomando inte-
rêsse pela situação, ofereceu a João
Tenorio da Cunha todas as garantias
possíveis, fornecendo-lhe um porte
de arma para sua defesa pessoal e,
ainda, fazendo intimar aqueles quc
ameaçavam o sitiante.

Estes, prestando esclarecimentos ao
delegado, negaram a acusação, es-
tranhando terem sido envolvidos na
queixa. Uma coisa, porém, ficou cer-
ta, qual seja a existência de animo-
sidade entre os lavradores intimados
e o "tenente Tenórlo".

O Professor Fordney seguia pela
ruazinha estreita, • ejn Singapura,
quando seus olhos abservadores no-
taram o homem inteligentemente
desfarcado. Nâo havia duvida! Era
aquele o criminoso que procurava.
Para encontrá-lo. Fordney andara
meio mundo! Neste momento, ápro-
ximou-se dele um nativo, dizendo-
lhe qualquer coisa ao ouvido.

Fordney indicou o suspeito e, to-
mando o carro policial que estava
a sua espera, seguiu pelo campo,
até descobrir, num atalho da estra-
da principal, três homens caidos na
estrada, ao lado de um carro intei-
ramente destroçado. Era um belo
carro americano. Dois dos homens
estavam mortos e o terceiro ineons-
ciente. Fordney deu ardens para
que fosse removido, imediatamente,
pára um hospital.

Examinando a roupa dos três ho-
mens, verificou serem eles cida-
dãos norte-americanos. Embora ne-
nhuma tivesse consigo qualquer
Identificação, oi papéis encontra-
dos no carro diziam tratar-se de
l.sonard Bali, Cedric Agar e Al-
fren Huntley. Entre os papéis foi

encontrado um cheque cancelado
emitido psio proprietário do carro,
a favor de Cedric Agar. Além des-
sa, a.s únicas informações obtidas
por Fordney foram as seguintes:

—A esposa de Leonard Bali era
uma conhecida romancista que es-
crevia sob pseudônimo.

— A esposa do sobrevivente,
mulher riquíssima, ameaçara divor-
ciar-se, se o marido continuasse a
trai-la.

— O dono do carro instigara-a
secretamente a divorciar-se c só re-
centemente o sobrevivente desço-
brira éssív, fato.

— Casiado com a prima da mu-
lher do sobrevivente. Leonard Bali
tentara uma reconciliação entre o
sobrevivente e a mulher e censura-
ra o procedimento do dono do car-
ro que era noivo da filha de um fa-
zendeiro.

Com essas informações, Fordney
identificou os três homens e passou
um telegrama á esposa do sobrevi-
vente.
QUEM ERA O SOBREVIVENTE?
VOCÊ SABE?

Solução na 4". pagina.

JORGE DE TtlARTINO. VM DOS ACUSADOS, DESPE A
AO SER PRESO. (Foto Meridional)

0 BÁRBARO ATENTADO DA VILA EMA"RISADINHA" VOLTA A ACUSA
OS ASSASSINOS DA MENOR MU

HERDEIRO DE ,UMA FORTUNA
SAO PAUfiO (Meridional) — A

instrução do processo instaurado
para apuração das responsabilidades
com referencia á morte da menor
Nilza Mendes Guimarães, tem ofe-
recido ensejo a interessantes eómen-
tários no Fórum.

Pelo que consta da denuncia, ba-
seada nas investigações policiais, to-
dos os acusados são indicados como
co-autores das violências praticadas
contra a jovem. Entretanto,, nos tra-
balhos prelimlfiares da instrução cio
processo em Juizo ainda nada foi
apurado de positivo, eis cjue os réus,
a principio acusados por um deles
como verdadeiros responsáveis pelo
delito, foram ao depois inocentados
pelo mesmo acusador.

Em torno de um dos réus, Manoel
Repuyos Campos, vulgo "Risadi-
nha", sc assentam quase todos os
elementos do processo e os primeiros
depoimentos colhidos em Juizo fa-
zem referencias ás atitudes corajo-
sas assumidas por este acusado.

Agora surgem novas informações
com o depoimento dc Ada Rinco,
cujo pai é primo de "Risadinha" e
cm cuja casa esse acusado residiu
por muito tempo. A familia Rinco
tem aparecido com. freqüência nesse
processo e. certamente, constituirá
fonte de preciosas iníormações para
apuração da verdade sobre a morte
de Nilza.

NOVO INTERROGATÓRIO
DE "RISADINHA"

Na ultima audiência do juiz da
V Vara Criminal, o advogado de
Manoel Rupuyos Campos, sr. Almei-
da Braga, afirmomou, em requer!-
mento, quo esse indiciado, em suas
ultimas declarações, nejfou a prática
do crime e inocentou seus compa-
nheiros. Afirmou que foram falsas

-y .... j. „ ntmn¦¦frémmw
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È

WHITE LILY 6 dotada de tudo o

quc se pode querer numa máquina

de costura: perfeição técnica, linda

^ aparência, material de 1.» qualidade
e funcionamento leve e ritmado.

Seria longo enumerar todas as qua-
lidades e vantagens de WHITE

LILY1 Venha a senhora mesma

examinar de perto esta máquina e

verifique por que é ela — como

tem Bido sempre. — a máquina de

costura preferida pelas mulheres de

todo o mundo!

A únicê mit-uln*
modtrns «em pon-
(a tiquerdo p«r<

bordar.

- a máquina de cos-
tura preferida por
milhares de mulhe-
res de várias nocíò-
o a lida des o

declarações, porque "RisaéJir
ria sido influenciado por nr*teressadas no presidio dò HSAssim sendo, requereu seJaMciado novamente interrogado 4de serem desfeita; ejsas al«falsas". O juiz tia 3,a Vara'mero Batista deferiu o reqSto.
O JUIZ NÃO

SE MANIFESTOU
Vários requerimentos íorsm fcno interesse da causa. 0 MTerceira Vara ainda não se mattou sobre o pedido dos

srs. Luiz Barros Penteado eiD'AviIa, sobre a revogação i
pacho que determinou a im...
de novo processo contra "Rissl
por falso testemunho, Não sinlfestou íooj-p o pedido dos mesadvogados- wm relação à aat
dc "Risadinha'' com Maria 1sua prima. Tambem não .ei
festou sobre o pedido de intas
á policia, relativo a esclareças
sobre o crime.

Igualmente "ão so hiaàiíeijfi
bre a questão da incompetência
Juizo. deixando de lado tamten
argulçào dc miüdade do procedo,
parte.
A HERANÇA

Prestou depoimento peianie o
clc- Direito a testemunha Afia Ei
filha dr Maria Rinco, prima di"
sadinha". Os srs. Luiz Barro; B
teado e Renato D'Avila inpsi:
o depoimento da testemunhai
ser parente de alguns acusados,
sido noiva cio um outro e ter se i
nifestado interessada na' ca;
quando da ultima audiência." Interrogada pslos referidos
gados, a testemunha' respondeu,
tre outras coisas "que ouviu;
que a herança de "Risadinha-',
xada por seus pai, é granie", .1
poente porém, "ignora se o a
tem ou não algum advogado c
do dessa herança". Mais adiante
que "certa vez Jorge de^Martü
vou á casa do pai da "yy
irmão de um advogado, para_
dn herança de "Risadinha",
se esse advogado cuidou ou i
receber a herança e tambem li
se "Risadinha" recebeu ai»
nheiro. . .

Como sc vê, certas Q'.:e"ss-
ressantes vão sendo yen Uai
correr do sumario dé culpa.
margem a providencias -te
iíiteressadas pava r;;.sreii
completo do delito e sim au*
trabalhos deverão prosseguir <g
dc alguns dias.

MAJOR
olhe; pâeâ ist

Quase pugilato p-
atravessar a Ponte d"
Cais do Porto-/*
seiiça de um guai*
resolveria tudo -Cot

gestionamento fe-

quente
Há dois dias seguidoi (MJ

6,30 e 7,30 nn interçessao^
nidas Francisco -Blcalho e W
Alves com a ponte que f\
a avenida Brasil, local *PH
obrigatória para os veicuM
destinam à grande paflUk
norte, vem semi') notado gWL
gestionamento e. cmgffiB
a interrupação daquele t«
veículos oue demandam as"%
vindos dn cidade. A^Jfffl
nor falta de um 6«a*rdre5
houve não pequenos «
com tentativa, de as'^
de baixo calão t* ameaças$
porque, desejando todos M
estreita ponte de m/m.
nam situações onde c D' . ,
vam a melhor w^SS*
ônibus, eme mais W&&\
cho. Torna-^nec^ry^

pvcjudiciilÜâ! jor Corte
!loira razão rios

ü
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XAVIFR l fl

Representará oj'
O governador do lfau",.

assinou ato ún-msMo o-
dc Educação e Ci> '•:,,„>
Moura e Silva, para fflHj
Estado cio Blo »°u^S|l
ternacional de Edfffi;,[«i
realizar-se no Dis rito '« ..
25 de julho correntea 5

próximo futuro

Concurso de
no Instituto M
de Surdos-Mu*»

A fim de P«.encl«$£
tentes na 1/ 

$$®Lde formação oe P °'eb jw,
-dos-mudos, comu co a „
dos que, de 23 a 3Now *
serão ^»1concurso de l«b»TSoP!
lizado, de 1." » 5,.feSà«

"comunico, outrgi gg
grama par» » P?or 

%Saprovado .Pf,^,^ i MfigS
20-G-B1. foi l*50 oí«'
mero 9.732 cio *..o
2!) de junho ultinio. ;|.;j

A Secretariado V^^L
lfi lioras- nos «-'¦ y.aii, .

1 formnçpéS pormrnorW,
•^im%àtá^^jÁ£fí.LÍ,í '.iú\,i 
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0 QUE SE VIU
Flamengo x

índio e Pinga, os contundidos
A primeira apresentação do Fia-, demonstrou ser mesmo um bom con-mengo nao agradou. Sente-se de um junto, e, se não fez mais foi por-modo geral, quo a equipe está um que a violência empresada' pelos ru-pouco .melhor do quo conhecíamos, bros-negros, intimidou demais aMenos falha, nao há duvida, porém, I ofensiva bandeirante. Em si, a par-ontem u conduta foi fraquissima, , tida foi fraca, nada apresentando

Portuguesa
— Bria

principalmente do ataque, onde nfio
se salvou ninguém, pois Esquerdinha
que era o melhor, ficou completa-
mente esquecido. Já a Portuguesa,

filiO NO QUA
ípal do Flameniiinc 00

0 atacante sergipano será aproveitado
no Campeonato deste ano — Declara-
ções ae Francisco Abreu ao D. DA NOITE

Hà alguns dias atrás foi noticiado com certo destaque que o atacan-
1 «rgipano Gringo fora cedido no Esporte Clube Bahia, dc Salvador
âa importância de SO mil cruzeiros.' As noticias divulgadas a esse respeito, entretanto, carecem clc

nto, não passando de simples boatos.
fun-

lilIK" 
Ontem, a reportagem do DIÁRIO DA NOITE cm palestra eom Fran-

|,rj de Abreu íoi informada dc que o jovem player que não acompa-'à 
a delegação do Flamengo ao Velho Mundo porque solicitara sua

latteão da mesma por livre e expontânea vontade tJtá muito bem no
l^e rubro-negra não pretendendo, pelo menos no momento deixar o
líabe da Gávea. E nem o Flamengo quer se desfazer do jogador, pois o

|íjcoMiifio é sempre utll. Declarou-nos Francisco tíe Abreu que Gringo
¦k-j treinando minto bem, estando o técnico Flavio Costa satisfeito com
li nas atuações, motivo pelo qual é seu pensamento aproveita-lo no
lijiiioprincipal duranto o campeonato do corrente ano.

em matéria de conjunto, na equipe
do Flamengo.

Porém, individualmente, tem quene reconhecer as sensíveis melhoras
do zagueiro Pavão; a boa forma deGarcia, apesar do pouco trabalho;
Biguá na zaga, muito seguro, c, Bi-
gode em forma na esquerda. Apenas
o ataque ainda carece de melhor em-
penho, de mais agressividade, poisnem Adáozinho conseguiu acertar on-
tem, No quadro dos bandeirante, no-
vãmente Brandãozinho empolgou;
Haroldo, veterano zagueiro demons-
trou ter recuperado a forma; Ru-
bens jogou com acerto e Muca esteve
bem. O resto, discreto,

A EXPULSÃO DE BRIA
Todo mundo viu que o pivot ru-

bro-negro havia atingido Pinga sem
bola, quando a pelota já estava no
centro do campo. O juiz disse que foi
mesmo por isso que expulsou o pi-
vot, tendo visto dar dois ponta-pés
no meia bandeirante. Mas, o centro
médio Bria declarou ainda, quando
saia de campo, que Pinga havia da-
do um chute nele quando ia abando-
nando a área. Infelizmente foi apa-
nhado quando revidava.

e sua expulsão
DOIS CONTUNDIDOS

Embora tivessem continuado em
campo, índio e Pinga estão ligeira-
mente contundidos. Nada de grave,mas que merece cuidado. Os dois
meias, um carioca e outro paulista.foram vítimas de dois fouls violou-
tos. Todavia, na-áa de assustar nem
problemas para a direção técnica, po.-enquanto.
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ASrROG/NDO E O REPÓRTER

Astrogildo, o homem que quebrou
em Pernambuco a perna de Ademir

Não iui eu, foi o Luiz, diz o médio perna mJoucano — O jogador do América do Recife,
conta como ocorreu o lance que privou o Vasco do seu maior atacante

Cnovia de verdade, mas ainda assim a turma não parou o bate-bola.Todos sem camisa, apenas de calção e tênis, continuaram a trocar
posses, sob as ordens de Dante Bianchi. Aquele mesmo Bianchi que co-nhecemos no Sáo Cristóvão e que, depois de lon:a temporada na Bahia,como jogador e como técnico, se transferiu para Recife. Atuou algumtempo no Náutico, transforindo-so ha pouco para o America, onde sefaz notar pelo esforça c pela capacidade de formar um team.'Faltavam vinte e quatro horas para a estreia do quadro pernambucanocent/í. o Fluminense c os pernambucanos foram tomar contacto com oterreno.

E quando perguntamos a Bianchi por Aslróglldo, o antigo centro-médio do "scratch" argentino riu e disse:— Ja sei. E' sobre o assunto Ademir, não é? Mas podo estar certa
que foi pura fatalidade.

E Bianchi chamou para junto de nós Astrogildo. E' um jogador de
felçõc; duras, dando impressão, á primeira vista, de mau. Baixinho,
grosso, bigodes amplos, queixo quadrado c forte. Contudo, quando fala e
sorri muda inteiramente e sc transforma, huníanizando-se digamos assim.

Dante apontou-nos e disse:
Astrogildo. querem falar com você sobre o acidente de Ademir.

Astrogildo riu, cumprimentou-nos c disse:
Mas não fui eu. náo senhor. Poi o Luiz.
E esclareceu:

Estão me britando na berlinda, mas não tenho nada com a lii.s-
toria. Ademir recebeu n bola, ia entrar na pequena área para chutar
quando o Luis esticou a perna e deu a travada. Eu nem cheguei a inter-
vir. Ademir caiu para um lado, Luiz para o outro e a bola saiu dali. Na

(Continua na 11a pag. — Letra S)
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DEUS ME

E, agora,
passados o s
jogos inter-
nacionais, c
encerrada a
tempo rada
amistoru, va-
mos voltar
atenções para
o que, na ver-
dade, mais interessa ao tor-
cedor carioca.

Isso mesma! Vciu ai o
campeonato! E, agora, é que.
a torcida vai se esbaldar!

Tenho o palpite de que
vai ser um grande campeo-
nato.

-— Bem. Palpilc, não lenho
nenhum...

Mas c fácil compreender
que o Vasco vai ser, mais do
que nunca, a principal alr;:-
t;ão.

Sim... Pelo menos, soa
o ponto dc referencia de toda
a guerra do campeonato...
Lutando pelo tri-campconalo,
terá ludo e todos contra clc .

Pois será, exatamente, o
maior atrativo da temporada.
Sozinho, contra lll, o Vasco
terá que dar tudo para reali-
zar o seu grande objetivo. E,
com o Vasco dando tudo,
qualquer campeonato pode ser
sensacional...—o—

Viu aquele teelgrama, do
Buenos Aires, relatando a si-
mação de tenor que impera
no íootbal argentino?

Vi e fiquei impressiona-
áo... Quanto sangue derra-
mado, quanta cabeça quebra-
da, quanto juiz desrespeita-
do!...

Pois o que mais mt.ün-
pressionou não foi jsso .

Que foi, então?
Foi a declaração cio che-

fe de policia de Buenos Aires,
ao dirigir-se aos torcedores
argentinos...

Que disse ei2?...
Que o football 6 uma"festa do povo"-..—o—
E esses juizes suecos que

vão funcionar no campeonato
carioca?...

Ninguém o.; conhece, pm-
aqui...

Serão bons?
Isso nio interessa...
Por que não?Cá enlrc nós: o que inte-

ressa c que sejam estrangei-
ros..,

America
encerrou
ia exceção!
De agora em diante, terá
que ser cumprida a leij
íoCND — Um juiz e umi
jornalista, em cada de-

ção que se ausentar
co nais

boa repercussão a lei • do¦J, Idealizada por Ciro Aranha,•gando os clubs brasileiros St>
[roerem a apreciação do or-
ptcional as delegações que fo-> Psra o estrangeiro, bem como.
mio os clubs a levarem uni
J.e um jornalista. Sem isso nada*>í nào será concedida a licen-'«Ws dessas deliberações Co-
m, Bangu' e America foram«tendeu e não cumpriram ams* encontram cm vigor, nemwu se movimentou no sentido'edir e punir as clubs quem fora da lei.treinador do America chegou«Mr publico que era preferi-'yit sem juiz, a fim de evi-

B.i™i0'e$ aborrecimentos em
^estrangeiros, o Bangu' par-:,, » JUlz c jornalista t* o Co--ws sem juiz.«a violada a lei do CND e
ai íl mo"vo' a 110ssf> reporta-

Procurou ouvir alguns mem-¦-' o orgao máximo nacional.L( Mente, o comandante Pau-«iraque desconhecia esse esta-
4íem: alme"te' ncresoen"
Mi sei oficialmente porque

m* n T ,n,os munimos, acredito
kVKenie Vargas Netto te-

mZ df ?»' -,DevllJo a vind(i
Jgm, foi lacililada a ida do.s"! a Montevidéu era isso que

no 14a paq. — Letta TI

Pir ": ¦¦•* I fei ¦¦¦¦ Wmp
:Y^^:. "¦¦¦'¦:.*^:',j ¦'¦¦ ":'3&K%¦¦¦¦  <¦ — — -,—¦ —... ,**, —^'r ".*•: -f ;? ' ¦ • 4afc.ii.í .-£*¦ ¦* ¦¦: m

L VREi
Degolaios 12 juizes de se
na reunião ios treinadores no BA

PICABÉA, MELO, ADRIANO E ALGUNS ELEMENTOS DO PLANTEL BAR1R1

SEU CLUB PARA O CAMPEONATO:

Um Olaria mais poderoso
para espantalho dos favoritos

Fala ao DIÁRIO DA NOITE Abel Picabéa, treinador dos barins — Tanzi uma revela-
ção para 51 — A provável equipe olariense — Primeiro, condições físicas, depois con-
junto, a base do trabalho de Picabéa

(Reportagem de ZILDO DANTAS)

oli-Flavio e Delio foram os maiores "carrascos", tendo ambo
quidado mais de oito apitadores — A agonia da rapaziada
do apito, nos corredores da entidade, enquanto aguardavam
pelo resultado da reunião de portas fechadas

Na tarde de segunda-feira houve»
uma reunião de técnicos dos nossos,
clubs com o diretor do Departamcn-
to de Árbitros, tendo comparecir.o o!
seguinte "team": Eurico Lisboa ei
Oto Gloria, pelo Vas:o; Francisco-
Abreu e Flavio Costa, pelo Flamen-
go; Newton Cardo-o, peio Botafogo. ,
Ze?é Moreira, pelo Fluminense: o
jornalista Abrain Tebet, pelo Ban-
gu'; Delio Neves, pelo America; M'.:-
riposa, pelo Canto do Rio; o din
gente Lelbnitz Miranda, pelo Ola-
ria, o próprio diretor do D. A., pelo
Bonsucesso, tendo faltado somente
os representantes do Maduréira e
do São Cristóvão.

