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CELESTINO BI OEIILK

ADMINISTRAÇÃO
l' f PALAVRAS DO SR. ARIZIO VIANA EM RESPOSTA AO MINISTRO DA AERONÁUTICA:

A própria Constituicão.os códigos
fi as leis em pral não são imutáveis
O 

DASP comemora hoje mais um aniversário de sua fundação. O diretor geral daquele De-
partamento, sr. Arixio Viana, deseja imp rimir ás comemorações um caráter de soleni-

nidade excepcional, tendo, para isso, visitado pessoalmente os ministros de Estado, convi-
dand°-os para a cerimonia a realixar-se em seu gabinete. Pretende, assim, desfazer um pouco
do clima de hostilidade surgido entre o DASP e os Ministérios, agravado com a revisão das
Tabelas Únicas dos extranumerarios. Do choque entre aquele Departamento e as Secretarias
de Estado, dá bem idéia uma exposição de motivos enviada pelo sr. Arizio Viana ao presidente

 m Vargas, em resposta a uma ou-
tra exposição, do coronel Nero

PARA EVITAR 0 COLAPSO
DAS LEIS TRABALHISTAS

EmfarlagtíâffiliOTolta num manto de &1^^ *aer"igfjHíBW.^ ¦"''¦"'-'¦''AáramÂitó'*iénÍafíTO'desuIcWíó....- '{

Ivira Paga tentou suicidar-se
ALCOOLIZADA/CORTOU O PULSO COM UMA LAMINA — HOSPITÁ-
LIZADA SEM PODER PRESTAR DECLARAÇÕES

Estendida a São Paulo a jurisdição da
Delegacia do Trabalho do Paraná'

S. PAULO, 29 (Meridional) — Na
madrugada de hoje o Delegado Le-
tite Salea, de plantão na Policia
Central íoi solicitado a comparecer
ao prédio 550, da Avenida Ypiranga,
onde no interior do apartamento 902
uma mulher tentara se matar sec-
cionando com uma lamina o pulso
direito. A autoridade se locomoveu
para o endereço acima mencionado
e de íato ali íoi encontrar bastante
alcoolizada e esvaindo-se em san-
gue, a artista Elvira Cazzolino, maia
conhecida por Elvira Paga. A artis-
ta foi socorrida por uma ambulãn-
cia do Pronto Socorro Municipal
sendo internada no Hospital das Cli
nicas sem poder prestar declarações.

Em poder da tresloucada mulher
íoi encontrado um impresso de sua
fotografia quase núa no verso da
qual estava escrito o samba "De cas
se Tet« em punho". Ao que pare
ce Elvira Fagá tentou se matar de
vido o estado de lnconsiencia alço
ollca em que se encontrava.

TRAGADO PELA
CACHOEIRA

Morte trágica do pai do
deputado Anisio Moreira
S. PAULO, 29 (M.) — Colhido

pela fatalidade quando, no exercício
do esporte da pescaria! que pratica-
va há 60 anos. se encontrava junto
à cachoeira de Urubupongá. no. rio
Paraná, pereceu tragicamente levado
pelas águas tumultuosas, o sr. Mo-
desto Moreira, abastado fazendeiro e
fContinúa no 6a poa. — teira E)

Expirou o Convênio Trabalhista
firmaido entre a Uniáo e o Estado
de São Paulo. O assunto tem sido ob-
jeto:de debates na^Oatnarajips.Repu-,'tádosi -bhde '"esià" em discussão* su-
plcmentar o projeto que restabelece
a Delegacia Regional do Trabalho
em São Paulo, a fim de assumir os
encargos que, até 24 de julho, data
do termino do Convênio, estavam
confiados ao governo bandeirante.
Para que os serviços de aplicação e
fiscalização das leis trabalhistas não
sofram completo colapso, até que o
Congresso vote a lei já referida, o
presidente da República assinou o
seguinte decreto:

Art. l.° — Pica estendida a tocic
o território do Estado de São Paulo
a jurisdição da Delegacia Regional
do Trabalho no Estado do Paraná,
a partir da data em que expirar o
Convênio aprovado pelo decreto-lei
n. 9.509, de 24 de julho de 1946. e até
que entre em vigor a lei' criadora da
Delegacia Regional do Trabalho no
Estado de S. Paulo. — Art. 2o — O
Ministério do Trabalho, Industria e
Comercio tomará as providencias ne-
cessarias para assunção dos serviços
de süa competência no Estado de S.
Paulo na data em que expirar o pra-

zo de vigência do referido convênio.
— 'Art'. 3.° — O presente decreto en-
trará em vigor na data de sua pu-
bllcação». re.vo£tfii}ft*-.kttí MUspoMções-
em'.contrário". •'..".