A reunião, convocada pelo sr. Uo-
meu Dias Pino, foi motivara para
qu8«<j£ técnicos c dirigentes do- ciu
be^Vanassem conhecimento da re-
lação' dos juizes de segunda categu-
ria, afim de verificar quais os que
deviam continuar ou nâo.

Um deles, mantido no quadro, sob
restrições, esteve a pique de sobrar.

(Contínua no 14a pag. — Leira V)
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Abel Picabéa assumiu este ano a
direção do Olaria, após Domingos
da Guia deixar o posto e seguir
para São Paulo. Sem compromis-
sos a altura para avaliar as reais

liei, agora num
lentista rubro-negro"A magoa do pessoal do Botafogo é queeu vá para o Flamengo • • .y
'ílOit ,,j0lÍ1' nmad0r ^ B0-a-
Wv, !•' f tonsferir para o
«ladeai NllCroi> lli>o constitui
tíjjj. "suma. Coiiio, na mesma•kA T- amador tlâo P°do se
,--j l«r para outro club, pelo fa-
fa r«i,1,ref,lirencla' aplica-se o
Wh, ,'• ^olPe css<> Posto
feS, pel° fluminense para
líróoT ,JUi"lros de amadores.

ÉMTâ 0íQ °]m^' Até o Bon-
mS- "f111 il° cadq»e, clube
teta LCalc?0Via' dois Jogadores¦ Slacl»s. aplicou o mesmo gol-
«,C(tlo,;ffi cailsa admiração co-
'íe tYYKáQ Niterói, cm tro-¦ "''-¦ "'¦"  sc prestem

cl"bs dc Nit
Il:fC Paliei 

'n'!?*0?' »,; i"^™'
m , ,° ramoio' aliás,''ó csiJlaíi,,., "Un «''ande fonte dc
W0&tc™'''

'Wcr nsxA
M»pas«;i?"coBoíat'°Bo lhe con-
**&Z, eou (|Ue lhe Paí"e o

i, e Z, ao C011wdou o alvl-
i-JlrMn ,°,romPimento, sendo

ím ?a?,fMartl^s. afirmou aos
oébotSP0,?U5ns(!MUeseu tr-'está, '-10ã"eii.e e quer ficar on-
ttl»e°tMÍln0»-Bota,0|!0 n5° *tende
frttíTi °° m»mengó sim,
Hr-niíi^"entender. Convém"c «ei estava sob os cul-

dados do cirurgião dentista Emílio
Beaklin, diretor do Botafogo, mas ja
se transferiu para o consultório de
Marcus Vinícius, a fim de sofrer
uma ligeira intervenção cirúrgica.
fConfinúa na 14a pag. - Letra V)

possibilidades do quadro, teve no
entanto, o novo preparador bariri. I
oportunidade de sentir até que pon- !
to pode contar com os seus coman- '
dados para pelejas de certa enver- I
gadura técnica. Foi Abel Picabéa j
que respondeu à nossa segunda "en- 

|
quete" sobre os quadros para o cer- |tame de 1951. j

Entre a reportagem e o treina- j
dor do Olaria teve inicio o seguiu- I
te dialogo; I

Então Picabéa, como está o \
Olaria para este ano?

Não na situação técnica que
poderia estar, mas que por certo
estará após os primeiros jogos do
campeonato. Estamos com uma bôa
defesa, no entretanto, o ataque ca-
reee um pouco de finalização e o
quadro em si, precisa de mais in-
dividual para depois entrar nos
conjuntos, padronizando o seu foot-
bali. O team atual é superior ao do
fConfinúa na 14a pag. — Loira Z)

JESSE CARVER AO REPÓRTER:"Tenho contrato até 52, mas
o Vasco precisando darei nm jeito"

"Quero ser treinador no Brasil", disse o técnico do Juventus —
Atualmente tem 40 anos de idade e foi técnico oficial da Fe-
deração Holandesa — Elogio ao Depart. Médico do Vasco

HOMEM DO DIA
— Romeu Dias
Pino ainda não
encontrou solu-
ção para o pro-
blema das arbi-

trajens.

| il V\*\i
111 LtB \

A delegação do Juventus, da ci- mais tarde veio a falecer no tragi-

0 presidente da ADEM
elogia a torcida carioca

Um procedimento, no domingo, que pro-
va a educação do povo

Nân é somente pelo apoio integral e incouliiicnU que deu ao Pai-
nieiras que a torcida carioca merece elogio e agradecimento. Natural-
mente que o procedimento dos torcedores cariocas, compreendendo a
Hr-essidatle que o football brasileho tinha de conquistar a "Copa Rio" I
náo d stinguiu no Palmeiras, paulista ou carioca. Ah, estava um repre-
sentante dos brasileiros, merecendo portanto, um incentivo Incondie o- !
nal! para levantar o importante torneio. E nisso, a torcida desta capital
soube iralhardamente, cumprir sua missão de brasileira.

Mn o rc procedimento muito importante e digno de registro, nos;
foi _hdo pelo presidente da ADEM. Mauro Cabral, o Estádio-Municipal,-
um patrimônio valioso do governo municipal, por conseguinte, do povo ca-1 

(Conlinúa na 14a pag. — Loira Q> j ios sob a direção dc um Inglês qu

dade de Turim, que compareceu
Co.w Rio reabilitando aos olhos do
publico brasileiro o foot-ball do
"cálcio", retornou ante-ontem a
Iialla.

Desta feita, o treinador do Juven-
tus se mostrou bastante loquaz com
a nossa reportagem e nos coloc:u a
par de uma noticia bastante inte
rea-ante levando em consideração o
foot-ball apresentado pelos itaüa-
nos, um pouco da "escola inglesa"
de permeio com a improvisação la-
tina.

Jesse Carvcr, è esse o nome do
técnico do Juventus, nasceu na In-
glatírra e, embora parecesse mais
jovem, tem no momento '10 anos dc
idade. Como profissional chegou a
integrar a seleção "B" da Inglater-
ra e atuou pelo "Blackburn". mais
tartie. encerrando a vida dc joga-
cior no "New Castle".

O técnico inglês, J.-.sse Carvcr, foi
por muitos anes o treinador oficiai
da Federação Holandesa dc Foot-
bali e a ele, aeve o pequena pai:
da Europa a situação tecni:a em
que (.iicsou. Em 1949, o juventus s.-r
dirigiu a Sir Stanlcv Rouss. oa"Foot-ball Assoriation", da Ingla-
terra, pedindo tun tre'nador ;,ar.i a
sua equipo, desde que o seu cu
irmão, o 'ferino, crescia a clhos vis

co desastre de avião. Jesse Carver
foi o apontado e imediatamente
conseguiu o titulo de campeão ita-
iiano na temporada de 49-50. Che-
gando este ano em terceiro e bri-
lhando Intensamente na Copa Rio

ver manteve contato com os dirigen-

Papai Noel pas-
sou ante-ontem
pela CBD. Re-
presentou o bom
velhinho o nos-
so amigo Mario
Pollo, que distri-tes do Vasco e fez sentir a sua ad- jjUju presentes ámiração pelo Departamento Medico vontade,vascaino, acrescentando que em to-1 um á uni osda a Europa não havia visto um tão campeões doscompleto. Nesta oportunidade lez campeões mun-' diais foram rece-Visitando S. Januário,, Jesse Car- ÍConlinúa na 14a pag. — Letra R,

P
Teixeirinha
voltará ao Ban

Não obteve licença do emprego para
continuar no Rio — Ainda não havia
chegado a um acordo com os alvi-rubros
— Tudo encerrado

Quando Teixeirinha foi contratado pflju Bangú, cujos dirigentes.
mandaram busca-lo no Paraná, muita gente não quis ccredltar nas pos-
slbilldades do e>:-ntaennlc do Botafogo, atencenáo ao fato rie que se cifriri
quo Teixeirinha estava "liquidado!' para o football. Acontece, entretanto
que :> aludido jogador veio liara o clube cie Silyelrinlut em caráter expe-

fConlinuo na 14a pag. — Leira P)

bendo seus rega-
los. Dirigentes e
técnicos do club
campeão fo r a m
levando p ra casa
o.s presentes que
o Mario Pollo en-
tregava a cada
um, procurando
sempre com aque-
Ia sua habitual" verve ", fazer
um trocadilho.

J^EUNIR-SE-á: amanhã, ã tarde, a Assem-
bléia Geral da Veãeração Metropolitana

ãe Foot-ball para tratar de vários assuntos
dc interesse geral, entre os quais a aprova-
cão dc seus quadros oficiais dc árbitros.

Inicia a F. M. F., já no próximo domin-
go, suas atividades aliciais, sabendo-sc, so-

.mente agora, mais ou menos, com que aV1-
tadores conla para a divisão principal.

Além dos nossos patrícios Mario Viana,
Gama Malcher e Carlos Monteiro, terá os
suecos Nylen e Wcstman, desde ontem em
nossa capital.

Foi preciso um telegrama energico de
Alberto Borgerth para que esses dois juizes
embarcassem. Aliás, a propósito, convém
lembrar a verdadeira odisséia que Romeu
Dias Pino, dedicado e operoso diretor do
Departamento de Árbitros passou para or-
ganizar o quadro oficial de primeira ca-
tegoria.

Contando apenas com os nossos três pa-
tricios, Romeu Pino socorreu-se da Liga In-
glesa que, depois de muitos dias, comunicou.
não poder mandar para cá nenhum arbitro
de classe. Nessa altura, voliou esse despor-
lista, suas vistas para os ingleses que vieram
para a Copa Rio. Power, dos dois o melhor'
depois de consultado e concordar com a
proposta, fugiu inesperadamente i>ara seu
¦pais, sendo punido com a proibição de voltar
a apitar no Brasil. Mr. Graig, foi uma lâstl-
ma, afugentando de si os olhares de Romeu
Pino. Restou o austríaco Grill, que agradou-
se ãa proposta. Foi à Viena ouvir, possivel-
mente, a "valsa da despedida" para retornar
ao Rio, mas até agora não deu sinal üe
vida. O francês Tprdjmann, ultimo cônsul-
tado, não gostou das condições oferecidas.
Como conhecido garagista de Paris, disso
preferir ficar na cidade luz. Lá ganha muito
mais com seus automóveis do que aqui com
o campeonato carioca.

Essa a odisséia vivida pelo diretor do üe-
partamento de Árbitros, pouco conhecida
dos que o andaram censurando por ai...

Qunndo chegou Derna. este acer-
a vez do médio cou-se da mesa

ftgradeeinsenfo
A "Gazeta Esportiva'1 ofereceu, ontem, nn

restaurante da A. B. I., uai aiuv-Ç-o aos ctonis-
tas esportivos desta capita!, para agradecer-lbe-

; cm nome da crônica esportiva bandeirante as
: referencias elogiosas e o incentivo emprestado ao

Palmeiras, pcla imprensa carioca, paia a cou-
ijuisfn da Copa Rio,

melo desconfiado
Mario Pollo dis-se-ihc:

"Ds-ma" a
sua mão. O crack
palmeirense o-
lho" para um i.i-
do e outro e m-
riagou:

P'ra que,doutor?
- Dou-lho o

relógio e você dê-
ma a mão...

E» pensamento
(Cniil, na li" pu— Letra V)
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| O caso desse cavalo que velo
da Argentina, cercado dc alta
«orna dc qualidades, notabili-

7. a d o por
uma serie
Irapr e •'«io-
nante de vi-
torias cl'is-

l sicas, no<e-
| damente' i >

tiros longos,
ou. para ser
maisp reciso,
na distancia
dc ll.OOt) mc-
tros. está

impressionando a op.niáo pú-
Dllfca. Vertical, polariza, no
momento, as atenções da gen-

ic do turfe. Sua atuação foi
decepcionante. Correu pessi-
mamente, arrematando desar-
.varado, caindo aos pedaços e
inteiramente agarrado à cena
•íxterna, numa demonstração
triste de csgortsmen.;)
lanlo, durante a semana, nao
faltaram palpites pelos jornais
a respeito da excelência uo
estado de Vertical, Náo estra-
«liara o clima, estava perfei-
tamente ambientado e tudo
justificava a abertura de um
credito dc confiança a favor
do crack platino. O púb.ico
fê-lo seu favorito. l'oi numero
obrigatório em todas as
acumuladas, «> fracasso, oe-
cepcionou o publico. E o car-
reirista, ainda atordoado, per-
gunta. embora saiba ;juc ja-
mais terá uma resposta para
essa indagação: Porque a Lò-
missão dc Corridas não deter-
mina um exame obrigatório
para os cracks que vêm de fo-
ra, somente para arruinar as
finanças do pobre homem da
arquibancada? Sc houvesse si-
do feito um "test" oficial cm I
Vertical, e se o resultado des- f
sc "test" fosse publicado, es- i
tamos certos dc uma coisa: an I
invés de favorito, seria ele o i
maior asar do páreo. f

I
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i , niimV «áo foi recambiado ao scu pais de origem, conforme havia sido anunciado.
I | UCLlUA Bstà aíora S0b novo regime de treinamento e, confessamos, esta outro an -
I mal. Todas as manhãs o tordilho vai á pista sob a tlirecãn de Juan H. Ulloa, especial-

m»nlc contratado para auxiliar o preparo cio filho dc Scaronc.

c um dos mal sdedicados auxiliares do turfman e criador P e'*"'»?6
Castro. No 2.Meira, depois de realizados os trabalhos, a lista conten-

do as marcas cronometricas é atentamente examinada c assim o proprietário c o auxi-
liar traçam planos para as inscrições dos anima ».

0 CAkNEIRINHO

- A elsvage brasheira Já conheci-
da no turfe venezuelano, por inte-
media de Effendi, ganhou ali, em
Bar-ül-Ghazal um novo aparelho de
divulgação, não só da elevage como
das cores brasileiras, pois se Effenni
nll defendia os Interesses de um stud
local, já este outro filho cie Bala
Hessar representa a própria coudela-
ria Seabra que ali adotou para sim-
bolo de suas cores o verde c preto
tão popularisado em nosso turf.

Assim noticias recentes chegadas
de Caracas, informam que não *e
fez dei"orar muito a primeira vlto-
ria de Bar-El-Ghazal. O represen-
tante do stud S3abra que ali c cui-
dado pelo entraineur Rafael Quiro-
ga, obteve o triunfo inaugural --"a
reunião de 8 de julho ultimo em Ca-
raças, quando intervindo na catego-
ria de 17.°, isto é que distribuo uo
ganhador uma recompensa aproxi-
mada de Cr? 170.000,00, derrotou em
muito bom estilo o cavalo francês
Stef Brother. um filho de Teleferi-
que (o pai de Alizler) ao que o ea-
valo nacional dispensava 8 quilos.

A corrida foi realizada em 1.600
metros, distancia para que o filho de
Bala Hissar registrou o tempo cie
100" 3.5 considerado multo bom na
pista local. .

Ainda nao havia ce-sart,.nancla causada pela X. «»
riadcBar-El-ahazal^?1^!
sileiro voltou noTm!,»
realizar uma »ou*í
Caracas, desta vez na iiíf20.», evidentemente ^'g*

Entre o.s novos adversário-»cedor do "Seis oc Março" 1 *
so Mendlranlc que d 

°pol °ft
lento campanha na „„, »
nhara recentemente cm cS

Io e-celentc cavalo m . '.«'
evidencia na Franca _,.,_,''Premier Baiser. Sqijally £9-

;mcnt,EllmpecinaoporBri,J"
pre, o chileno.Cut cEft

|tero, a norte-americana' t,„,!pw(Haslvenflm.umlotedeS
_rísticas puramente IntarnadoíÇ

De novo na milha, o repre«|
le cio stud Seabra nào viu L
hiente em registrai a segundai
ria c dc maneira ainda mais („
siva, pois no íinal trazia bem |
»ndos Mendicante c Mindanao.
zendo assim uma excelente p»
ganda do puro-5?nguo de CIj,
brasileira.

Assim no periodo de menos icmés de atuação cm Caracas»fensor das cores verde e preto titalizoü prêmios r.o valor aproxúde CrS 370.0C0.0", por ,| se.
que a coudelaria Seabra (eu
gocio altamente vantajoso;aot—

i ferir o filho de Bala Hissar nuI turf venezuelano.

O S. I.U1S GONZAGA ABATEU O
SETE DE SETEMBRO -OS- Luis
Gonzagn c o Sete de Setembro de-
írontaram-se domingo, cm prello
amistoso tendo a vitoria sorrido so
S. Luís Gonzaga pnr 4:<2, após um
prello em que foi sempre superior o
quadro vencedor.

Os tentos cln S. Luis Gonzàgn fo-
r.im de autoria clc Gigante 2,
ba 1 c Wllton 1,

Bini-

O quadro vencedor foi o seguinte-
Milton, Newton e Fernandes; Jnu'

Biba e Walclo; Gigante, Edgar, Ma-
rio, Wil'o ne Zacarias,

0 piloto oa estreante
írpídacéa foi suspenso

Muito enérgica tem sido a Comissão de Corridas do Jockey Club cie
São Paulo no combate à volta da moralidade das carreiras em Cidade
Jardim, onde atuam jockeys como Luiz Gonzalez c sua rede de satélites
que dá um trabalho intenso ás autoridades daquele órgão técnico. Rara
é a reunião no majestoso hipódromo paulistano que não leva para a
"cerca" um ou mais pilotos colhidos na infração mais vexatória que e
a da falta de empenho pela melhor colocação.