ÍUmaWL

Moura, ministro da Aeronauti-
ca. A transcrição desse do-
cumtnto servirá para uma apre-
ciação exata da situação, evi-
denciando a intransigência do
DASP, no seu propósito de co-
locar esse órgão acima da au-
toridade dos ministros de Es-
tado.
A EXPOSIÇÃO DO D. A. S. P:

Reproduzimos, a seguir, a expo-sição enviada pelo diretor do DASPao presidente da Republica:"Excelentíssimo senhor Presidcn-te da Republica.
O Ministério da Aeronáutica apre-senta, na exposição de motivos ane-xa, alguns reparos ao trabalho derevisão de sua tabela única de men-salistas, realizado por este Departa-mento cm virtude de determinação

de vossa Excelência.
(Confinúa na 6o pag. — Letra A)
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DESPEDIDA DE CHEVA1IER — Maurice Chcvalicr, após realizar brlf
lhante temporada no Brasil, despediu-se dc seus milhares de ouvintes1
que, graças á cadeia das "Emissoras Associadas", tiveram a ssitisfaoãòf
de ouvi-lo e vê-lo pela televisão. Constituiu a ultima audição do ímL
moso "chansonnier" uma verdadeira "chave de ouro", correspondeu^
do totalmente ao que dele esperavam os ouvintes te telecspcctadores;!
Ao encerrar-se o programa, quando ainda os aplausos iam no auge, o*
nosso não menos celebre cantor, \ icente Celestino, preso do entusiasmo,
que a todos dominava, abraçou c, á melhor maneira francesa, bcijoit
Maurice Chevalier, externando assim toda a sua admiração pelo inüjj;
guãlávcl "chansonnier". No "clichê", o flagrante do beijo que, jior

eerto, ficará tão famoso como os dois cantores.

Sumiu, quando voava em socorro do avia
do brigadeiro Ferreira Mendes, um aua>

rolho do brigadeiro Alves Seco

E MUITA ROUPA

E/vira ao chegar aoJíospifal das Ólfaicai. Um manto da pluma»
cobre-lha o nudez.

T
COMEÇA HOJE A REVOLUÇÃO NO
TRAFEGO DA ZONA $ÜL

MUDANÇAS TAMBEM NAS PARADAS
DOS BONDES EM TODA A CIDADE

entram hoje em vigor as modlfi-c'í«;õcs no trafego da zona sul, entre"Praia do Plamengio e os túneisAlaor Prata (Velho) e do Leme. O"wo sistema entrará em vigor entre>.< e 13 horas, aos sábados, e de 17,30«s 19,30 horas nos dias utels.AS MODIFICAÇÕES
DIÁRIO DA NOITE já divulgou,««Piamente o. edital a respeito baK

£a(to pelo major Cortes, diretor do
{ranslto. Todavia, para facilitar ain-
j» mais os motoristas em geral, vt-™os reproduzir adiante as modifica-
WtS em nnrann.

Acordo para
aumento dos

aeroviarlos poli-

O caso do aumento de salários dos
aeròvlariòt caminha agora pára uma
solução.

DIÁRIO DA NOITE, pode adian-
tar que, a exemplo do «se fes no
caso dos bancários, o sr. Roque
Ferrer, diretor da Divisão de Orien-
taçio e Assistência Sindical, entrou
em entendimentos com os represen-
tantes dae classes patronais e dos
trabalhadores nas empresas de na-
vegaofio aérea, devendo discutir com
os mesmos as bases de um acordo.

l.o - os ônibus das linhas 3, 68, ft» ««»• «»>, *»?«£ •*£>»*'J*
54 Ul 114, e 133 prosseguirão pela » «»oras,4 renntto dos aeAivlarios

ÍConlinúa na fi» pà9. - Latia B) «"» Oblnete d. m. Roque Ferrer.

ULTIMO CONTACTO COM 0 RIO: A
2.700 METROS, «A REGIÃO DE
Caravelas, açoitada pelo temporal

A BORDO OS CAPITÃES ANTÔNIO
FILIZOLA E DECIO LEOPOLDO

Na madrugada de sábado, em se-
guida á noticia de ter caido em Be-
lem d» Pará um dos aviões da FAB
oue conduzia o brigadeiro-médiço
Manuel Ferreira Mendes, diretor do
Serviço de Saúde da Aeronáutica, 0
chefe do Estado Maior da FAB, briJ
gadeiro Vasco Alves Seco, fez sair
do Kio um avião do seu próprio uso
particular um "Beetchcraft" n.
2825, tendo a bordo os auxiliares cio
seu Gabinete, capitães Antônio Fi-
lizola e Declo Leopoldo de Souza,
com'a incumbência de prestar so-
corros ao avião que constava estar
desaparecido.1 . ..,. . _ 

Horas depois, o capitão Decio que
pilotava o avião do brigadeiro Alves

Lui dei Fueço, numa da» suas ullfmas complicações com a
cia: a do baile do Municipal.

LUZ DEL IUE60 BRIGA COM A CENSURA DE S. PAULO:

Nunca me apresentei

Calor sufocante
em Portugal

tão vestida no palco
S. PAULO. 29 (Meridional) — A

Censura Teatral multou, ontem Luz
Del Fuego por causa dos trajos em

Baixa de 50 % no preço ia manteiga
Importação do produto da Argentina, Uruguai, Suíça e Holandp

!--J em apreço.«a altura da rua General Polido-
fj a correhte de ônibus e lotações se¦"turcarft da seguinte forma:

Fontes ligadas A O. O. P. Infor-
mam qüe, como resultado de sua
recente viagem^A Argentina, o.sr.
Benjíimin Cabelo resolveu em den- [

nltlvo o problema da manteiga. Se-
gundo aqueles mesmos círculos, o
OToduto estrangeiro, com as isen- ;-—-:--; . .
ções das tam de importaçRo^ de- fCopflnua na 6a pa9. - Ltjra** 
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ver& ser vendido no Mercado por
menos de vinte cruzeiros do preço
corrente.

_ O

oue se apresentou na cena do hos-
pitai da revista "JE" Rei Sim". Não
escondeu a barulhenta'atriz sua re-
volta e assim, se expressou' aos Jor-
nalistasí ' , ..' 

' 
.

— "Nunca me apresentei tão ves-
tida no palco. Nestes mesmo trajes
me exibi no 

"Rio 
e á censura pertol-

tlu. E alfem do mais, sinto-me dimi-
huida em apresentar-me mais vesti-
da. Prefiro deixar-a revista asu-
Jéltàr-me às inplicanclas do censor
policial Liz Monteiro. Digo ^fto só
implicância* como tambem vingança
pessoal, porque o. ^ferido censor,
assistiu a todos os enuate 0 somente

LISBOA, 29 (DIÁRIO DA NOI-
TE) — Nestes últimos dias o calor
tem castigado Portugal, devido a
uma depressão de origem térmica
centrada entra Coimbra e Porta-
legre, a que correspondem tempera-
turas elevadas entre o Douro e o
Sado.

O termômetro tem registrado as
temperaturas extremas do 34°,7 e 20°

¦A cidade e toda a região do Por-
to estão sob um calor sufocante.
No Observatório da Serra do Pilar
reglstaram-se as seguintes tempera-
turas: máxima, no ar, 32,2 ás 15 ho-
ras e 20; e mínima, 15,7, ás 9 e 20,

Seco, á altura de Caravelas, Bahia,
comunicou-se com a torre do Rio, dl-
zendo estar a-2.700 metros de altu-
ra e que desejava descer naquela çl-
dade, pedindo autorização para is-
so. A resposta foi o consentimento,
mas desde então a torre não mais
obteve contacto com o avião, que
não aterrisou em Caravelas, nem
chegou ao seu destino.