Agora mesmo o jockey A. Nobrega foi suspenso por dois meses mes-
mo por não ter disputado com a égua Orquidacéa, que já está aqui na
Gávea e alistada no segundo pareo da reunião de sábado senão aqui sen
responsável o conhecico tratador Rubem Silva, o Reblmba que tambem
cuida da Damarena e Vibrande de saudosas recordações. Tratando-se de
um animal já identificado entre os "sombrinhas" cie Cidade Jardim, e
bom que a Comissão de Corridas observe com o máximo de atenção a
corrida de Orquidacéa que terá como adversário Bola Azul. Oscar Glaü.o.
Indiscreto, Elasal e Senta a Pua.

:
SÁBADO DOMINGO

Puanza deve correr mui s mais
"TRABALHOU BEM"

Reportagem de BOLONHA

DIZ CASTILHO

1," rárco — 1.500 metros
— Cr$ 35.000,00 - A'* l-'.\-
Horas. — "Compulsónu".

K»
1—1 Ouróazul (E. Cnst.) 58
2—2 Brotlnho (L. Mez I 53

3 Arakreon ll. Plnh.l 5S
3—4 Chico Prisca (E Cl 58

5 Carlos Magno tXXI 5a
4—G Cnmbucl (O Costn) 58

7 Galianl iC. Souznl 58

3 Estalo (XX)  ¦*
3—4 Rio Verie (O. Ullôa) 52

5 8caramouche (L. D I 5S
<—6 Mondei (D Moreira I 58

7 Carinho (R. Pilho) 52

Estreou a égua Pujanza com muito
cartaz, naquela carreira de mil e
oitoceintos metros ganho pela Pres-
teza em 110" 'll. No entanto correu
abaixo da critica, terminando ern
Ultimo muito apagada, numa de-
monstração no Prata. Esperaram
mais algum tempo pnra fazerl.o.;re-
aparecimento da égua, e ei-la inseri-
ta esla semana no parco das éguas,
Podemos entretanto garantir que a
pupila de Waldemar Costa.sq encon-
tra agora bem melhoraria, com a
aclimatação quase total, e qúe seus
responsáveis esperam ve-la vitoriosa
na carreira. Segunda-feira -assisti-
mos a um bom exercido' na milha.
Puianza veio bastante suave, so ace-
lerarido nos últimos 360 metros,
quando correspondeu inteiramente ás
solicitações de seu jóquei .Emidio
Castilho- Chegou com bastante ação,

tendo gastü para a distancia o tem--
po de 102", um dos melhores, daque-
la manhã. Teria o bridão chileno
muita fé em sua montaria? Foi isso
o que lhe.perguntamos enquanto seu
automóvel rociava pela praia de Ipa-
nema. • - . 

'
Sim tenho muitas esperanças

em minha égua- Gostei realmente de
seu exercício, porém existe no pareo
uma esetreante cujos trabalhos tem
sido sempre excelentes.

La Fontaine Castilho?
Sim é uma égua muito corredo-

ra. Ainda segunda-feira passou a mi-
lha em 101" correndo muito, tempo
melhor qúe o da minha. Porém como
correrá pela primeira vez no Bra-
sil; pode muito bem sentir a falta
de cordida, e ai está o motivo de mi-
nha chance. Nesse ponto ficou encer-
rado o assunto de corridas, poií tan-
to o jóquei como o repórter, estavam
interessados em outras coisas.

R

Fazendo uma visita
de inspeção ás tropas
sediadas ao longo do
Amazonas, um general
do nosso Exercito tim -
cava contato com «;
seus comandados, na-
quela época em que o
soldado engajava e
as fileiras eram cons-
tituidas de volunta-
ri»s. Não havia ainda
sorteio militar nem
recrutamento. Ruma-
va o "jtaiola" para a
cidade de Óbidos, fazendo escalas
em pequenas loc»Hdades. No
tombadUho o oficial superior ob-
servava as riqueras do gigante
candaloso, quando teve a sua
atenção voltada para alguém que

TIRE & M&O

H.

se ocultava numa rê-
dc. Era um "mesti-
<;o'' que temia os bor-
dados do general e,
quando surpreendido
na sua cômoda posi-
çáo; exclamou: — Tá
besla, home! O mili-
tar sorriu e evitou que
repreendessem o rapaz
de face bronzeada. No
elevador da rua Sena-
dor Dantas encontra-

Marnuoc P«r»o ram-Be o dr. RicardoMarques rorto Xayler daSlWeiI.ft e
Luiz Rigoni. Depois da saudação
corriqueira, o piloto, esquecendo-
se da hierarquia que separa o jo-
ckey do comlasario de corridas,
tapou uma das mitos no ombro
(Continua no pé da pág., letra N)
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Waldemiro está só olhando

\„... o Uc Andrade foi susp;
so pela Comissão de Corridas po
não ter feito (segundo ele) empi-
n,ho de melhor colocação com
égua Vibrante. Depois disso nun.a
mais aparaceu este animal inscrito.
Domingo, entretanto lá aparece a
Vibrante naquele segundo . pareo1.
Segundo dizem os "sabidos", é solar-

gar, nois o animal é bem melhor
que a turma. Leva ainda por cima
o governo prefeito do Dr, Luiz Rigo-
ni, o que é uma carta de credito a
mais. Mesmo assim vamos preferir
aguardar a carreira, pois somos co-
mo São Thomé, ver para crer. De-

l^M Hb^-- V'-'^T^H Iv^t
¦H Mr Af \*t' ' S IS
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sentir o desejo de vir a ser yascalnu
um dia. pois, gostara do foot-b.ili
sul-americano. Mais tarde, ante5
de seguir para o aeroporto, Mr. Cnr
ver confirmou inteiramente o que
tiis:era aos dirigsntes vascainos
acrescentando:

I — Tenho contrato com o Juven
I tus até o ano de 1952. O Vasco não
I me falou nada para Xicar ou voltar

ao Bra-il. Eu tinha vontade de co
nnecer de perto o foot-ball sul-ame-
ricano e agora, me move um desejo
de ser treinador no Brasi!. Parn
esse ano acho dificil a minha sab i
do. Juventus onde recebo boa "im-
portancia". mns se o Vasco pree:
sar de mim, pode mandar chamar
que darei um geito de vir. Não só
o Vasco da Gama. Quero treinai
uma equipe brasileira. Porle dize,
no seu jornal c*.e estarei à dispo-
sição de qualquer clube na ltalla.

Mais tarde, falando com Paro»a c
Piccinini, a nessa reportagem Ioi
informada pelos "cra:ks" juventi-
nós que em Turim, o patronomo e
presidente do Juventus, "Connnan-
torc" Glovanni Anhelli dificilmen-
te deixaria sair o treinador a não
ser que fosse realmente uma grande
ambição de Carver. Glovanni An-
helli é o dono das fabricas de. au-
tomoveis "Fiat" e tem dinheiro pa-
ra convencer uma "estatua".'

No entanto, peio cambio encon-
tramos grande vantagem para os
clubes brasileiros, pois, 1.000 cru-
zeiros em nossa moeda, valem cer-
ca de 22.000 liras italianas. Assim,
o Vasco levaria vantagem, ou ou-
tro clube brasileiro que se interesse
por Jesse Carver.

Sendo Marcus Vinícius rubro-negro
extremado, o resto tambem é faci)
de compreender...

A MAGOA DO BOTAFOGO
A posição do Botafogo, no caso, è

a seguinte: a ter de perder um joga-
dor, por qualquer motivo, que per-
desse para um club de São Pau'o, a
fim de que ele não viesse a Jogar
contra o alvi-negro. Mas se essa
transferencia tivesse que s^r feita
para um clube do Rio, que fosse pa-
ra o Vasco, America ou Fluminense.
A magoa do "glor:»50" c que Jue!
vá parar exatamente no Flamengo,
que, fora do convênio, atua como 11-
vre atirador. Nesse detalhe, pois.
rsside todo o desprazer a gente de
General Severiano, que naturalmen-
te, aspira pela forra...

2." Pareo — I.fiOO metros
- CrÇ 40.000,30 - A's 13,40
horas.

K«
1—1 Senta a Pua (L, M I 56
2—2 Orqulclncóa IG C.) 54

3 Boia A7iil IXX) ...54
3—4 Oscar (J. Tlnoeol . 56" Gladio (R. Urhlnal 56
4—5 Tnclircreto IL. Diaz) 56" EtftRRl (O. Ullôn) .. 5C

3" Pareo — 1,500 metros
- CrS 40.000,00 - A's 14,10
horas. ¦

I--1 Tocantins (P. Tav 1 bü
2 Per. tio Iapó (Dorn ) 51

?, -3 Maud (O. Ullôa) .. 54
4 Gold Dream (L D I 54

3-5 Cadilan (M. Stgn ) 56
6 Chuva (E. Castlllol 54

? 7 Avant» (Om. Reic I 56
8 Pirllampo (L. Mez ) 56

4" Pareo — 1.400 metros
- CrS 45.000,00 — A's 14,10
horas.

Ks
1- 1 Duc-D'An|ou (O.D I 55
2—2 DUraell (L. Mezarosi 55
3-3 Flor do Sol iPinh ) 53

4 Falr Black (XX) .. 51
15 El Garboso (E. C.) 55" Eonlo (L. Diaz) ... 55

5o Pareo — 1.600 metros
- CrJ 30.000,00 ¦-> A's 15,15
horas,

Ks
1-1 Irlsh Stnr (U. C ) 50
2-2 Alpina (R. Martins) 40

B« Páreo — 1.500 metro*
— CrS 30.000,011 — A's 15.50
lioras -i ("Betting"!

iii

1—1 Taruman (O. Ullôa) 51!
Arakreon (XXl .... 511
Haramun (L. Plnh.) 56

2—4 Ecclero (XX)  53
Hunter (O. Mace:lo) 58
Nap-jlcJo IR. Pilho) 51

3—7 Mujlque (P. Coelhoi 52
8 Incofcnlta (A. Port ) 50
n Diam. NeRro (P M) 52

10 Lacrau (XXI  58
4-U Caoré (A. Dornèles) 5(1

12 Cambucl IO. Costal 54
13 Lucifer (E. Castillo) 54

" Jangadelro lXX| .52

1 » Parto — 1.500 metros
. CrS 30.000,00 — A's 13,011

horas
Ks

1-1 Radimba (R. Filho) 51
2—2 Nllo IG. Costa) ... 50

3 Miragem (P. Fern.) 50
Z—4 Danitirrau IL. Rlg I 54

ò Pindorama (O M l 52
[-tí Holno (J. Tlnoco) 52

7 Bingo (R. Urblnn) 52

2" Páreo — 1.600 metros
— CrS 30.000,00 — A's 13,30
noras.

Ks
1—1 Lobclla ll, Sousa) 50

" Lulslana (D. Mor I 52
2—2 Tinturelra (E.Cast ) M

3 Florena tL. Dia?l 56
3-4 Mursa (B. Ribeiro) 52

5 Filha Linda (N. Ml 52
4—6 Vibrante (L. Rigoni l SI

V. do Palmar (R F.) 52
Trola (U Cunhai .. j6

2—4 Pandorra IR. Filho) 55
b Luxuosa (L. Rigonl) 55
S Jonells (D. Moreira) 55

3-7 Nabla (O. Ullôa) . 55
Gorlsla (M. Slgnor.) 5b
Pepita (J. Tlnoco) 55

4-10 Llttle Baby (A. P ) 55
11 Shamellea (O. Mac ) 55
12 Angatuba (S. Fer ) 55

u z

T Pareo — 1.500 metros
- Cr$ 30.000.00 - A's 16,30
lioras. — ("Betting"). -

Ks
1—1 Isleto (D. Moreira 1 5ü

2 Luplna iU. Cunhai Sn
2-3 Arroz 'imS&lVi.. 1 I 5P

fcun»"fttSfc'"torrei 5b'
Lutecfa" 'IOI' Ullôa) 54

3-0 Ituano (J. Portilho) 56
Scarface (XXI  50

El Matachln IR. FV50
4—9 Elan (L. Mezaros) . 5«

10 Lampelra (P. C.) .. 5(1" Banjo (G. Costa) .. 56

ti Pareo — 1.400 metros
- CrS 30.000.00 - A's 17,10
horas. — ("Betting") -

Ka

1—1 Rlvara (U. Cunhai 5!)
2 Eglpclana (1. Plnh.) Sü

2—3 Hllela (R. Filho) . 5!
4 Comtesse (S. Fer) 56

3—5 Gasconha (R. Urb ) 56
Calacanga (O. Relc i 5R
Dança (G. Costa) 53

4-8 Marinha (XX) .... 51.
9 Chacota (L. Dlazl 56

10 Mame (O Ullôa) . 52

3u páreo - 2.U00 metros
_ CrS 42.000,00 - A'S 14.00
horas.

Ka
1—1 Parthenou |Il C UO

2 Baliincim (A ^ort ) 43
2—3 Pânico (J. Tlnoco) 5K

4 Pcplto (XX) 4C
3—5 Inlcto (O. Ullòn) . 56

Irresistível (A. Rosa) 54
1—7 Guaruman E. Cast I 52

8 Lesto tXX^....;... M

4." Parei) i-'ÍVilÒO metfos
- CrS 30.000,00 - A's 14,30
horas.

K?
1—1 Come On! IXX) . 54" Olympus (G. Costa) 5S

2 Irak (U. Cunha) ..
2—3 Lamêgo (P, Coelho) 52

Carinhoso (R. Filho) 50
Nlght Club (C. R I 56

3—6 Plaui (O. rhomaz) )6
Calandria (E. Carcl ) 52
Hazy (J Ribas) .. 50" Linda Dona (I. P I 54

1—9 Místico (S. Mach ) 52
10 Nazy (G. Cunha) . 48
11 Cracovla (D. Mor ) 52" Contrabanda (A.D.) 52

5." páreo — 1.000 metros
- Cr$ 40.000,00 A's 15,05
noras.

Ks
—1 Anne Stuart (D F 55

T. Humac (U. C ) 55
Amaragl (I. Plnh.) 55

6'. Parco — 1.000 metros
_ CrS 40.000,00 - A's 15,4b
horas ("Betting")

Ka
1—1 Prospcr IE. Castlllol 55

" Paó (U. Cunha) . 55
2 Paladim (R. Urb.) ti
i Amarante (XXI . 5a

2-4 Naught Boy (O. Ul ) 55
Ulron (A. Aleixo) 55
Eber Shah (I. P ) 55
Halte-Li O. Reich ) 55

3—8 Bclvray. Blll (L D ) 55
9 Cheque (D. Moreira) 55

10 Sarilho (XX)  55
" Açude. (J. Tinoco) 53

4-11 Fali' Black (R. Rib ) 55
12 Granados (C. Rezai 55

" El Gin (S. Ferreira) 55
" Saigon (L. Riigon!) 55

por influencia do próprio diretor do
D. A. porque, num jogo dc amado-
ves em que o Vas.o derrotou o Bon-
sucesso por 10x0, um dos goals lhe
pareesu irregular...

Outro que ficou, sob restrições, foi
Oswaldo Pereira da Cruz, embora
so trate de um dos melhores juizes
do quadro. »

Era de vor a agonia dos julr.es,
pelos corredores da entidade ou cà
em baixo, aguardando o resultado.
Alguns, porque fazem do apito um"bico" e outros porque gostam real-
mente do "oficio", senno .que. al-
guns, por mera vaidade.

Dal a torcida. Embora somente
omanhã, na assembléia dos clubes,
o "corte" rseja efetivado ou não, o.i"degolados", ate agora, foram os st
guintes: F.oro Mendes, Gilberto
Quito, João Aguiar, Leonidas Rou-
gemont, Valter Jacinto Muniz, An-
•tonio Campos, Alceu Rosa de Car
valho, Carlos Chieger. Oswaldo Ro.
xo Braga. Paulo de Souza Rib aro,
Rudolf Yrebcs e Nclrcn Rodrigues
Saldanha.

Convém assinalar que o Vasco não
cortou nenhum juiz, tendo o Fla-
mengo e o America figurado em
primeiro lugar, ambos com vários
cortes.

7." Parco — "Prêmio Ra-
phael de Barros" — 1.800
metros - Cr$ 100.000.00 -
A's 16,20 horas - ("Beting")

Ks
5—1 La Fontaine (D. M ) 56" Sinless (XX)  60
2—2 La Coruua (XXI ... 61

Laurlna (L. Dia?) .. 58
Many (O. Ullôa) ... 51

3—5 Chenlllo (Nfto corre) 63
Pujanza (B Cast I 54
Oreja IR. Urblna) S5

'.—8 Vlct, Cross (D. Fer) 55
9 Presteza (L. Rigoni) S'" So:' ona (Não corre) 56

8.» Páreo — 1.400 metros
- CrS 60.000,00 - A's 17.00
horas — (Handlcap Espe-
ciai) — ("Betting")

Ks
1—1 Lovcr's Moon iD.F ) J0

Blue Dream (XX) . 50
Laurina (XX)  50

2—4 Campeador (L. D ) 58
Sana Route (L.Rlg.) 54" El Camp. (R. P ) 49

3—6 Eaple Pass (E. C.) 52
7 Martingala (D. M.) 51" Happy Haven (U.C ) .9

4—8 Espumoso (O. Ullôa 1 5'i
9 Gaita Ouro ("üTin.l 51" Vlct. Cross (XX) 48

estava em principio imais ou me-
nos esclarecido. Creio que de agora
em diante as coisas devem entrar
definitivamente no eixo, fazendo-se
cumprir a lei.... .

Náo deixa de ser perigoso o pre-
cedente aberto pelo CND para Ban-
gu, America e Corintians, ]ogo de
inicio, desvirtuando uma lei que
tem o cunho de ser a primeira a
ser posta em praíica pelo novo or-
gão. .

Em seguida
membro do CND, esse o veiculo en
tre o órgão máximo e o Minlstc
rio da Educação.

ano passado que chegou em»luga:'?
— Dizer com base qae éiail:da nâo posso, em virtudecondições em que recebi o coilto. Teoricamente é possível, L

do em consideração a sérleisi,
quistas que foram feitas «iii
Agentes do club, Cidinho, Aki
Tanzi c Lima são reforço;, tusomente uma luga" quê W tAlcino. Com base nisto pos»
principio acrescentar oue o pideste ano, após apanhar csaü
físicas, deve ser melhor dji
anterior.
A PROVAVETj equipe tim

DO OLARIA
Picabéa c bastante loquutt

por vezes as nossas pergunta poutros esclarecimentos que st li
necessários dentro da palestraB
tida com o repórter. Pouco i j
co vamos retornando ao w,
dessa reportagem c Indagai»!"qual será a equipe titular dt lli

Tenho ainda alguns orotlt
nc ordens lisicas e técnica,
adiantar q;:e devemos estrear (
tra o Botafogo com a (orai
Alvarez (Itaeorél. Osvaldo c
parina (Ze'r>, Jair. Olavo >.!
nias, Cidinho. Maxwell, Tatm,
ma c Esquerdinha. Posso tt
tambem com Paulinho na p»
esquerda.

Dc todo o plantei, qual o
mento que pode se desta-ai
primeiro plano durante ,i ré
me?

Acredito que stja Tr.a
jogador dia a dia cr;s"e
dução, chutando distlntanwi
as duas perna5, procurando <«
'.profissional perfeito e tem u|4
ra "gana" para vencer tfilll)
jo;o, inclusive treinos, 0'itroi
dem surgir com maior dísaw
principio, a ba.-r cio Olaria
conjunto e condições físicas
feitas.
o vasco r; o seu favoe

procuramos outro ...Procuramos. ^«J*• "enquetc . saber de Pitara
seria o provável vencedor iü
peonato dc 1951, aquele cm f
acreditava para chegar em gro ao termino do certame..''
fez de rogado c respondeu:

Rigoni com a responsabilidade'
no pareo da Vibrante

pois que a Vibrante ganhar aí sim,
vamos dizer:

E' o Valdemiro "puxou".
Até lâ no entanto Valdemiro foi

vitima de uma injustiça.

Y
da diretoria do nue besteira. Já
Palmeiras man- fizeram o escuda
dar cunhar ime- com quatro es-
diatamente, um trelas c agora
artístico escudo! vão fazer o de

,\ iàuiüna está muito niicha, Era natural que
assim fosse, Estornos ás vésperas da maratona do
Grande Prêmio e os proprietários estão reservando a
cavalhada para ds prêmios mínimos do 50 mil cru-
zeiros. O programa dc domingo ainda está melhorzinho. Mas o
de sábado está dc amargar. Isso, é claro, se cogitarmos da quali-
dade dos animais inscritos. Mas, como o carreirista, afinal, o que
quer é ver cavalo na raia, ainda que seja cavalo de páu, há de en-
contrar motivo para perder o seu dinheirinho, embora seja fim
de mês. epoca das verbas minguadas e dè fundo de saco. O Com-
pulsorio não está máu. Vai deixar ver um pega entre Brotinho,
Arakreon e Carlos Magno. Se a luta for muito dura, o Galiani é
capaz de vir de trás e fazer osetviço. Os outros pareôs estãu de
enjoar. Para domingo, alem do Rafael de Barros, temos o "han-
dicap". Estão bem-armados e a burrada nno ó iná. Seja como
fôr, vai haver corridas. E' quanio bàstá. J r¦•::•:¦:, a gente tanto
perde na Tirolesa como no Senta a Pua...

- .': 1- , ¦ , __.

com cinco estre-
Ias, indicativas
dos cinco certa-
mes levantados

| pelos "periqui-
I tos" ultimamen-
ite.
I Na porta do
, Cineac dois vas-
i cainos comenta-
I v a m a noticia' trazida por um
vespertino:

— Veja, fulano,

cinco...
— Você acha

besteira? Pois eu
não. Acho que é
uma maneira
prática de dis-
tingulr as con-

. quistas dos rapa-
zes. Não é co-
mum usar-se cln
co estrelas para
distinguir um co-
nhaque de ou-
tro?...

Leiam "A CIGARRA'

N •

1,

r!o snnerior — nais amor «menos
ccnriauçiv — repeliu ar-aulorius.de c,
unindo a palavra ao gesto, corrigiu
a indisciplina do ingênuo profissto-
nal, muito mais ingênuo que o via-
jantb do rio Amazonas.

ío __v ...,,.,. '-.
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Fazendo sentir nossa estranhesa
com respeito a falta do cumpri-
mento das leis do CND, Silvio Mello
Leitão nos esclareceu:

— Realmente, atendendo a cir-
cunstancias da Copa Rio e a con-
sideraçáo dos uruguaios, para o
Nacional tomar parte na nossa fes-
ta, deixamos passar certos detalhes,
quanto a ida dos clubs a Montevl-
déu, retribuindo a gentileza. Mas
isso vai terminar e voltaremos a
aplicar nossas leis. O America che-
gou" a comunicar que o juiz convi-
dado não podia seguir e não se po-
dia fazer nada neste caso.

Realmente, um precedente que
pode ser perigoso, . multo embora
seja louvável & decisão do CND,
retribuindo a gentileza dos clubs
orientais. Foi essa a razão pela
qual os clubs Bangu', Corintians e
America tiveram liberdade para
seguir rumo a Montevidéu sem o
cumprimento das novas leis do
CND.

— O Vasco para mim
ma»s forte competidor at
que tem em scu plantei
experimentados, contando«
que é preciso para uma W
sica perfeita, um Departa»»
dico a altura. Outros*
Fluminense, America, bo.
Flamengo, ainda o BuijiM»
se laurear, mas para ls»»
afastar o Vas* do ca»»

Essa foi a segunda m
treinadores cariocas, tam
as nossas reportagens, "fi
para o campeonato", «w
estaremos com Louro»-*-
treinador do Canto CO «"

Leiam A ClGA

0
rioca nrecisa ser semmpre bem conservado. O Pu^lc°,'„ .00
apelos pelos auto-falantes e colabora eficientemente pai»
de seu estádio. , , . „,,, , r(..ar;i|iJ

Todavia, o presidente Mauro Cabral, falanao com'»'J^jl
tom amistoso, mas que decidimos escrever. Disse o preswm.^

— "Nosso torcedor vem procedendo da maneira ni»» nW
vel. Ainda domingo, resolvemos mandar cervejas e 

^*jgtarquibancadas, pava evitar que o puunco oeixiis^ ««. -- ^
porém, quo eles fossem se utilizar das garrafas "os.la;airra[asiii
an-emessar contra outros. Porém, devolveram toda.- "í.f.7(iuá«IlS"
ordem. Sinceramente, foi um procedimento quç »íR c;Jj
E' assim que procede um povo educado. O braSUf'„? t0;tiii.
dendo a noção de respeito e organização. Merece, eiogíu^ ^
atitude disciplinada que teve no ultimo domingo, um V*™.'m
há duvida, e que inspira confiança para que sc tome ou«*
em seu favor, em seu beneficio".

Leiam 'O CRV

rimental e aprovou, Tanto aprovou que terminado> o ®J[$\itf
traram-se os alvi-rubros interessados em reforma- o i» 

^ ^i
contratado um outro excelente extrema esqueroa qne
do Atlético Mineiro. 'ij-iras*

Telxeü-inha, todavia náo poderá permaneci n'» jssjodJ
isto por dois motivos. Primeiro porque naorôtevc im ^
**„•.„ «A»,*i«.,«» <«n-««/3« «« Dio a nnmn rflaO-S SBBW» pffl'*• ¦

gar, porque o atacante não havia checado a um acorro -
para continuar jogando no Rio e como toaoa c„.
cionario da Estrada de Ferro Paraná-Santa cataiu». ^^

lavia checado a uni acorro
alvi-rubros para a reforma de um novo compromiss •

Leiam f*s
estava laüf,

,116 Hhora. todos pensaram que nada havia c que -í1" toUbe 1*
para sair. Somente á noite, ouvindo radio, c q»>- -

quebrado a perna. . „.,.„. rüieirníd1;,.*;
O fotografo Ângelo Regalo que e lambem nnw d0, ,i,

plicaçio. E, naturalmente, quiz focalizar uma, rw s „ «
Astrogildo chamado um companheiro para fazei _ a TV.W
enquanto ele bancava o Luiz. A cena foi liimaaa. ,
tam&s a conversar com Astrogildo: ( _im# rW,^ Ao sport e 1

- Disseram aqui que o America c o maiot ivai rfe

SWEEPSTAKE

S.OOO.000,00

MAdemir jogado no Sport, havia prevenção S-rnaifdo. Nâo h» »j
Mentira! - retrucou prontamente Astros' ' 

v£s;e,%
lidade entre o meu club c o Sport e, mesmo qu. » 0, r
capaz de tanto. Conheci Ademir no Recue. s<- »,apaZ de
graivlc jogador e, de qualquer maneira, -erro
maldade. „,.. . dizer 9f

Aliás, disse-mos, Ademir foi o pimieiio
passara de fatalidade. , «.tmiildò. „, is:E foi o oue aconteceu - respondeu Astros» F£r£„i

Nesia altura, o jornalista pernambucano *™
para opina',' tambem: . ,, ,„ .,, cscaW"? iji

A verdade é que houve precipitação na fli 0,»
naquele jogo. Não havia necessidade, porqw u 

intensam^1 ,
sem ele, já era uma atração. E como ch0V fatalidade "">
estava impraticável. Foi um íance de P"™ S.amio itm
que taltou previdência da parte dos responsável

iLc .ym^jfi^
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niÀRIO DA NOITE

Rio. M-m -U

IatelI]
Jff-¦*•*"¦ - Sc5SÔCÍi 1,i,ssa-

tíim11'- m.IKM! — "Tormenlos d.)
IjlfEBlO 

- í..,nç0|te Ainoul c André
ípítJ" 

','_ 
4V_ 6 - 8 - m htira*.

ti fl»" "*M.t|90 — '••*« minas üo rol
HOJ1'.'? _. imboi-J Kcrr - Stewart
*'"!!, r Rlrh»r<l Carl^n - 13 -
f:!tM\ _ 6-8-10 horas.

)|t£0*
.- _ JMM18

"A Vinus moiter-
„ lobsrt Cunimias» c Joan Cau-

ni - »»»» 4  6 — 8 — 10 horas.
" ain - 'Í-083S — "Abrindo canil-

'¦";J i*-ò" — Jol.» *"»r c David
«i» * '°| _. 4 — fi — S — 10 lioras
D-rH"

f*lTE', 
" 

snrtfflí ~ '7

•mt.!»; "Mulheres som

J0!!l<
ifmone Simon e Glno Cer-

Z J - , - 6 8—10 horas.
•'Dentro da vida"

"Dentro da
Ac TRMNON

COLONIAL 
-- « " IS'

ri'»"-
rtOBIANO - 43-9074 - "Abrindo ca-

JJSün -K32-4B31 - "Saudade dos
irâiliblos" c "Alma em sombra".

mí»L - -12-1218 — "A Vénus moderna"
nni - 12-ÕTH — "Audácia dos tortos"
,,, _ 22-2M3 — "O homem que chu-
,(11 , consciência1' c "Mergulho no
tóirco".

,»EM MT. SV - 13-2233 - "Audácia
'í«i 

fortes".
rulSlíNjE - W-ll)3? — "Sansao e

Dsílla" - W.50 - 3,10 — 5,50 —
• « - 10,10 boras.

.«HIDKNIE - «-7128 - "Mela noite"
rálMOR - 43-5*81 — "Dentro da vida"
HO BRANCO •- «-1639 — "Folias ea-

Hkm'1 e "O eterno conflito".
..JOSE — 13-0532 -- "Mulheres sem
itnic".

ZONA six:
.«-TOMA - » " O"0
tttl".

lít-rALACIO

"Dentro da
"O diabo no colégio11.

ABRINDO CAMINHO A FOGO
*-"*^^-*-*-*"**i*M*M*v^rV-i_-i,Vii

PEDRO LIMA
^VVV\/VA^»SV»aVVVVVVV\aW

mt\ n )

íl *"" " rfl |ftl|J _. .. „..
"¦1Z'n.iT,¦ I'liclile e l',iulo Renato

r_ V.ío — s.2" -1 - 8i,° - ,o'3ü
bolii

, ,, tm ... "AudacU «los fortes"
"^v-Vilin Mnntof t WalU. lirciinan' Vf.- 8-8-10 horas
rJ;.""- M-9J25 — •Verçonha" —

«ffiolusran c Zdenolc Stepanck -
•;"_,_ 0 — 8 — 10 horas.
lanii - 42-^020 — "O sentenciado"

1 riín Ford e Ilrocdcrlck Crawford"j™, - 6-8-10 horas.
fENIRO:

.ríTENARIO - 43-RM3 - "Amara vio-
linflí1' f "O.iadrlllia do v»Jc".«¥". _\..,u,,v _ ,2-6021 — Ses-

JA se tem vtsto tantos füms sobre a Grande Guerra que,raramente, sc pode sentir desejo de voltar ao cinemapara assistir quase as mesmas cenas, os mesmos atos de /te-
rcísmo e sacrifícios, o sargento impilean-
te, o caçula sofrem'v ataque dc histeria,
e o heroísmo final com a vitoria dupla,do herói e da causa...

Mas, "Abrindo .Caminho à Forio", fogtum pouco à rotina. O film viostra osamericanos se preparando nos campos úaInglaterra para a invasão do Continente
defendido pelas tropas alemãs. Depois
vem o dia "D" e vemos como foi trama-da a invasão, num épico de heroísmo a que não faltam osllagrantes autênticos intercalados^ com as cenas de estúdioVêm, ainda, os combates, as ciladas, as lutas entre patrulhasc os ataques inesperados, c o film mostra, então, um climadc rara emoção onde se pode ter uma idéia do que foi atremenda luta pela volta à Franca. Mas o diretor LemaSeiler vão mantêm o mesmo clima durante todo o film.Ele procura suavlsar com a intercalação de cenas para fazerrir, e afinal o film não chega a atingir o nivel de um épicoe nem mostra o agrado de uma divertida fita de guerra com"Germaine" e a rivalidade entre o cabo e o sargento. Apesarde tudo, "Abrindo Caminho à Fogo" consegue agradar cemocionar, e por isso é justo que seja colocado um poucoacima do comum. Dos artistas, todos atuam como um con-

junto, estando nos principais papeis John Agar, DavidBrlan, Frank Lovejoy, Bill Campbell, Paul Plcerni, Gred dcClure, Richard Nonahan, Eddie Norris, Matt Wills, DiclcWesson, William Self, Danny Arnclâ, Danle Sue, c HowardNegley. A pequena que aparece com pouco destaque é Su-zanc Dalbert.

BÀSDOCk I.OBO - 13 3010 - "neutro
dn vida".

MARACANÃ — 48-1910 — "Abrindo ca-
mlnho a fogo".

NATAL — 48-1480 — "Mela noite".
S. CRISTÓVÃO — 2S-I925 — "Vlnsiin-

ça de El-Mocho" u "Cachimbo da pau"
ViíLO - 48-1381 — "Os amotinados" e

"Aconteceu na fronteira".
VILA ISAIIEL — 38-1310 - "O garoto O

a rainha".
SUBÚRBIOS DA CENTRAL:

ALFA — 28-8215 — "Sangue, suor o
lágrimas".

RAKONESA — "Mlssáo dc vingança" o•Tmbuslelros enganados".
COI.ISKU — 29-8753 — "Mulheres som

nome".
COELHO NETO - "Prisioneiro do medo"
EDISON — 29-4449 — "Os mortos talam"

e "Latcgo vingador",
IRA.) A1 — 29-8330 — "Adversidade".
JOVIAL — 29-0652 — "Papal foi um

craqáno" o "Adeus ao mundo de
ontem".

MADUREIRA — 29-8733 — "Audácia
dos fortes".

MASCOTE — 29-0411 - "Dentro da vida"
MEIER — 29-1222 — "Vergonha".

XVW^VNWVWVW»

GUANABARA — 28-9393
a rainha".

IPANEMA — 47-3806 — '
niio a fogo".

— "O itroto e

Abrindo r.aini-

LEME — 37-6412 — "Vergonha".
METRO — 37-9797 — "As minas do rei

Salomão".
NACIONAL — 26-6072 — "Port sald".
PIRAJA' — 47-2608 — "Audicia dos

fortes".
POLITEAMA

alpina" c
RITZ — 37-7224 — "Dentro da vida".IlIAN — 47-1144 — "A Vênus moderna"
ROXY — 27-8245 — "O sentenciado".
S. LUIS — 25-71,79 — "A Vênus mo-derna".
STAR — 26-2250 •— "Dentro da vida".

TIJUCA;

— 25-1143 — "Conquista
'A's da pistola".

MODELO — 29-1578
ouro".

AMERICA - 48-4519 - "Abrindo camt-nho a fogo",
CARIOCA - 28-8178 - «A Vênus mo-«erna ,

twuca ~ 
VfÁr 

"Dentrn d» «**"¦iIJUCA -. 48-4.118 — "l>apa| foi um

ÃÍSnKâa- 48;1667 - "° sentenciado"
«ÍL-EI*A 

~ 28-'5" - "Patrulha damorte ,
CATUMBI - 22-3681 - "Uma noite naópera" e "O segredo da caixa".ESTAGIO DE SA1 - 22-2:123 - "Exnres-

FLUMINENSE - 28-1-204 - "Mulheres
sem nome".

GltAJAU - 38-1311 — "Patrulha damorte .

"Salamandra do

842 "De cor-MODERNO (Bangu)
po e alma",

MONTE CASTELO — 29-48.-0 - "Abriu-
do caminho a fogo".

PARA TODOS — 29-5191 — "Mela noite"
PALÁCIO VITORIA — 48-1971 — "Sban-

gal" e "O fiel Rocky".
PILAR — 26-0460 — "Cilada fatal" e

"Os anjos dn beco".
PIEDADE — £9-6532 — "A ninfa nua",
PROGRESSO — "A vida é um sonho"
QUINTINO — 29-8230 — "Salamandra

db ouro".
RIDAN — 49-1633 — "História de uma

mulher perversa" e "Dinheiro maldito"
ROULIEN — 49-5691 — "Três filhas le-

vadas" c "Valente por acaso",
S. JORGE — "Amor dc minha vida".
SANTA V.RV7. — "O homem leopardo".
TROPICAL — "Desmascarando crlminu-

«os" c "O dragão negro".
TODOS OS SANTOS — 49-0300 — "A

vida intima de uma mulher".
VAZ LOBO - 29-9198 - "Winchester 73"

e "Protetor perigoso".
SUBÚRBIOS DA LEOPOLDINA:

ORIENTE — 30-1131 - "Boston Blac-
kie no bairro chinês".

PARAÍSO — 30-1000 - "Sete homens
míSus" e "Amor selvagem".

PENHA — 30-112! - "Trís tolos sa-
bldos" e "Pânico",

RAMOS — 30-1094 - "Anjo on demft-
nlo" o "A lei da força".

SANTA CECÍLIA — 30-1823 — "Nfio me
desampares" e "Anjos sem asas".

SANTA HELENA — 30-2066 - "Arro-
lado embuste".

S. PEDRH — "O sentenciado".
CAXIAS:

CAXIAS — "Crime submarino" c "Um
ladino magnifico".

1 SANTO ANTÔNIO — "Mandato supre -

—,—,—- " '. '¦'"¦--

Eram tantos os rumores que a Pcrcwnounf resslveu tirar a prova
dos novo... Pediu Elisabeth Taylor emprestada á M. G, M. e a
junfou com Monfgoirery Ciiíf em "A Placo fn lhe Sun". Os fãs

çug juJguem...
mo" e "O mistério do rancho".
ILHA DO GOVERNADOR:

JARDIM — "Quero-te Junto a mim""l-'»triinj;uiamir misterioso".
GUARAIÍU — "O homem marcado""Selvagem (lo pais maravilhoso".