As autoridades da Aeronáutica,
concluindo ter havido um desastre,
em que teriam sucumbido os dois
oficiais do gabinete do Chefe do
Estado Maior, mandou outros aviões
em pesquizas por toda a zona. de
Caravelas e adjacências, pesquisas
estas que até a noite de ontem nao
haviam obtido qualquer resultado,
conforme ao DIÁRIO DA NOITE in-
formaram as referidas autoridades,
acrescentando que continuavam os
trabalhos para a localização do
avião desaparecido.
ESCLARECIDO O DESASTRE DE

BELÉM DO PARA'
Entrementes, o brigadeiro-mídico

Manuel Ferreira Mendes, referido no

(Contínua na 6a pao. — Lefra G)
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SALGABO FILHO

(Continua na 6o pag. ~ ,Leíri—' Leoa D)

1.» ANIVERSÁRIO DA MORTE DE SALGADO FILHO

Sessões de hemenagi
na Câmara e no Seiiad

Matou-se por ter perdido a
bolsa de estudos nos EE. üü.

Apontado como comunista pela policia
-Na residência do seu.lrmão Agos-

tínho do Melo, com quem residia,
ha. rua Carvalho de Mendonça,n. 29,>lmrm^ym.j^*~

IHIIlH«MHÉ

pfts óntèm termo A vida o químico
industrial AJüenor Pereira de Melo,

'-aíiiimiiinff

m¦• Transcorre, hoje, entre significa
tivas manifestações de saudade
primeiro aniversário da inorte do se
nador Salgado Filho, vitima, há' uf
ano, de trágico sinistro de aviação íú
Rio Grande do Sul.

Estão programadas varias 'hortí
nagens evocatlvas do saudosolhq
mem público. O Senado, a que per;
tenceu e foi um dos seus ilustre^
membros, e a câmara dos Deputado^
associando-se às'justas comemora^
ções, realizam, hest$. data.., ;:sess6éi
especiais para evocar a figura d;i.
quele iriolvidayélí.parlánuehtar, qtn
foi. tambemi.o i>rlmélíô'à õcupàr.ia'
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Fim ile ui grande carreira
1' Vemos partir com saudado do embaixador Luís Fernán Cis-
j neros que durante ollo anos representou o Peru em nosso pnis.

. Acostuma mo-nos a ver a republica vizinha enviar á sua em-
1 baixada do nio de Janeiro grandes figuras, nomes dos mais ilus-

tres na politica, no Direito e nas letras.
Um Victor Maurtun e nm Prado nunca sei-ao esquecidos-dos

seus amigos e admiradores pela elevação e dignidade do seu cs-
pirito e pelo que testemunhavam da cultura intelectual da sua
pátria.

* * *
Luis Fernán Cisneros é um diplomata de escól, com trinta

ano.? de serviços e multo sofrimento colhido nas vicissltudes da
história moderna do Peru.

Pa(i°ccu pelas suas idéias liberais, pelo seu entranhado amor
A democracia, as agruras dn longo exílio. Mas fora da pntria
apurou-;o no representaria pelas virtudes do caráter e a nobre-
za da inteligência.

Voltando á diplomacia, foi uma honra para o Brasil que aqui
Viesse por um remate á sua ilustre carreira. •

# * 0>

Saudámos,' rieíta hora dc despedida o separação, o amigo do
Brasil, o cidadão exemplar, o poeta de alta maviosldade, o ame-
ricanista inslgne, o homem de imprensa com um passado de lutas
que o consagra entre os grandes jornalistas do continente.