NITERÓI:
ÉDEN — "Conflitos d'alma".
ICARAI1 — "A Vênus moderna11.
IMPERIAL - "Extorsão",
ODEON — "O sentenciado".
PALACE — "Rainha do Nilo".
RIO BRANCO - "Nasci para amar""Do mesmo sangue".
8. JOSE1 — "Dcraó.lo turbulrnto"

"Você me pertence".
SANTA ROSA — "A mortalha de seda"

e Iltilldog Itrumonü alacn".
PETROPOLIS:

CAPITÓLIO — "O sentenciado".
D. PEDRO — "Porto dos homens perdi-

dos" e "Sob o luar de Nevada".
PETROPOLIS - "Ousadia".

VILA MERITI:
GLORIA — "Ameaça vermelha" e "Ma-

nicas a gotozonn".
VOLTA REDONDA:

SANTA CECÍLIA — "O segredo de uma
miiMicr" e "Delegado sagaz".
SRS. GERENTES DE CINEMAS:
A fim de evitar que saiam errados os

'yyyis

BRICIO DE ABREU

CONGRESSOS DE TEATRO - VI
V^^^VWWV-^WWW»>S<MM Sa>*a<SA^»»*-W»*V*****aV«^t^MVWl

(TERMINAREMOS, hoje, as conclusões do Primeiro Congresso
-1 de teatro realizado no Brasi', em 1924, pela S. B. A. Ti, par»
entrarmos em considerações sobre o Segundo que vem de. ser
realizado, promovido pela A. B. C. T.. Após % indicação do Con.
gresio. para que a S. B. A. T. organizasse uma comissão, par».,
organizar a I.ci do Trabalho, o qne foi feito pelo dr. Vidal leite
Ribeiro, do que resultou a Lei Getulio Vargas, concluiu o Con-
grcfso que "Os cinemas que xlém de fitas exibirem pecas com
mais de cinco atores, terão os impostos diminuídos de 20 p*r
cento k esses artistas forem brasileiros, e 15 por cento se estran-
peirns, Sc os números forem de "variedades", a diminuição «era,
cie 10%. Sn a exibição for somente de film*, estrangeiros haverá am
acréscimo de 10% nos Impostos normais/que a Prefeitura utilizará
em favor do teatro. Cm plano geral de proteção ao teatro ficou
estabelecido, na forma seguinte: a) — pela organização de uma
censura mais liberal e culta, b) — pela educação artística nas
escolar, desenvolvendo o gosto c a vocação das crianças P»r» o
teatro, c) — pela criação do Patrimônio do Teatro Nacional, o
seu Museu, e construções de casas dc espetáculos, d) — pel.
ce.sfio temporária e periódica do Teatro Municipal, enquanto per-,
tenr-er à Prefeitura, às companhias nacionais, idôneas, de ópera
lírica e comédia. Todas estas conclusões foram remetidas a
S. B. A. T,', promotora do Congresso que, sobre as que lhe dis-
serem respeito, providenciará como convier t lhe fõr possível, en-
derenando as demais aos diversos departamentos da Administração
FuH.ca, organizando comissões permanentes par» uma ação con-
linua em seu favor.

E assim terminou o Primeiro Congresso de Teatro, promovido
pela S. B. A. T., graças ao esforço, sacrifício e dedicação de seu
presidente, Alvarenga Fonseca, cujos resultados, se não foram
realmente, enormes, deram-nos a I.ei Getulio Vargas c o caráter
de utilidade publica a S. B. A. T„ garantindo, assim, a cooran-
ça, oficialmente, do direito autoral. Eis porque estranhamos quo
a própria S. B. A. T. não reivindicasse para si a realização do
Primeiro Congresso de Teatro realizado nas Américas, procura ido
retificar o erro cometido agora dc sc designar como primeiro, um
Congresso que é, realmente, o segundo. E, para que tal erro não
se repita, no futuro, vamos comentar e historiar o atual Congress»,
que, com grande brilho e reais resultados, vem de realizar a Asso
ciação dor. Críticos Teatrais. ,
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enrtazes de cinemas que publicamos dia.
rlamenfe, pedimos que nos avisem q.ial-
quer alteração, para que o pubüco não
seja mal Informado e no próprio pre-

—sr
Juízo dos rjnemas. Atendemos ás alte-
raçíles oelo telefone 43-
te, das 13 ás 15 horas.

DR JOSE' DE ALBUQUERQUE
MF.MBKO KFKTIVO OA (MM ItlMOR

DF SEXOIOGM DF PARIS
raçíles oelo telefone 43-7669, dlariamcn-l DoenÇ»! Sexuais do Homem

Ko* de Besirlo, n . O, I u t bara. -

GRANDE tXpttÍ£á& DE VESTIDOS E TAILLEURS DOS ATELIERS DE MODAS D' cw&l® i$m&
Todos bem na mediu. Todos... pe.os menores preços do Rio!

1 ** X^ da SE MAN A ('li^m

A VESTIDO EM GABARDINE
i puro lã, (io Inglês. Mangas 3/4.

\ Soltos laterais, bojudoi, terminando
i otroz com duai grandei pregai batidas.

Saio |u»ta. Côrau Marinho, Verde-Oliva ,
• Cinza. Tamanhos de 40 a 50. $ 595/

CHIC E BEM NA MODAI

X

8 TAILLEUR EM PURA IÃ "TWEÉD"

Gola clássica. Bolsos saliente» arredondan*
oo os quadris. Moderna saia "Envelope", bem
tranipassada. Cores. Preto d Cinza-Míicla, jLf\g\
Tamanho» ds 40 á 50. $ 0¥0/

TODA A ELEGÂNCIA DE PARIS I

C TAILLEUR EM PURA LÁ* "DIAGONAL''

Cintura fina e bem marcada. Bolso» bo|u-
do» arredondando os quadris. Cala justa,
afunilada, eom prega batida atraz, Cores i
Preto, marinho, Marran e Cinza.
Tamanho» de 40 a 50,

C MENOR PREÇO DO RIOl

D TAILLEUR EM PURA LÃ "VISON"

Moderna gola com '.apoia larga. Bolso» de
chapa. Com duas pragas e porlinhola abo-
toada. Saia Justa com prega tombada atraz.
Cores: Preto, Marinho, e Cinza-Mescla.
Tamanho» 40 a 52.

j^^^S S" PARA SENHORAS : Ç 
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> —i "ZJ L CARIOCA-ESQ. O. DIAS O

ELEGANTE E MOPi^NÕ I

A EXPOSIÇÃO CARICCA
ESTA ABERTA TODAS AS
6AS FEIRAS ATÉ AS
9 HORAS DA NOITEI

"1

/

E VESTIDO E'A PURA LA "CAKICIA"

Gola grande o pontuda. Mcinga» 3/4 raglan.
Blusa abotoada em diagonal. Saia justei, Modálo
"Envelope". Bolso grande e saliente. Core» Preto, ms±m
Marinho, Cinza • Coral,, Tamanhos.,40 a 50. j Ã 

"3/

O MENOR PREÇO DO RIOl

Cada semana... uma novidadeI
Cada novidads... uma atraçãoI

CONJUNTO AMERICANO LEGITIMO

Em malha do lõ 100% Nylon. Casaco e Sweoter
na» mal» lindas • modeina» câres. A mai* recanto
o sensacional criação da Moda femininaI

PSEÇO "ATRAÇÃO' tOMSNTI IIYA SfMANA

CASACO «93, SWEATER uüJ,

C-OiiSI

f
mmn 9 seu credito n exposição... comprando muito mais... pelo crediário... em io meses... sem fi^ori
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DOI£ MODELOS

PARA VOCÊ
0"REDINGOTE" FAZ
SUA REAPARIÇÂO

Para marcar o fim do inver*
no, os coslurciroB lançam cs
"manleaux" de esíiío ru-
dingo(9, Maniom o seu esti-
lo clássico é verdade, mas
têm detalhes de coríe mui-
ío difereníes dos da esfajão
passada: Jarga gola com
recoríes multo baixos, dupla
/ila de boíões, bolses do
abas bem caídas, como se
vê nesse modelo pm gabar-

dino Ji'....!?-r7árrafa

i

NO GRANDE DIA

ABANDONO DO V
TIDO "CHEMISIER"

Eis aqui o vestido que, no
coração das parisienses
substituiu o amor pelo ves-
tido "chemisier", definitiva-
niente repudiado. Este mo
dêlo, executado por Carven,
pode ser realizado em lã ou
em seda. A blusa é reglan,
a gola em pontas com gra-
vala do fita. A saia perma-
nece simples, alargando-se
á altura dos joelhos, por

meio de pregas

AtUITAS são as leitoras que oe-
r-T-T dem algum conselho para o
dia do casamento, o grande dia na
vida de uma mulher. O conselho,
em geral, poderia ser um só: sim-
plicidade. Ou melhor: é absoluta,
mente essencial aparecer nesse dia
não como uma mulher artificial-
mente maquiladà e enfeitada para
a ocr.slão, mas sé como uma mn-
lher requlntadamente cuidada que
se mostra np seu aspecto melhor.
Diremos que seja necessário ocupar-
se com multa antecipação da este-
tica do dia das nupeias para ter
o ar, justamente naquele dia, de
não ter pensado nisso em reali-
dade.

Penteado, maqullag.m, não serão
Improvisadas, mas resultantes de
um atento estudo feito através de
semanas de preparação, para não
dizer meses. Entendamos: não é
necessário pensar durante meses
na cc? do pó de arroz ou do ba-
ton, ou na onda do. cabelos, mas
é preciso aperfeiçoar dia a dir* to-
dos os detalhes de embelezamento
de modo a estar perfeitamente "no
ponto" no dia do casamento.

Ter tempo diante de si, signifl-
ca ter o tempo de experimentar e
lornar a experimentar e é justa-
mento isto o que deveriam fazer
todas as futuras esposas. Um ca-
samento não é uma coisa improvi-
saõa, e por isso não faltará tempo
para as provas que aconselhamos.
E' justamente quando se aproxima
do casamento que uma jovem deve
ir a um instituto de beleza e fazer
uma boa limpeza de pele, assim
como pedir conselhos sobre a ma-
quilagem' mais adequada a seu tipo.
Não são muitas as mulheres que
sabem pintar-se como deve e de
modo adequado; no entanto, uma
maquilagem bem escolhida e bem
dosada, poderá corrigir muitos de-
feitos e pôr em realce muitas qua-
lidades.

Também o penteado precisa i>er
estudado com atenção o inteligen-
cia, e erra a noiva que espera a se-
mana jnue precede o casamento
para fazer uma ondulação perma-

, nente ou para adotar um novo pen-
teado.

No dia das uupeins, a noiva deve
procurar usar produtos de beleza
que a ajudem a conseguir efeitos
de grande naturalidade: as cores
muito acentuadas e usadas com
abundância não vão de acordo com
o candor do vestido nupcial e com
a vaporosidade do veu. Em tanto
candor a noiva deve dar uma im-
pressão dc grande frescor, de gra-

ça juvenil, de simplicidade. Bas-
tara uma-leve camada íe pó e o
baton nos lábios, um baton claro
e luminoso, que não torne pesadaa maquilagem. Nas faces, e so-
mente se fôr necessário, uma leve
tonalidade rosea. Quando aos olhos
passe sobre as palpebras um pouco
de vaselina, para torna-las brilhan*
tes e, sobre as sobrancelhas e ci*
lios, também um pouco de vaseli-
na, aplicada com os dedos levemen-
te untados. Nada de rimei e nada
de sombra nas palpebras.

Procure não passar acordada a
véspera do casamento. Tudo deve
estar pronto com vinte e quatro
horas de jntecedencla.

Na noite da véspera, antes de
deltar-se, tome um chá calmante
E' absolutamente necessário um
bom sono restaurador, para partir
para a sua nova vida pelo menos
rom os nervos no lucar!

QUANDO USAR
VESTIDOS DE
CERIMONIA
fUIDE 

"dos mínimos detalhes
V quando tiver que usar um ves-
tido de cerimonia, decotado; antes
de mais nada, deve observar os
pontos de seu corpo que mals ficam
expostos, pois fazem parte da ele-
gancia e alem disso contribuem
para realçar q vestido.

Os pontos principais são: costas,
pescoço e braços.

Conserve cuidadosamente a mes-
ma tonalidade de pele tanto no
pescoço, como nas costas e braços.
Ao usar a maquilagem, seja meti-
culosa: não ponha base e pó ape-
nas no rosto, pois ficaria um con-
traste muito feio entre o rosto e o
pescoço se este conservasse o seu
tom natural.

Já lhe chamou a atenção uma
mulher com as costas bonitas? Já
reparou como uma criatura, com
vestido decotado, tendo umas lin-
das costas, parece mais elegante,
mais vistosa?

Não deixe dc passar- um emo-
liente nas costas, principalmente se
você tem o habito de apanhar sol
de mais. Suas costas ficariam man
criadas, tessequldas, enrugadas.

E o., braços? Um excelente meio
de conserva-los em boas condições
e frlciona-los com uma loção an-

(Coníinúa na 14a pag. — Letra T/
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J-TSTE gracioso e juvenil conjunto é
muito fácil de realizar e constitui

um excelente agasalho. Os bordos da
blusa e das luvas são feitos com o pon-
to sanfona. A echarpe é franjada.
Para a execução das luvas e da franja
nossas leitoras poderão seguir as ins-

- «AVwv.
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PAPEIS PINTADOS
(ULTIMAS CRIAÇÕES),

MODERNIZE SUA RESIDÊNCIA FORRANDO-A
PEDIDOS PELO TELEFONE 29-2714

truções dadas num dos últimos nú-
meros desta página.

Para o ponto: 4
l.a carreira: 4 av. 2 dir.
2.a carreira: como todas as carreiras

pares trabalhar os pontos como se en-
contram: direito sobre direito, avessos
sobre avesso.

3.a carreira: 3
dir. x suspender 1
p. sobre as costas
do trabalho 1 dir.
e trabalha»a
avesso o ponto
suspenso, sus-
pender 1 p o n t o,
sobre a frente do

trabalho 1 av, e trabalhar a direito
o ponto suspenso, 2 av. x

5.!l carreira: 2 av. x suspender 1 p.
sobre as costas do trabalho 1 dir. e
trabalhar a avesso o ponto suspenso,
2 av. suspender 1 pw sobre a frente do
trabalho 1 av. e trabalhar a direito o
ponto suspenso x.

7.a carreira: trabalhar
os pontos como se en-
contram.

9.a carreira: 2 av. x sus-
pender 1 p. sobre a frente
do trabalho 1 av. e tra-
balhar a direito o ponto
suspenso, 2 av. suspender
1 p. sobre as costas do
trabalho 1 dir. e traba-
lhar o avesso o ponto sus-
penso.

ll.a carreira: 3 av. x
suspender 1 p. sobre a
frente do trabalho 1 av.
e trabalhar a direito o
ponto suspenso, suspen-
der 1 p. sobre as costas
do trabalho 1 dir. e tra-
balhar a direito o ponto
suspenso 2 av. x.

13.a carreira: recome-
çar da l.a carreira.
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R.L. Stevenson escreveu: Todo.
vivem vendendo alguma coisa A
trama da. relações sociais é forma-
da. de gente que compra, qne ven-
de .vecompra. e revende: c todas
as vezes comprador e vendedor es-
pr-ra.m ter vantagens, esperam fi-
car satisfeitos. Na pra{ica, porem,
nem, sempre uso se dá.

Você certamente jà se encon-
trou algumas vezes nar; condições
de preferir, para a aquisição de es-
pinafre, a quitanda do "seu Anto-
nio" a do "seu José" que, uo en-
to, eslá a poucos passo.-, da sua ca-
sa. E pode ser que o seu ,J*.sé não
tenha conseguido explicar-se por-
que voeé não compra n.ls os espi-
nafres, se tle rem uma grande
quantidade dele.-; na sua quitando.
E ainda: talvez alguma vez vor.;
tenha ficado contrariada pelo fato
de ver que oo servir a. sua amiga
Carlota, o seu Antônio e mais aten
cioso. E jamais conseguiu desço-
brir o porquê destes pequenos mar-
importantes fenômenos da vida co-
tidiana. As vezes as razões sâo tão
banais que r.ão a todos saltam Ir-
go aos olhos. Fazei ou não fazer
certas pequenas nções; esquecer ou
adotar certos simples recursos e
muito importante nos negócios co-

/mo de resto ein todas as ações hu
manas.

Examinemos a figura do compr; -
dor. Em pratica existem tipos bem
definidos que o vendedor qua.s.r
sempre sabe individualizar,

O* impulsivo geralmente náo <¦•
mau freguês; mas o seu nervosis-
mo pode prejudicã-U porque pro-
voca mau estar tro vendedor'. O
intteciso-ümido com as suas vae:-
laçõ.s, às .suas conversas vagas c
indefinidas, se vai comprar um pa-' letó corre o risco de leva" para casa
um paletó fora dc moda O palrador
deixa ..o scr simpático (quando o
é* ro superar certos limites. O
desconfia Jo, aq. : que acredita
se. int8.ige._te, esperto que nin
gi.em pode embrulhar, não obsian
te „s muita, p.ecáuçõei,, pode en*
contra*-í n_ paradoxal condição
de aceita; gato por lebre. E o qut
dizer do jcmpcícníe-preiunçoso?

E' decididamente antipático, nau
tanto porque quer saber ma.', do
qu. o vendedor quanto pelos .eu
are:; de superioridade. E o tipo in*
contmta, ... ".É muito uue íazer _._

. vjn-J. o.", sc ter*- cm gosto e porie
gastai, paciência; o aborrecimento
Vem quando, entro outras coisas,
pretende muito, gastando pouco,
Mas a li.ta não terminaria nunca.

Como para os compradores, exis-
tem tipos bem definidos também
di vendedores. O conversatlor qu-;,

. quando exagera, cansa miserável-
j mente- O nervoso quc, pensando

sempre naquilo qíte deverá fazer
depois, não presta atenção e gera
aborrecimentos. O tipo preguiçoso
que/. pobre de entusiasmo, acaba
por atacar cs -iervos. alem de ser' habitualmente descuidado no ves-
tlr e ter sempre as unhas de luto.

Se obrigado a levantar-se da ,:a-
deira, pela chegada de um freguês,
parece que faz um supremo sacrifi*
cio; e se deve fazer esse esforço
para uma venda de poucos cruzei-
ros, faz cara feia. O tipo distinto,
ao contrario, pelo cuidado com que
sc veste e a amábllidádè com quc
fala desperta geralmente simpatia.

Assim o expansivo qttr; pouco
falta para p,>-"""*v - !",**"r rs fre
gusser.

O tipo aütàiiiíç'o, riâo esquece
nunca dc dar explicações, com ine-
xaurlvel riquesa de particulares; rr
não se dí r°* vencido. Ha também

CASA ZILDA
MEIAS Ni LON 51 i CrS 25.IIU
e MALHA 60 a CrS 45.00.
/ Rua .ianlana^i. 223

o vendedor desordenado, que não
consegue nunca encontrar a merca-
dorla pedida, mas jura que poucos
minutos antes estava ali, naquela
caixa, naquela gaveta. Mas o pior
de todos é sen. duvida o aprovei-
tador.

Ha ale» disso orna quantidade
de particulares que podem indispor
os compradores. Mercadorias am
defeitos não declarados; emprega*

des que nâo dão o bom dia quando
se entra na loja: que embrulham
a mercadoria com papel sujo ou
amarrotado; que para pesar cln-
qúenta gramas de manteira empre-
gam três folhas de papel pesadls-
simn; que pedem grosseiramente
o pagamento de uma velha conta;
que dão o troco em notas sujas e
estragadas; que rebatem com arro-
par.ria as observações do freguês.

E mil outros péssimos hábitos.
A variedade dos tipos humanos

que entra nas lojas é infinita. E
também eis vendedores lia .um sor-
timento inexgotav.l. Tratar todos
com jeito, saber reprimir os pro-
prios nervos, transformar a "des*
pesa" diária num cortez encontro
não é sempre coisa fácil; é, porem,
sempre prova de verdadeira civi-
lidade.

CONSELHOS AOS FREGUESES
TENHA CLARA A IDÉIA DO

QUE QUER:
evite fazer perder tempo ao

vendedor, fazer esperar em vão
outras pessoas, e ter depois
árrép-Hií.fmçritos.

".NHA UM ASPECTO
DECENTE:

cada um dcn.se tratado pelo
pi'_*;imo segundo a aparência:
talvez este sistema seja injusto,
m?s'o muni.*) é .'"*:-i.
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OBSERVE BEM A
MERCADORIA:

t
nisto toda a timidez redunda

em seu prejuízo. Evite, porem,
a excessiva desconfiança: será
melhor tratado.

CONSELHOS AOS VENDEDORES
TENHA UM ASPECTO

AGRADÁVEL:

o cuidado com a mercadoria c
com a loja não bastam para
vender; c preciso que o vende-
dor tenha ordem tambem nr
sua pessoa.

mgi^&ã
RENUNCIE A TOCAR E APAL

PAR A MERCADORIA.

c sc tem vontade de provai
um bago da uva exposta, diri-
ja-se cortezmente ao vendedor,
que terá tpán n interesse em
sa*-'"*"*"*"-'**
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_RATE COM COi-SiüiS-tAÇAO
TODOS OS FREGUESES,

INDISTINTAMENTE:
cumprimenle-os quando en-

tram na loja e procure, se pos-
sivel, não fazê-los esperar.

SAIBA SORRIR:
"o homem que «ão sabe sor-

rir não deveria nunca abrir
uma loja" diz um provérbio chi-
nes e Sito palavras dc orro.
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Cristina nao e uma mulhef qualquer.Sla ea pureza, e'a felicidade:ex> fuiuro.-yr

NAO SE Dí. ARES DE ENTEN-
DEDOR SE NAO OE':

evite ser ridículo c fazer rir
os vendedores; é preferível
ocultar do que ostentar a sua

competência.
^ li^sM/

CULTIVj- A ARTE DE APRE-
SENTAR A MERCADORIA:

modos corteses e empacota-
mentos atraentes têm impor-
tar.cia romo uma loja bem
arrumada.
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Se qijeres tomar ,CttsTina por emartle, nao
tiesiies. Acharemos uma be
la desculpa para manda-13
a" capiral, onde pooerjs^insfa/a-sia numapartgmemo..
creié-mç, a Qp/sanao sera"
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iRIOLOGIOi •- Santos Olímpio
e slnftunloi santa Ana.

itslnatura das Instruções a PI-•f"r0 
pfiio rei Oarlos V.

rheRSdo 'ia expodlção trancei»' 
h« Daniel do Ia Touoha; para a
conuulsta tl0 M«™lin5°. onde
aportam
, qur deram
t.Ana.

comandante holan

i;i ülin dc Upaonmlrlm,
nomo do B«n-

.d'- ria PXP
por

Ilil-

lí!-

lia-

ii»'

1BH ¦
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5«s Vou Schkoppe, em Porto
Calvo, após a partida dc Ma,thins
jp Albuquerque, sendo acu pri-
melrn cuidado recolher os des-
noios mutilados 'le Cnlahar
rhftada a Quiaoinbo (África) j

idlçán levada do "Brasil 
j

Francisco souto Maior, porn.
Itbertciçfio de Angola, dpsem-

barcando no Cabo Lodo, |
posse do generr' Gomes Freire j
dr Andrade, depois Condo dn
Bobadeln, no governo da Capi-1
tenta 'lo Rio dc Janeiro.

. Fuzilamento dos revolucionários
mexicanos Aldama s Santa Mo-
tia.

. Entrevista histórica dos generais
SlmíO Bolívar e San Martin.

. chegada do nlmlmnto ooclwa-
nj, cnni a MU "B Pedro I". ao
Maranhão, apresnhdo nn barra
obrigue português "D. Miguel",
no mesmo dia intimando o go-
verno loca) a reconhecer a In-
dependência do Brasil.

.Defesa dc Queluz, polo brlgu-
detro Hioas, atacados pelos re-
beides liberais mineira? de Nu-
nes Oalvfío e Silva Alvarenga.

. prorlGnniçfio da Republica In-
dependente na Libéria.

. Kasclmento de Gcorgo Bornnhra
Shaw. humorista c teatrologo
Irlandês.

-Morte do general Samuel Hous-
ton, estadista norte-nmerleano.

. Êiitrlnclieiramonto das tropos
paraguaias evacuadas de Hu-
malta, na tnixa do Islã Poi, on-
cl« romrKaram os rudes comba-
tes de ronòas na Lagoa Vera..

. Nascimento de Elbnr Ignaclo
Zuloaga, pintor espanhol.
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O senhor e senhora Ricardo /a/el e o stnador Aioncailro Guimarães, duranle a recepção de honra
aos dois primeiros, na Legação da Sitia. (Foto tfpecial do revista "Àio-Magasine", cedida ao DIA-

RIO DA NOITE)

INÍCIO DIA 26 DE JULHO

somente preços!
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GRANDE VENDA DE AGOSTO
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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!

Santa Branca
I.. ;.. O.. ,•¦ <•' ' • '• s
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ASTRAL DE AMANHA
For HAGA SWAMI

27 DE JULHO

Lua, Marte, Saturno e Ura-
no favorecem tudo. O lar, a
família, terras, propriedades,
imóveis, cartórios, ciências,
medicina, grandes iniciativas,
o ar livre!

OS NASCIDOS DIA 27 —
Conseguem seus objetivos, gra-

í ças à inteligência e energia
í aliadas às aptidões cientificas.

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos, hoje: — sr. Paulo ile

Oliveira Sampaio, presidente da Panait
do Brasil — almirante Gustavo Goulart

Jornalista Casslano Ricardo — tr.
Antônio Boto de Menezes •- sr. Jor-
ge Doria — sra. Goorglna Cata Preta —
sra. Leonor Mendonça Mollna — ara.
Carmlnda Rtbas Xavier — sr Danton
do Couto — coronel Aurellano Luis de
Faria — sr. Orlando Gôls — er Jorge
José Vieira — ar. Edgard Duque Estra-
da — sr. Álvaro Miguel de Melo — sr.
Hqmero Clemente Vieira.

NASCIMENTOS ,o^, \
çêRES, filha da sr. Roberto Mauri-

cio Lussy e srn. Clbells Vllalba Lussy.
MARIA APARECIDA, filha do sr. An.

tenor Rodrigues Lobo e sra. Silvia Gul-
moraes Lobo.

DINALVA, filha do sr. Eurlco Mar-
tina de Barros e sra. Norma Silveira
de Barros,

ELAINE, filho do sr. Valter Viana e
ara. Adalgiz« 'Mourao Viana.

RONALDO, filho do sr. Frederico Ra-
mos Pires e sra. Eneida Gonçalves
Pires.

NOIVADOS
SENHORITA LÚCIA EVA BÜCHNER,

filha do sr. José Buchner e sra. Eva
Buchner, e SR. JULIO BARBOSA DE
LAMARE, funcionário do Conselho Na-
cional ds Petróleo, filho do professor
José Vítor de Lamare e sra. Hllza Bar-
boai de Lamare.

SENHORITA JUREMA DE CASTRO E
SILVA, filha do sr. Eugênio Francisco
de Castro e Silva e sra. Adelino Bor-
ges de Castro e Silva, c SR. HEITOR
BARRETO LOPES.

SENHORITA JERÜSA MALDONADO,
filha do sr, Elvldlo Maldonado e sra.
Zulelka Batista Maldonado, e SR. LU-
PERCIO GUERREIRO, filho do sr. Hen-
rique Soares Guerreiro e ara. Lldla Mar-
tlns Guerreiro.

CASAMENTOS
SENHORITA RIZZA MARIA VIEIRA-

SR. OTÁVIO LOURENÇO JORGE -
Realizar-se-á, no próximo dia 31, ás
17,30 horas, ca Igreja de N. S. do
Carmo, na rua l.Ç de.Março, o enlace
matrimonial da senhorlta Rlzza Màrla
Vieira, filha do sr. Avelino Soares Vlet>
ra, com o sr. Otávio Lourenço Jorge,
filho do prof. Álvaro Lourenço Jorge.

SENHORITA LAILA LEITE-SR. AR-
MANDO TERRA — Reallza-ae hojedia 26 —, o casamento da senho*
rlta Lalla Leite, enteada do sr. Fran-
cisco Campos, com o sr. Armando Ter-
ra, filho do sr. Severlno Baptlsta da Sil-
vci Terra. A cerimonia religiosa ser* na
Igreja de Nossa Senhora da Gloria *o
Outelro, ás 17,30 horas, paranlnfando-a
por parte da noiva, o sr. JoSo Fonseca
e esposa e pelo noivo o ar. AntônioLuiz de Souza Mello e esposa.
FESTAS

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOSDO EXTERNATO SAO J08E" — O De-
partamento Social desta associação farárcalinnr hoje; ás 20130 hs., no auditóriodo colégio, um saráu artístico, com va-rladas atrações, Inclusive números demusica e teatro.

HOMENAGENS
Membros da Magistratura s Mlnls-térlo Publico, advogados e demais aml-

gos e admiradores do desembargadorFrancisco Pereira Bulhões Carvalho, ofe-recer-lhe-áo no dia 28 do corrente, ás12,30, um almoço no Automóvel Club,em regozijo pela sua ascensáo bo Tri-bunal de Justiça do Distrito Federai.Por motivo de sua. recondução aoTribuna) Superior do Trabalho, será hn.menageodo pelos seus amigos com umbanquete o ministro Valdemar Ferrei-ra Marques, leader comerclarlo e presl.dente do Conselho Regional do 8ENAO.A data escolhida para a homenagemfoi a de 28 do corrente, dia do seu ani-versarlo nataliclo.
¦S ""*«.

Amlgos/e colegas do mlplstro JoanEmílio Ribeiro, que seguir* no próximodia 28. para assumir as funções as
enviado extraordinário e ministro pie •
nlpotencle.rto do Brasil no Panamá, vio
oferecer-lhe hoje, nos salões do Jockey
Club, um Juntar de despedida. Falará
em nome dos manifestantes, saudando
o ministro João Emílio Ribeiro, o st,
Otávio de Souza Dantas.os jornalistas «creditados Junto ao
gabinete do ministro da Justiça vãohomenagear o major Oálo Miranda, dl-retor da Agencia Nacional, numa dt-monstração de simpatia pelas atenções
que tem recebido do referido diretor.A homenagem constará de um almo-co, a realizar-se amanhã — dia 27 — ás13 horas, no Olub dos Caiçaras. • será
presidida, por convite espadai da seus
promotores, pelo padre Joio Pedrôn, dl-retor do Bervlço de Assistência a Ms-nores, em atenção a obra que vem rea-ltzando á frente desse »•">' «•»» Mlnls-terlo da'Justiça. '
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TENHO UM PLANO I ,EU SOUBE OUE
UMA CARAVANA ACHA-SE ò CAMINHO

0A PRISAOJ DENTRO 0E ALGUMAS MO-
RAS PASSARA' POR fSTOS

MONTANHAS 'TX-- MONTANHAS '. i
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el Fazenda ia Grama
107 DA ESTRADA RIO-SAO PAULO

Tudo cònfoito, tnlxtana distinção « tnagmHico*- aposento» — Piscinas,
cavalo*, rink da patinação, charretea, jogos de salão, volleyball, Scoo*
ber, Bilhar, Cinema, Jardins, lindo* narseios em bosques o ainda um
mariivli.ioíi» lago cem barco- e lancha- a motor. Apenas '*!,"0 horas do
Sio — Servido po» «irias Unhas de ônibus — Ec3ervn e Informações:
{tua Teoíiio Otonl a. li-V andar - Telefonei: «3-7529 • 2S-!»889.
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UIAKIU DA NOITE
14 — Rio, 26-7*1951 \
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PBAÇ-V FLORIANO — Telefone : 28*9140

JAYME COSTA — De hoje até domingo :

TENÓRIO
Qu»rta*f*)r», l." de agosto, is 21 horas, avántrpre-.li
mlére de A MORTE DO CAIXEmo VIAJANTE,?**'/,
original de Arthnr Miller -. Trad. de -Uil- Jar-|^|.„
dbn — O grande sucesso mundial açora na Cino- japsp»

landia. Bilhetes á venda a partir de amanhã, ás 11 horas.

REGINA
TEATÍtO DVIiCINA-ODHON — Rua Alcindo

Guanabara. 17 — Telefone : 38-5817
CONCHITA e ODILON na maior peça do

Pedro Bloch53-
IRENE

Be ferça a serts.-felrs espetáculos completos às 21
t horas, sábados e domingos sessões ás 20 e ár, 22 ho-ras o vespenus, ás 18 horas. Quinta-feira-, vesperais i (preços rrdu-

iido.ii), ás 16 horas.

•

iüRRADOR
SENADOR DANTAS, 13 - Tel.: 42-6442

HOJE — A'S 16 HORAS, A'S 20 E 22 HS.
EVA E SEUS ARTISTAS
Cora a deliciosa comedia de Joraey Camargo

BAGAÇO

(TEATRO COPACABANA
« Av Nossa Senhora de Copacabana. 291 — Tel.: 27-0020O MAIOR ÊXITO DO MOMENTO

HOJE, AS 2! HORAS

MANEQUIM
Comedia de HENRIQUE PONCETTI

PO?T,_,rva_?A,áb,íW„e domÍB*0-. *» '««-orasPOLTRONA: Cr$ 40,00 (selo incluso)t-
A SRAN CIRCO NORTE-AMERICANO

u -. . - Na Pon,a *> Calabouço
HOJE - AS 21 HORAS - HOJE

0 MAIOR CIRCO DAS AMÉRICAS
grátis das feras. exibição

ti£5 ARRASAI!
HOj* l O CIRCO DIFERENTE!

¦E TODAS AS NOITES, AS 21 HORAS
Sábados e domingos três funções

seuEVITE ATROPELOS adquirindo eom antecedência o
ingresso.

AV. PRESIDENTE VARGAS, PRÓXIMO Á CENTRAL â

DO DIA
20-7-1951

TESTE DE INTELIGÊNCIA
PASTORAL

Utilizando as letras contidas na
palavra PASTORAL, quantos voca-
bulos de 3, 4 e 5 letras o leitor po-
dera formar?

Remeta-nos numa lista, pelo me*
nos 20 palavra3 de 3, 4 e 5 letras e
concorra a um exemplar da I* Cole-
tanca dc Palavras Cruzadas dc Byl-
vio Alves, oferta da Livraria Tupi
Ltda.

Soluções até 5 de agosto de 1951.
—' ¦¦¦¦— /¦

Solução do enigma dc ontem:
HORIZONTAIS: Sol, museu, lar.
VERTICAIS: Rosai, sul, ler.

Correspondência e colaboração
para SYLVIO ALVES, Rua Sacadu
ra Cabral, 103 — Rio.

tes de deitar-se, & noito. Inclua
também os cotovelos; estes, muito
mais que os braços, merecem cui-
dados especiais, pois são o ponto de
apoio dos braços, sobre qualquer
superfície.-Os cotovelos necessitam
muito creme. Poderá, em vez de
creme, empresar lanolina ou man-
teiga de cacau; outro recurso é
pas nos cotovelos, todos os dias
(também dispensar o mesmo cui-
dado ás mãos, se as.ocupa em tra-
balhos caseiros) uma mistura de
azeite, sumo dc limão e açúcar.
Isso faz que o ericardldo desapare-
ça e torna a pele macia e elástica.

i Consultoria Psicológico i
1 Aulopsicolerapia ínfegral

{•elo .psicólogo-'. ' Pelo P»i™10k0
| MILTON Ç; Pf 60VZ*

rBEMDIX
- lavadeira elétrica, inteira

mente automática!

ESPETACULAR VITORIA DE "O PUDIM DE OURO" — Com mais
de cem representações no Teatro Carlos Gomes, continua atraindo
verdadeiras multidões, a revisto super-comica de Luiz Iglcsias "O
PUDIM DE OURO", cujo elenco encabeçado por Eros Volusia e Mesqul-
tinha vera constituindo a maior atração desta temporada. No oliohé
acima vemos Mesqultinba, Eros Volusia c José Varsconcellos, três car-
tazes já bem conhecidos do publico que multo tem contribuído para o

su*e3so desse hilariante espetáculo.
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Escreve AREUZA

LEÃO DOS MARES
Coloniais, rústicos e fantasia.

Os mais belos, originais e resistente^
Oferecemos as melhore* vantagens

o veudemo- sempre por menos.
Dormitórios  CrS i.ãuu.00
Novos modelos de sa-

Ias, reclame  CrS 2.600,00
AVENIDA GOMES FREIRE, 373

Enceradeira elétrica

EPEL
Em prestações de

CB$ 150a9 v_ffi_

Dtitribuidorei

CASA fERHBHDES
Sete d* Setembro, 186 • Rie

V. TEM CERIEZI DE
QUE OS SEUS RINS
FUNCIONAM OEM?
Se seus olhos estilo empapuçados...
sa oi -eus tornozelos estão incha-
dos... ae V. sente dores nas costas,
mal-estar constante, abatimento .ge*
ral, (alta dc energia, perda d* apetite,
tontelras, nervosismo... é preciso ter
cuidado! Esse? sio apenas alguns
dos sintomas do mau funcionamento
dos rins e do aparelho urlnário. Ao
sentir alguns desses distúrbios, tome
lmedlatamei.te pílulas Foster que
estimulam c reativam o trabalho dos
rins, obrlgando-os a eliminar as
toxinas que causam todos esses
males. As Pílulas Foster tem ação
baisflmica e dlurétlca, constituindo
uma medicação de grande valor no
tratamento de Pielltes, CisUtes, Ure-
trites e Urlcemla. Peça em qualquer
farmácia - PÍLULAS FOSTER.