Sabemos que onde estiver falará bem do Brasil e dirá que
deixou aqui um pedaço elo seu coração.
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SEJA ÁRBITRO DA I
i^^ELEGÂNCIA CARIOCA/

Y tSCOlHENDO NO IOUVRE JaBf£/^ V^'
ff AS CAMISAS QUE O TORNA- Mp^lS^/J
V RiO SOBEffANO DA MODA K-T ,N_n, Y".-^

Detiôulo e BrummeL vivendo em p^^^R^Bg'
loçjares diierentos, conquis- K«wvr'*,?Í1*^^

taram o título de árbitros do |>^~.^';!^Í^tK
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Retornam do Recife
destacadas figuras
do Clero Brasileiro

Tsndo chegado do Recife em um
dos Oonstellations da linha peruam
bucana da Panair do Brasil, prosse-
gulu viagem para a sua prelasla, via
Belo Horizonte, em outro Bandeiran-
to da mesma empresa, dom frei
Eliseu van der Weijen, bispo prela-
do de Paracatu'. Coube ao ilustre
purpurado oficiar o solene pontificai
da véspera do encerramento do Con-
gresso do Escapulárilo realizado na-
quela capital.

Da mesma procedência, viajando
em outra aeronave da Panair, regres-
saram a Niterói os revmos. morise-
nhores Antônio de Abreu Macedo o
José Batista de Pereira, da Arqul-
diocese de Niterói, que para ali ha-|

DIÁRIO DA NOITE Rio, 3071951
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Aramaira às escutas com on
incêndio havido na usina elétrica

Em Niterói um "Don Juan" alcoólatra
foi jogado no rio e morreu

Flagrante da visita do prwidentt dia República á Universidade do Brasil, cercado de ministros de Es-
fado e ouiras autoridades.

AFIRMA 0 PRES. DA REPUMKA, INAUGURANDO NOVAS INSTALAÇÕES NA UNIVERSIDADE DO BRASIL

E* uma obra que desafia o tempo e que se des-
tina a moldar o espirito de muitas gerações

Na manhã de ontem, o delegado cal,, apurou tratar-se de José Au-mTJnmrs&rz-is»« ™ K£:,r„r & asas**»- *« a
cretaria de Segurança, de Niterói,
teve comunicação de que, dentro de
um rio, que divide o município de
Niterói e S. Gonçalo, apareceu o

de peregrinos fluminenses para o re.
ferido Congresso e para a V Berna-
na de Ação Católica, que se reali-
zou paralelamente ao mesmo Cou-
gresso

solteiro que residia na rua Tenent,'
Jardim n. 250. u

0 ferliie declarou que a policia de
Eupe de Caxias ó agredira
ESTÁ GRAVE NO H.P.S.

Uma ambulância da AssLstencla
foi, ontem, chamada para um bar-
racfio, na Barreira do Vasco, onde
um homem, vindo de Duque de Ca-

petrôuio e BrummeL vivendo em
locjarea diierentos, conquis-

taram o título do árbitros do
elegância masculina
O Sr. pode tomar-ee tambem
impecável ao vestir, graças ao
«édito que o Prazolouvte lho
oferece
tlão perca a oportunidade
Faca-se árbitro da elegância
carioca Escolha hoje mesmo.
no Louirre. as camisas, blusões
e tudo quanto desejai para o
tornarem soberano da moda

Temo» utn Kirtimen»
co inimitável de bio
sõn pira os tens pa*-
iciot matinau « par*
oi banho» de sol qu*
u praias, oa campoi t
> pratica deu espot-
on ingerem
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Atendendo a uni especial convite
formulado pela Reitoria da Unlver-
sidade do Brasil, o presidente da Re-
publica, sábado passado, esteve ali
em visita a fim de inaugurar as suas
Instalações remodeladas, e, tambem,
declarar inauguradas as obras que
compõem o Instituto de Neurologia.

O presidente Getulio Vargas íoi
recebido, juntamente coin os chefes
das Casas Civil e Militar, general
Ciro do Espirito Saiut. Cardoso e
embaixador Lourival Fonte respecti-
vãmente e demais autoridades que o
acompanharam, pelo reitik Pedro
Calmon. pelos titulares da pasta da
Educação, Justiça, Fazenda, Traba-
lho e Viação e demais personllda-
des.