N. C. — Inteligente, tu és! Tens
o mesmo pcnsam&nto que Marga-
rida Sol, Rosa Sol e todas as tuas
amigas que me escreveram cem no-
me de flor, sempre precedida do
Sol. Dlpo breve regresso, porquanto
de virá antes do que pretendia.
Mas nâo será imediato. Ele te adora,
mas sua presença o tortura, pois
acha-se indigno de ti, uma jovem
excepcional- Tua mOe melhorará. Em
minha terra usamos esse medicamen-
to: colhe-se capim comum, após re-
gados pela chuva. Corta-o miudinho,
mesmo eom tesoura comum, mas ad-
qulrida para esse fim, corno medida
do higteno. Põe os pedacinhos do ve-
gctal cm álcool comum. Nessa mis-
tura mete-se um conta-gota (o ai-
cool — sempre com os fragmentos de
capim — o oue o torna côr de escne-
ralda), retlrá-se duas (2) gotas que ;
devem ser misturadas cm um cálice
com água açucarada, tomando-se
duas doses ao dia, pela manha e a
noite. Como sabes, o capim (capim-
gordura é o melhor) tem vitaminas
preciosíssimas. E' notável para a sau-
de, nfto só para fazer a sua volta,
como para conservá-la- Nfio o des a
tua m&czinha sem permissfto de seu
medico, embora isso nSo faça mal,
porquanto a quantidade de álcool e
Ínfima. Teu sonho > íoi certo- Cora-
gem c escreve sempre que qulseres,
já sabendo*que tua resposta demora
muito, obedecendo a ordem das res-
postas.

Diz a Margarida Sol que logo será
atendida, pois ha dois meses me es-
creveu- Que Allah te guie os passos
e os gesto:, querida minha.

o * *
MANOELO — Com certeza. Em

maio de 54. Animo, pois tudo tende
a melhorar.

t/ * tt>

JUPIRA — Nfio te atormentes. Ele
só te faria desgraçada. O outro, sim,
que aparecerá em breve. Beijo-te os
olhos. o * «

DESILUDIDO E ESPERANÇADO
— Viagem para abril. A negocio co-
mercial terá pequenas dificuldades,
mas tudo será sanado. Vejo satisfa-
ções para ti.

1» . * •:•

"BOLA DE VIDRO", antes que
chegue a primavera, estará, todas as
sextas-feiras, nas bancas de jornais.
Náo será revista, mas um jornal-
zinho (cm tablolde, como saia o
DIÁRIO DA NOITE), modesto, dedl-
cado a ciências ocultas. Teremos as se-
gutntes secções; Numerologla, hosco-
pos, quiromancia, "Olhos, espelho de
alma" (etudo psicológico pelas fo-
tografias de olhos de leitores), psi-

AREUZA a misteriosa, responde-
rá toda pergunta que vier acompa
nhada de pseudônimo, dia, mês e ano
de nascimento, e um desenho de
autoria do leitor. Este desenho pode
ser rudimentar: orna flor, uma ca-
reta, enfim qualquer coisa mal dese-
nhada, eom a condição de que dê
a Idéia de algum objeto. Nesses tra-
«os serão encontrados, por ciência
oriental, as indicações para resposta,
Que Allah esteja ccntiKo. leitor.

cologia e generalidade. Custará dois
cruzeiros o exemplar desse periódico.
A secção BOLA Díl VIDRO será pu-
blicada, em oito a dez paginas, só
de resposta. ESCLAREÇO QUE ES-
TA SECÇÃO CONTINUARA' A SER
PUBLICADA DIARIAMENTE NO
DIÁRIO DA NOITE. Assim muitas
resnostas serão dadas. Lê outros es-
clarecknentos da próxima vca. r,*Seu
nome já está anotado na lista de. fu-
turos assinantes. Boa sorte, amigo.

ÜSTA é uma secção de consulta
** por correspondência sobro
problemas sentimentais, parti-
cularmente o» da esfera amoro-
sa. As respostas estarão a cargo
do psicólogo sr. MUton L. de
Sousa, autor da nova doutrina so-
bre sexologla Intitulada: "Teoria
dos complexos de restrição a toen*
tificaçáo subjetiva plãstica entro
os sexos" e de vários ensaios on-
ginals sobre psicologia, filosofia,
arte e literatura. (

— Nota: — Achamos conveniente,
Inclusive por motivos de ordem di-
dática, oferecer, aqui, uma visão de
conjunto do desenvolvimento dos
nosso trabalhos: Inicialmente, quan-
to è parte expositlva essencial da
nova teoria, julgamos poder resumi-
Ia para esta apresentaçáo, em qua-
tro tópicos básicos, que são os se-
guintes: —Introdução ao estudo da
"Teoria dos complexos do restrição
á Identificação subjetiva plástica en-
tre os sexos", Análise da baixa con-
cepção do amor, Os novos métodos
pslcotoraplcos e Que é o amor inte-
gral. Estes quatro tópicos contem
em linhas gerais, implícita ou expli-
citamente, toda a estrutura e as «on-
clusões praticas mais importantes
da nova doutrina. Tudo o mais que
se possa escrever em torno, não pas-
sara, em ultima análise, de expia-
nações ou aplicações desses concei-
tos básicos.

Terminamos ontem a apresenta-
ção do primeiro tópico; ao concluir-
mos a apresentação do quarto, os
leitores estarão de posse dos ele-
mentos necessários á interpretação
de todas as respostas possíveis és
consultas que nos forem enviadas.
Vamos agora dar um breve resumo
dos dois últimos tópicos: — Os no-
vos métodos pslcoterapicos são três:
ns. 1, 2 e 3. O primeiro é subjetl-
vista e resume-se essencialmente na
adoção de uma atitude mental con-
tra os falsos preconceitos que sus-
tentam as diferenciações artificiais
de caráter permanente entre os se-
xos. Pode produzir resultados apre-
ciaveis no aperfeiçoamento da con-
cepção do amor, num prazo varia-
vel de acordo com o grau dos com-
plexos de restrição que a pessoa
possui. Sua principal função e valia,
entretanto, é preparar a psicologia
para a aplicação dos dois restantes,
que são mistos: — subjetivlstas-ob-
jetlvlstas. Estes são os métodos por
excelência: Alteração da personall-
dade plástica e Imediata concreti-
zaçfto dos ideais egocêntricos.

No ultimo tópico, estudaremos o
amor integral, sentimento maravi-
lhoso e ainda praticamente Inédito
cuja conquista é um dos três obje-
tlvos, máximos que temos em vista.
Para a realização destes objetivos
impõe-se como primeiro passo um
poderoso movimento de renovação
cultural: religiosa — espiritual —
moral, historico-filosofica, técnico-
cientifica, artistica e literária. E\
prematuro, por enquanto, entrar em
detalhes acerca desse projetado mo-
vimento de renovação dos valores.
Diremos apenas que pretendemos
lnclá-lò com o próximo lançamen-
to da nova filsofia da vida — o ego*
centrismo — em antagonismo com-
pleito com o amoral existencialismo amor uma ,-,--- .
sartreano. Ao que saibamos será esse simplesmente insatisfatória, se vive

• <i« _ Mt  i_ • * __.•¦-.-- ma nlmitri pr>

REAL GARANTIA, DIRETAMENTE DA

FÁBRICA, POR INTERMÉDIO DOS DIS*

TRIBUIDORES NO BRASIL.

DEMONSTRAÇÃO DE TODAS AS OPERA.

ÇÕES DE LAVAGEM, ENXACUADURA E
TORCEDURA, EM NOSSA LOJA.

preço : Cr$ 12.950,00 (também
VENDEMOS A PRAZO).

ENTREGA IMEDIATA.

J
^REVENDEDORES AUTORIZADOS^

Jorge T. Abdalla & Cia. Ltda.
AV. ALMIRANTE BARROSO N.° 86 - TEL. • 42-3217

"ruTÍARATA RIBEIRO N.° 236-A - TEL.: 37*1133
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RÁDIO E T ¥

mais adequada para a s^ue^0d°
seu caso. Semente pelo fato de a
grande maioria nao estar ainda ia
mUlarizada com esses temos e oo-
nheclmentos científicos, é que ne-
cessitamos informações que nos per*
mitam fazer um estudo da sua per-
MMlidade As informações mais
preciosas são as que dizem respeito
á concepção do amor e da moral
Se o leitor já esteve apaixonado, se
é volúvel, inconstante, se possui do

concepção anormal ou

o primeiro sistema íilsofico verda-
deiramente original a aparecer não
só no Brasil mas em toda a Ame-
rica Latina.

Nlnçiuem pot2|e resolver os pro-
blemas do coração, sem antes conhe-
cer a si proprio, sem antes saber se
é de natureza egocêntrica ou extro-
centrlca, se possui ou nfio fortes
complexos de restrição, etc. Se o lei-
tor já estivesse apto a nos dar in-
formações assim precisas, imediata-
mente indicaríamos a orientação

aeabrunhado por causa de algum er-
ro i» passado, etc. Certos segredos
envenenam a existência e naç ha
como a sua confissão para aliviar a
alma oprimida e começar a vida
nova. Por outro lado. se o leitor
nos diz por exemplo que prefere
Chopin a Debussy, a arte clássica
ás tendências modernistas, o uris-
mo de Caslmiro de Abreu ao de Bi-
lac, o "fox "Jou never know . a
"Sempre no meu coração", etc-, etc,
Isto nos ajudará a completar o es-
tudo- da sua personalidade,- pois a

emoção reflete a concepção do amo;
e está condicionado praticamente
pslfiulsmo e toda a concepção í
vida.

QENHORA, senhorlta, meti»" "enquetc" revelou que nada
menos de 70 por cento das "«•
dies" loudiinas confessinm.it
frias" em relação ao amor, I1
este também, porventura, o Ml
caso? Envie-nos, então, ama carta
c leia, em sua própria caia, I
resposta com a explicação e » »>
lução para o problema que tanto
a preocupa.

A S CONSULTA devem str i
•"¦ (fidas ao sr. Milton L. de Sou.
za. Reda-áo dc DIÁRIO DA NOI*
TE, rua Saradura Cabral, 102, Kit.
Podem vir sr.1) o pseudônimo, Ni»
que haja algum motivo que • ja-
tiflquc cm face da ciência e íl
verdade, da naturesa e da rida,
mas, como disse o grande Pascill
o coração tem razões que a P*
prla razão desconhece".

Pílulas Foster

W pp QUfRUM PMP/Ti F£l/2 PORÁ O

fkwt_ ,
UM "ÉCRIPT" PRODUZIDO C OIRíGíDO POR .

1
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Segunda-íeira
espetáculo
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SADIO TUPI

13,30 — "O amor nlo tem limites" —
14.00, Momentos Tupi — 16 00, Teatro
das Quatro — 16.30, Buolemento Mu-
slcal — 17.00, O mundo ndo vale o seu
lar, programa de Sasremor do Scuvcro

17.35, curumins du Tupi, com Silvia
Autuori — 18.00, Musica Romântica —
18 15, Brasil a Dentro — 18.30, Disco
Jockey — 18.55, Boa Noite para você..

19.05, Radio Sports Tupi — 19.30, A
Voz do Brasil — 20.00, Pessoal da Velho
Guarda, programa de Almirante — 20.30,
"Caminho sem sombra", novela Ue Gus-
tavo Doria — 21.00, Nos Bastidores do
Mundo, com Al Neto — 21.05, "Cidade
Alegre", programa de Haroldo Barbosa,
com Lauro Borges e Castro Barbosa —
21.35, Ondo esta o poeta?, prograaa de
Almirante — 22.05, A Musica de Cllion

22.35, Grande Jornal Tupi — 23.30,
Nalte Clubo — 0 25, Primeiras do Dia

0.30, Encerramento.
RARIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

17 horas — Abertura — 17,05 — O dia
de hoje há muitos anos... — 17,10 —
Musica variada — 17,30 - A Juventude
cria — 18,00 — Eadlo-Jornal — (tercei-
ra edição) — 18,05 — Rapsódia das Ame-
ricas — 18,30 — Terra brasileira — 19,00

Musica para o Jantar — 19,30 — A
voz do Brasil — 20,0 0— Viagem mara-
vllhosa — 20,30 — Seleções musicais —
21,00 — Londres informa — 21,15 — In-
terludio — 21,30 — Brasilianas — 22,00

Atualidades brasileiras — 22,10 —
Concerto sinfônico — (gravações)- —
23,30 — Encorramento.

{podemos e em eitílo (

Q máximo de bom gosto
i/endidos com honestidade

Exposição variadissima '

[nteressam por teus preços

Sempre o melhor

KKfKU
( A maior galeria de moveis)

27 - ANDRADAS • 27
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0 VERDADEIRO CIRCO ESTÁ NA PONTA DO CALABOUÇO!
Com um mundo de .atrações e novidades em espetáculo cheio de emoções e alegria. — Feras de todas as raças.
— Pela primeira vez no Rio TRIS GIRAFAS. Os expecta dores terão direito a ver, gratuitamente, a coleção de feras.

SENSACIONAL!
VENHA VER PELA PRIMEIRA VEZ NA SUA VIDA UM HOMEM EQUILIBRAR O CORPO NA PONTA DO DEDO

INDICADOR! r™

GRAN CIRCO NORTE AMERICANO
O MAIOR C

HOJE — MÀTINIli AS 17
ARMADO NA

IRCO DAS AMÉRICAS

HORAS E A NOITE, AS 21 HORAS
PONTA DO CALABOUÇO

»*i^aàí^:-^^

RADIO ROQUETE PINTO
17 horas — Musica ligeira — 17,30 —

Programa continental — 18,00 — Ave-
Maria — 18,05 — Conservatório do Ar

18,3 0— Solos instrumentais — 18,50
Bolsa de Valores — Palestra da sé-

rie organizada prla Secretaria GertIS"
do Saúde o Assistência — 19,00 .— Su-
plemento esportivo — 19,30 — A voz do
Brasil — 20,00 — Abertura cie Wagner

20,30 — Atividades da Prefeitura —
Noticiário do Montepio rios Empregados
Municipais — 20,45 — Minutos blogra-
flcos, Silvio Mòreaux — 21,00 — Co-
montarlo, por Armando Migueis — 21,05

Cortina, da ótica Brasil — 21,10 —
Peças americanas para instrumento de
sopro — 21,30 — Sonatas para plano —
22,00 — Ballet, Vera Helena e Gonçal-
ves de Carvalho — 22,30 — Musica uni-
verMl — 22,5 0— Resumo do noticiário
da BBC — 23,00 — Encerramento.1»

RADIO MAYRINK VEIGA
18 horas — Folhinha do dia — 18,05

Angela Maria, Ciro Monteiro, Zilda
Maciel e Quarteto Copacabana — 18,50

Perelriuha — 19.00 — Esportes —
19,30 — A voz do Brasil — 20,00 —
Djalma Ferreira — 20,30 — Risos e me-
lodias — 21,00 — TV flores murcham
depressa — 21,30 — Üfarcos Ayala e Or-
questra de Pcruzzi — 22,00 — Corres-
pondento Adonis — 22,05 — Comenta-
rio de Gilson Amado e Momento pollti-
co — 22,15 — Conversa cm família —.
24,00 — o mundo em sua casa — 0,30'

Programacío da madro-rada.
RADIO GLOBO

18 horas — Avo-íJarla — 18,05 — Dlsc.
Jockey, eom Silvio Tullo Cardoso —
18,30 — Thesauras —• 18,45 — Novela:"Na Encruzilhada da vida", original da
Carlito Lopes — 19,00 — Noticiário —
19,05 — Esportes no Ar, com Luís Mon-
des — 19,30 — A voz do Brasil — 20,00

Sociais Infantis — 20.05 — Diário da
Metrópole, crônica de Alvarus de 011-
veira — 20,10 — Intermezzo musical —
20,15 — Tribuna política — 20,30 — No-
vela: "Meorlas de um ehauffeur de ta-
xl", original de Amaral Gurgel — 21,00

A cannfto do dia, com Lamartlne Ba.
bo — 21,05 — Elza Marval, com orques-
tra — 21,35 — Ecos e comentários —
21.40 — Rapsódia Alegre, "script" de
Raimundo Lopes, com Radlo-teatro,
cantores e conjunto — 22,10 — Noticia-
rio — 22,15 — Conversa em familia —
23,30 — As mais belas pagines — 24,00
,— Grande noticiário — 0,30 — ültimos
aoerdes — 1,00 — Encerramento,

EMISSORA CONTINENTAL
17,10 — O que dlzom os vespertinos —

18,00 — O cantor do dia — 18,40 — Re-
senho esportiva fluminense — 19,00 —
Flagrantes da cidade — 19,15 — Turfe19,25 — Basketball em dia — 20,00 —
Fatos em fico — 20,05 — Esportes —
20,40 — Basketball em foco — 21,00 —
Comentário do' dia — 21,40 — Parla-
mento de graça — 22.00 — Dia em re-
vista — 22,05 — Paisagens musicadas —
22,32 — Filigranas do Rio d<i Prata —
23.00 — Esportes — 23,30 — Ritmos da
televisão.

RADIO VERA CRUZ
18 horas — Momento Angelical — 18,10

Crepúsculo — 10,00 — Musica orien-
tal — 19,30 — A voz do Brasil — 20,00

Musica oriental — 21,00 — Programa
Aurora — 21,30 — Solistas instrumen-
tais — 22.00 — Melodias do mundo —
22,30 — Noticiário esportivo — 22,40 —
Tango dentro da nr/te — 22,55 — Sln-
tese da programnção' do dia Imediato —
22,57 — Oraçfto a marcha de Encerra-
mento, \

RADIO GUANABARA
18 horas — Prece das 18 horas — 18,10

Musica variada — 18,30 — Marcho
dos esportes — 18,55 — Repórter — 19,00

Prefixo Notre Dame — 19,05 — Ron-
dó dos Cavalões — 19,10 — Comentário
político — 19,15 — Musica variada —
19,25 — Repnrter — 19,30 — Voz dO
Brasil — 20,0 0— Clipper da Buanabs-
ra — 20,55 — Repórter — 21,00 — Melo-
dias favoritas — 21,30 — Jolas da valsa
brasileira — 21,55 — Repórter — 22,00 —

' Inspiração — 22,55 — Repórter — 23,10
Bolto — 24,00 ~ Eiici-raiacnto, .
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lU-teta KiWíCoow
Cem ís 12 mais belas gaiolas de Hollywoodr\t\A* ¦*-
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LUSTRES DECRÍSTÁL
Nilo Ribeiro seleciona 26 dai melhores fábricas européias para todo o Brasil.
Vendas a varejo e por preço de atacado. FACILITA-SE O PAGAMENTO.