Nessa oportunidade o presidente da
Republica pronunciou importante dis-
cuso, que destacamos os seguintes to-
picos: ."Talvez não haja. para um chefe
de Estado, emoção maior que a da
participação lio ato que institui uma
nova Universidade. E' uma obra que
desafia o tempo e que se destina a
moldar o espirito de muitas gera
ções. Edificá-lo c o mesmo que cons.
truir para a eternidade" — disse o
sr. Getulio Vargas.
CENTRO MOTOR NA VIDA.

UNIVERSITÁRIA
E prosseguiu dizendo:

"Há quatorze anos atrás, foi esta a
minha emoção ao dar existência le

gal á Universidade que hoje me aco- fativos da vida nacional e pelos pro-
lhe, concebida para se tornar o pro- prlos anseios da consciência coletl
pvio centro motor de toda a vida va.
universitária brasileira, irradiando i Tive a0 ineu ia(i0 a3 gerações no-
da Capital da Republica para o resto! vas ^o Brasil, que, em todos cs se-
do pais a mais alta e a mais pura; tol.es da inteligência e da cultura,
expressão do pensamento e da cultu- procuravam novas fôrmas de convi-

vencia e novas expressões para os
valores antigos. Encontrei o apoio

Em Minas o presidente
da Comissão de Popula-
cão do Conselho Social

- e Econômico da O.N.U.

ra nacionaiü.
Todos os regimes político. especl-

At nonsaa camlsaa
e as nossas grava-
Us ae distinguem
pela sua beleza e
resistência sem
(vjüal.

DR. SPINOSA ROTHIER
DOENÇAS SEXUAIS E URINARlAb
— Lavacem endoscopica da vesicula.
Próstata — Rua Senador Dantas. 45»
B. Telefone: 22-3307 - De 1 áe 7 hs.

álmèntè o democrático e republicano, do proletariado, nio por que este pre-
se fortalecem o dignificam pela difu-l tendesse fomentar uma luta de cias-
são e valorização do saber. As idéias ce contraia ao caráter brasileiro, mas
constituem uma força cada vez mais I porque era ele expressão de uma
poctwosa. ã incidida que se apertei-
çosiii e desenvolvem cs meios de
transmissão do pensamento: força
beuefirra, fecunda e sã, quando se
consagra o progresso e bem-estar da
Humanidade; maléfica, agressiva e
ameaçadora, quando serve de veiculo
ás místicas çlissolventes eu âs ambi-
ções do imperialismo estrangeiro."

Filiando da precipita vesponsabili-
dade cio Governo em lavorecer a for-
inação de uma consciência nacional
esclarecida e justa, afirmou que,
para tanto, ci preciso que todos te-
nliani livre acesso âs puras fontes do
pensamento humano; das ciências.
das letras, das artes, da técnica,
através das Universidades.
MISSÃO SOCIAL

E POI/ITÍCA
A' certa altura de seu discurso,

disse:
"Conforta-me lembrar, por isso

mesmo, que a missão social e poli
tica do meu Governo, desde os pri- j nacionais
meiros das da revolução de 1930. nâo' '

foi ideada pelo arbítrio tle um ho-
mem, nem pelos interesses de um
grupo; foi-me imposta, a mini c nos
que comigo colaboraram, pelos impe-

foraç nova e criadora, símbolo de um
movimento universal de humaniza-
ção do trabalho e de consagração da
igualdade de direitos e de oportuni-
dades para todos os homens na luta
pela vida, sem distinções de classes.

Acompanhado do sr. Germano
Jardim, representante do Brasil na
Comissão de População do Conselho
Econômico e Social das Nações Uni-
das, seguiu para a capital mineira
em um dos Bandeirantes da Panair
do Brasil o professor Alfred Sauvy.
diretor do Instituto de Estudos De-
mográflcos da França e presidente
da referida Comissão.