Avenida Princesa Isabel, 126-D - Junto ao Túnel Novo
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Salve (Hoje) Seus Livros io inceni
Sim, é uma verdadeira fogueira, a excepcional queima deM
na rua Sâo José 61. esquina da rua da Quitanda. Mais ae m
mil volumes remarcados, inclusive a completissima serie oe»
cionarios novoí, de vários autores e diversos idiomas. m&
cada toda a riquíssima seção de livros de medicina, oponj
[ogia e engenharia. Nas seções populares (romancesMShistoria, aventuras, viagens e poesia) -• 3 volumes por CrS --r
E nos últimos lançamentos não remarcados, exija "*
to de 20 % para cada compra igual ou superior a
Visite hoje a maior feira de livros já realizada no Ri

A CASA DO LIVRO
SÉ, 61 - Esquina da Ru-

a CrS
Rio*
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dr.CISA-SE, com prática para caixa de grande casa Comercial

Telefonar para 22-7720 -- Ramal 208 —Sr. Rafael.
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Na televisão, a historia pitoresca das
composições de Ari Barroso

Uma apresentação que vem despertando grande in-
teresse entre os telespectadores — Sônia Ketter e
Roberto Paiva, no programa das 21 horas, sob a dire-

ção de Bob Chust
Ari Barroso continua narrando, rloca, a historia das suas composi-

todas as quintas-feiras, pela Televi- ções, essas magníficas páginas quesão Tupi, num dos mais apreciados lhe grangearam o destacado lugar
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programas da emissora de vídeo ca-
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r.MECIMENTO )

JJL -ua familia comunica aos seus parentes o amigos o seu
rin falecimento, ocorrido ontem, e os convida para o seu

sepultamento, que se realizará hoje, dia 26, ás 17 ho-
-*-* ras, saindo o féretro da Capela da Beneficência Espa-

nhola, á rua Conselheiro Josino, para o Cemitério de São Fran-
cisco Xavier.

Manoel Martins
Raymundo

(FALECIMENTO)
Sua família comunica aos seus pa-
rentes e amigos o su falecimento,

ocorrido ontem, e os convida para o seu
sepultamento, que se realizará hoje, dia
% às 16 heras, saindo o feretro da Ca-
**da de Santa Terezinha, à Praça da
Renublica numero 89, para o Cemitério
k Inhaúma.

A

EMILIA BOUCA GOMES
(MISSA DE 7.° DIA)

Theodoro Franco e familia convidam os seus parentes
e amigos para a missa de 7.° dia, que mandam rezar
por alma de sua tia e madrinha, EMILIA BOUÇA
COMES, amanhã, sexta-feira, dia 27, às 9,30 horas,
no altar-mor da Igreja de São Francisco de Paula

Desde já agradecem aos que comparecerem a esse ato religioso
e pedem dispensa de pêsames

1 I li

durou 40 minutos. Depois Kimura
venceu Ogaua, também campeão e
obteve outras vitórias sucesslvamen-
te.

O vlcs-campeão, Tosklo. começou
a brilhar, no Japão, aos 21 anos e
também teve lutas célebres.

Kimura é especialista em todos os
golpes do "Jlu-Jltsu", que aplica-com
uma perfeição extraordinária. Pre-
fere os tombos que chama de seol-
nagui" e "osotogari". Mas, como
nos disse Ono I, "Kimura é mes*
tre em tod03 os mistérios do jiu-
jitsu".

QUEREM LUTAR COMO SE
LUTA NO JAPÃO .

Kimura e seus dois companheiros
já estiveram nos Estados Unidos e
lá venceram lutadores célebres de
Jiu-jitsu, box, luta livre, catch, etc.
E venceram em um abrir e fechar
de olhos, sem precisar fazer força...

Esclareceram, em nossa redação,
que desejam lutar a moda japonesa,
isto é, como luta um profissional do
Sol Nascente, caso se ofereça opor-
tunidade para mostrarem ao publi-
co carioca os seus conhecimentos dn"arte de aleijar"...

Não querem a- luta à base da con-
tagem de "pontos", a exemplo da
rotina de algumas academias do Rio
e São Paulo, Querem lutar até que
um dos adversários desista, "baten-
do", ou fique desacordado na lona,
vítima de um estrangulamento,

Se os campeões nipônicos lutarem
no Rio, será um encontro duro, no
qual se jogará o prestigio que o Ja-
pão desfruta, milenarmente. como o
país que criou e desenvolveu o jlu-
jitsu, através dos tempos, e alnüa
mantém e liderança do desporto.

Kimura e seus colegas represen -
tam _ máximo de perfeição do jlu-
jitsu: são eles a apuração de mais
de um milhão de praticantes desse
dssporto no Japão, por isso, sob to-
dos os pontos de vista, são considera-
dos invencíveis.
HÉLIO GRACIE

APERTA A MAO
DE KIMURA

A convite da secretaria do DIÁRIO
DA NOITE, o campeão brasileiro de"jiu-jitsu", Hélio Gracie. que ven-
ceu os japoneses que lutam ou já lu-
taram em nosso pais, compareceu á
nossa redação, a tempo de apertar a
mão de Kimura. Admirou, antes, a
bandeira do Japão, que o campeão
nipônico e seus companheiros tra-
ziam gravada nos paletós. Depois
através do professor Ono I. Hélio
palestrou rapidamente com Kimura.
dando-lhe as boas vindas.

Cogitou-se, nessa ocasião, de um
fato sensacional: uma luta de Hél o
Gracie, campeão nosso, inlciador do"jiu-jitsu" no Brasil, com Kimura.

A proposta lançada no ar pela secre-
taria deste vespertino íoi acplta
prontamente por Kimura e pelos seus
empresários do "Sr. Paulo-Shim*
bum". Hélio Gracie, embora presen-
te, ficou de oportunamente pronun-
ciar-se sobre a proposta aventaaa,
sendo de esperar que o nosso cam-
peão não a recuse, muito embora em
se tratando de enfrentar o campeão
do mundo, a mais alta patente do"jiu-jitsu" com o selo do Japão.

Caso venha a positivar-se a luta
Kimura versus Gracie, seja noutro
binômio, Japão versus Brasil, o pó-
vo carioca assistirá a um espetáculo
extraordinário e de responsabllida-
de internacional, principalmente pa-
ra Kimura, em cujos punhos se con-
centra todo o tradicional prestigio
do "jiu-jitsu" do Japão.

DIÁRIO DA NOITE e o "S. Pau-
Io Shlmbum", patrocinariam o sen-
sacional encontro que. segundo tudo
indica, realizar-se-á brevemente. E
será uma batalha de "golpes" que
se perpetuará nos anais do esporte
sul-americano.
EM S. PAULO

O trio de campeonlssimos viajar*.
hoje, para São Paulo, onde fará de-
monstrações.

Depois, ao que se espera. Kimura
deslocar-se-á até ao Rio. para o de-
sejado encontro com Hélio Graclo.

que ocupa, entre os maiores compo-
sitores populares do Brasil. Hoje. as
21 horas, teremos mais uma apresen-
tação de "Como nasceram os meus
sambas" que, como sempre, é uma
apresentação de Tonelux, a grande
organização da rua Senador Dantas.
Na noite de hoje, Ari contará a hls-
toria de "Tu", delicada composição
onde letra e musica se unem num
todo harmonioso e bem caracteris*
tico da privilegiada inspiração do
autor de tantas melodias de sucesso
Produção do próprio Ari Barroso,
esse programa tem a direção de Bob
Chust e hoje contará com um gran-
de elenco na sua interpretação, on-
de se destacam Sonla Ketter e Ro-
berto Paiva, o aplaudido cantor de
Inúmeras criações de êxito.
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"CHICH/"".

DR. SPINOSA ROTHIER
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIA!.
— Lavagem endoscopica da vesicula.
Próstata — Rua Senador Dantas. 45*
B Telefone: 22-3367 - De 1 ae . hs
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PROLAR Si
0 SÍMBOLO 00 SEGURflHCA ECONÔMICO

RESULTADO DOS SORTEIOS
PARA TODAS AS SERIES

| U L H O DE 1 9 5 -
PRÊMIOS ., _,.;..

1." — 71882 4." — 82580 7," — 80872 10.» — 72882
2." — 71787 5." — 87580 8.° — 80371 li'.. — 71881
3.° — 82787 6." — 87872 9.° — 72371 12.° — 71883

1
I N VE RSÕES

1)0 1."

71.828
71.288

Do Z,"

71.377
71.778

Do 3."

8?.877
82.773

RAIO
DR. CARLOS CAMPOS

RAD10l.OC.ISTA DA LIGHT
Pr.t» 1.1 de Novembro, 4_ — Eaq
1.» do Mar«a — T-leloiu: ..-.UO.

DRA. NINA DE CARVALHO
TRATAMENTO DA ESTERILIDADE

DOENÇAS DE SENHORAS - HEMORROIDAS - PARTOS.
Assembléia, -3-1." andar — Segundas, quartas e sextas-feiras, das

15 ás 18 horas. — Residência : 25-6394

D I S C O S
Cr$ 10,oo - 12.oo - 15.oo

NOVOS — ESGOTADOS — ANTIGOS — RAROS
SAMBAS - FOX - BOLEROS - TANGOS - CHOROS, etc.

Grande venda — Preços de arrasar
VARIADO SORTIMENTO DE DISCOS CLÁSSICOS

RUA SÀO JOSÉ' N.° 67 — TELEFONE : 42-2577

ÜíUfi t Ê

Do 5.-

87.508
87.805
87.850
87.058
87.085

Do 9.°

72.317
72.713
72.731
72.137
72.173

Do (V

87.827
87.723
87.782
87.287
87.278

Do-10."

72.328
72.288

Do 7.-1

80.827
80.728
80.782
80.287
80.276

do ai."
71.818
71.183

Do ' i,"

82.508'
82.805
82.850
82.058
82.085'*-

Do 8."

Rn 317
dO.713
80.731
80.137
80.173

Do t."

71.838
71.388

DAIJIRO KANEKO tem a honra dc convidar
as Exmas. Sras. a visitar sua EXPOSIÇÃO de tra-
balhos c pontos de tricô sem agulhas.

Dias 27, 28 c 29 de Julho, das 9 às 18 horas

j RUA DOS ANDRADAS, 96 - SALA 303
(___.•_ tíWít

CY PEREIRA DA SILVA VEIGA
(PRIMEIRO ANIVERSÁRIO)

Luiz da Silva Veiga; Willy Strobe -,;•-?•,
Alexandre Calaza do Amaral, senh-o ¦ - ':" ir
Iracema Thiers Silva e familia; f.é&h. O*.*'¦•:?:':?.-
Pereira e mais parentes, convida*-*, o. seus ami-
got para assistirem à missa que será celebrada

em intenção da alma de JACY PEREIRA DA SILVA VEI-
CA, na data do primeiro aniversário do seu falecimento,-v, •". ?.7 (s«Rtc-;_!r_) na l?reja de Santa Rita, às 8,30
"Olá,,

ILtEU.
i

Conselheiro
Nuno de Andrade
4»

CENTENÁRIO
Sua familia convida os amigos e
parentes para a missa que fará
celebrar no altar-mór da Igreja do
Carmo, às 11 horas, amanhã, dia

27 de Julho, assim como para a sessão
com que a Universidade do Brasil come-
morará no mesmo dia às 17 Horas, no Pa-
lácio da Reitoria, à Av. Pasteur, 250, o
centenário do nascimento do Conselhei-
ro NUNO DE ANDRADE.

vim
FERIDAS
NAS PERNAS

ATAÜUKA
COMPRESSIVA"ÜIAPASTE"

Um tratamento simples
que cicatriza todas as úl-
ceras VARICOSAS e feri-
das nas PERNAS, mesmo
grandes e antigas, sem
DIETA, sem REPOUSO e
sem DOR. Evita o uso de
remédios e de enfermeira

labricanles:

VIM'S INDUSTRIAL
FARMACÊUTICA

Avenida Nova York n. 108
— Rio de Janeiro

Distribuidores:
LABORATÓRIO DA

EMAGRINA
Caixa Postal 2335 - Rio

A venda nas principais Far.
macias e Drogarias

Despachamos para o Interior
pelo Reembolso Postal

Antônio Barreiros
(FALECIMENTO)

Sua familia comunica aos seus parentes e amigos o seu
falecimento, ocorrido ontem, e os convida para o seu

sepultamento, que se realizará hoje, dia 26, às 1530 horas,
saindo o feretro da Capela de Santa Terezinha, à Praça da
^publica.... Zj> *»*2 o cemitério de Inhaúma.

(y#H0,EE TODAS
HS QUINTAS FEIRAS

o programa Predileto
de todos os

ràdio-ouvintes

imm
com o "Prefeito"

LIURO BORGES
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o o "Secretário"

CRSTRO BRRBOSI
uma produção de Haroldo Barbosa

numa oferta sensacional do

CAFÉ PREDILETO
na RÁDIO TUPI 

'

• 1280 kílociclos
ledas as quietas feiras, ás 9

e 5 minutos da noi.e.

• - *_____|r -*?
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A CBD A' FEDERAÇÃO PAULIS
TA — O presidente Mario Po'.lo di-
rigiu ao desportista bandeirante Ro-
berto Pedrosa, presidente da Pede-
ração Paulista de Foot-ball o se-
guinte telegrama: "Nossos efusivos
e entusiásticos parabéns .pela glo-
riosa jornada do vosso Palmeiras
pelo nosso Brasil".

REUNIÕES NA C B. D. — Estão
convocadas as seguintes reuniões nn
Confederação Brasileira de Despor
tos:

Hoje — Comissão Organizadora
da Copa Rio.

Amanhã — Dire.ona.
Dia 31 — Todas as Comissões que

participaram da organização da Co-
pa Rio.

CHEGARAM OS SUECOS 
Dj-de ontem encentram-se entre
r.ós o.s árbitros suecos Nylon e
Westman. Hoje ambos serão apre-
sentados ao presidente da F. M. í'.

AMANHA ASSEMBLÉIA GERAI.
— Reune-se amanhã a Assembléia
Geral da Federação Metropolitana
de Foot-ball.

FOI PARA O INTERIOR PA O-
LISTA — A CBD concedeu a trans-
ferencla do jogador Moacir De Pau*
la, do Bangu' para o Rioparden.e.
do interior paulista.

DE MINAS PARA O S. CRISTO
VAO — O grêmio alvo pediu ontem
os "passes" de Onesio e Cunha, am-
bos vinculados ao Metalurzina, de
Minas Gerais, para seu plantçl dc
profissionais.

INTERESSAM AO VASCO — O
club da cruz di malta comunicou »
Federação os termos das propostas
que fez á seus profissionais Ernani
e Álvaro, para renovação de con-
tratos.

FISCAL DO GOVERNO . ARMgNIO CRUZ

PRESIDENTE - H.RBERT MOSES

¦^s_s_is^^
NOME "" 1

ENDEREÇO.._ ^

I CIDADE ¦—:—' 
'"~ 
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MOTRIZ Rua 7 de Setembro, 99
RIÒ-' DE -JANEIRO

DOENÇAS DA PELE E CABELO
Tratamento dos cravas, espinhas e eezemas Extração definitiva *»

tem cicatrii doi pelos do rosto sinais e vernijas.
Caspa — 1'eiada - Queda do cabelo

llu DÍMfit- Pratica Hospitais Berlim. Paus Viena. Nova Vork,
1#6§ « irea Rua Mexiro 31.15." - Tel Í--04-5 - Das 3 às 6.

D
disputada num ambiente de mono-
tonla, numa noite fria e os dois qua-
dros decepcionando inteiramente, a
ponto de provocar uma reação do
publico, com um ligeiro ensaio de
vaias. Nada disso adiantou, e a pia-
card ficou até o fim no 0x0. Pode-
mos dizer, que este resultado foi o
prêmio exato a falha atuação dos
dois clubes. Uma partida sem gra-
ça, decepcionante sobre todos os pon-tos de vista. Como invictos da Eu-
ropa. Flamengo e Portuguesa nada
provaram de suas proesas pelos cam-
pos do velho mundo. Football me*
dlocre, apresentado por ambos, e um
resultado que evidencia a fraca pro-dução de seus quadros.

As duas equipes formaram da se-
guinte maneira:

FLAMENGO: Garcia: Blguá e Pa-
vão; Valter, Brla e Bigode; Nestor,
Hermes, Adãozinho, índio e Esquer-
dinha.

PORTUGUESA: Muca; Haroldo e
Jacob; Santos, Brandãozinho e Ceei;
Julinho, Rubens, Renato, Pinga e
Leopoldo.

O juiz Mussltano, da Federação
Paulista, foi fraco, penfiitindo muito
o jogo violento. A renda foi Cr$ ...
387.790,00.

15 milhões pare a pavl-
mentaçio de João
Pessoa

JOÃO PESSOA (Meridional) —
Para iniciar os serviços de pavimen-
tação desta cidade, o governador Jo-
sé Américo pediu & Assembléia Le-
gislativa um crédito especial de 15
milho?- íc cruzeiros.

Arribou a Belém um
grande petroleiro
alemão

BELÉM (Me.id.onal- — Arribou a
esta capita!, ancorando em frente ao
Miramar, o petroleiro alemão "Eli-
zabeth Entz", a fim de abastecer-se
de água. E' comandado pelo capitão
R. G. Muller, e tem Dl trinulantss.
PrOcede de Carlplto, na Venezuela,
destinando-se à Ilha de Curaçau.

DR. ATAULFO MARTINS
ESPECIALISTA

A -m k i __ Bronq. asraa.ica
ASM..., Bronq. crônica
w^tèrlvlir^ Complicações
Quitanda. 20, S. 401 — Tel. !*.-_0_9,
dc 2 ás 6 horas, exceto aos sábados,

ótimos resultados desde 1929

PERDEU-SE
Rua Guaju'. 119. Um projeto de

reconstrução do prédio acima no
bonde Uruguai.Engenho Novo . ás
7.00 horas da manhã. Gratiflca-se
com Cr$ 500.00 a quem entregar á
rua Souza Barros. 333 — Engenho
Novo — Tel : 49-7514.

* rUC-E- ULMCMOl. Mil *- Pintos nineis .uinhis *
PIRflTININGfl
: sui-rio :

M-,-.h_l Floriam, -n, *
Andrada» Ul 43-7813 *

Maternidade "Casa da Mãe Pobre"
RUA FREI PINTO N.° 16 — ESTAÇÃO DO ROCHAi

TELEFONES : 48-4323 E 48-7393
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COMPLETA EQUIPE DE MÉDICOS PARTEIEOS SOB A ORIEN-
TAÇAO DO DR. OSWALDO NAZARETH.

EFICIÊNCIA E BOM TRATO -.

PARTOS SEM DOR
Partos simples ou operatórlos em quartos particulares, CrS 1.200,00
(um mil e duzentos cruzeiros). CIRURGIA GERAL FARÁ SE*
NHORAS — Consultas prè-natal diariamente das 13 as 15 horas.
Exames de Laboratório a preços módicos — Colheita de sangue, a .
domicilio. Franqueada aos srs. médicos — Diárias desde CrS 100,00.
Toda a renda destina-se á manutenção dos 50 leitos gratuitos e

da Creche
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EVITE HS BARAfAS
com

RALO ROTATIVO
, P-íent.odo-

O raio que abre • 'acha

instatifêo lacillmt (Bêttê tttit O

Çh m/o comum a -o/o.jr . Rall
Rotativo)

O
QujnBo fechado, evit. o mau
ehtlro a _ p_.i_gerr dat barata»,
motquitot, masco • _-.-_. init-
'oi '__*'_-*_.

Nie tnterruia. Náo quebra. Nto
£m .esmonte Rmtitta oo» longo. «noa.

OOIS MODíLOS
Hidumlnliim Ci$ 36,00
Hiaueladu CrS 45,00
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