Autor de importantes obras es-
peciallzadas, entre as quais "Pre
visão Econômica" e "Hiqueza e Po-
pulação", o ilustre educador fran-
cês se acha em nossa pais a convite
da Fundação Getulio Vargas, do

privilégios ou de'fortunas. Más ^ütuto Brasileiro de Geografia e

DRA. NINA DE CARVALHO
TRATAMENTO DA ÉfiTÉRÍÜDADE

DOENÇAS DE SENHORAS - HEMORROHIAS - PARTOS.
Assembléia, 63-1.° andar — Segundas, quartas e sextas-feiras, das

15 is 18 horas. — Residência ; 25-11.191
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Margarina Saúde custa menos
vale mais! Ê gostosa, puríssime
e contém 20.000 unidades de
vitamina "A" por quilo!
Facilmente digerível, Margarini,
Saúde ê para passar no pão,
nas torradas, nos biscoitos, nas
bolachas, tornando-os mais
saborosos e nutritivci! Prefin
hoje e todos os dias a
Margarina Saúde!
Peca uma lata ao seu forneceu

L Sirva MARGARINA

famfe
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lambem obtive a colaboração de ou-
tias forças, daquelas que exprimiam
o patrimônio secular da nacionalidade,
a historia, a tradição, os valores pe-
renes oue transcendem as Inovações
momentâneas e quo represetam a
alma eterna da Nação. Porque nun-
ca pretendi favorecer reformas que
não tivessem raízes nas aspirações
mais profundas e inais constantes da
coletividade e que não exprimissem
um consórcio pacifica de evolução^
tradição."

^Abordando o problema do livro di-
datico, afirmou que o Governo pre-
tende tomar medidas que vizem mais
ampla e freqüente publicação de li-
vros didáticos superiores e científicos

tradução dos livros es-
trangeiros fundamentais, concessão
cie facilidades ás Reitorias, á direção
das Faculdades e às organizações es-
tudantis para importação de livros
técnicos e científicos, bem como
maior desenvolvimento ás bibliote-
cas universitárias e escolares.
SÍMBOLOS

DO PATRIOTISMO
CULTURAL
Escolhi este recinto e esla atinos-

fera de vitalidade espiritual e pa-
tviotica — disso o sr. Getulio Vargas
— para dizer-vos, estudantes e pro-
fessores, símbolos do patrimônio cul-
fciiral da Nação; nas urnas eleitorais
de 1930, como na marcha renovadora
de 1930, não fui trazido á suprema
magistratura do meu pais para de-
íender interesses de grupos, nein para
realizar ambições pessoais. Fostes
vús, povo brasileiro, vós, as gerações
moças e as gerações que orientam a
juventude com a experiência de tra-
balhos árduos e de sacrifícios; fostes
vós que me apontantes o rumo das
vossas esperanças e que impusestes
ao meu Governo, ontem como agora,
o compromisso de conservar para os
vos=os descendentes esse patrimônio
de cultura, de ideais e tradições, que
representa a nossa Pátria comum.

Jamais, traí, nem trairei a vossa
confiança. Jamais fugi, nem fugirei,
á missão que me delegastes, ou que
ainda possais delegar-me. Governei
sempre convosco e ao vosso lado con-
tinuo. auscultando os vossos desejos,
procurando compreender e sentir as
vossas aspirações e colaborando con-
vosco para a grandeza do Brasil.

Magnífico Reitor.
Egrégia Congregação de Universi-

dade do Brasil.
Bela c gloriosa Juventude Uiiiver-

sünria.
Faço votos para que esta Casa, de

oricÍa"sairão estadistas e administra-
dores, cientistas e filósofos, artistas e
técnicos — futuros pioneiros -nos va-
rios compôs do pensamento humano,
futuros dirigentes do país — conheça
os mais altos destinos e tome o seu
lugar entre as suas mais ilustres
ciygonères deste e de outros Contl-
nentes, honrando o nome do Brasil,
que é o seu próprio nome. e desali-
ando o tempo, como fiel guardiã e
interprete da cultura nacional."

Estatística e da Faculdade de Ci
enclas Econômicas para realizar
uma série de palestras.

A exemplo do que já realizou no
Rio, o professor Sauvy foi a Belo
Horizonte a fim de pronunciar p-a-
lestras sobre assuntos de sua espe-
cialidade no auditório do Palácio do
Comércio, escolhendo para tema na
capital mineira as "relações entre
os investimentos e a variação da po-
pulação".

O SABONETE

REGINA
é uma maravilha ! -.ir.

xias. para a casa de um parente,
passava mal. -"\'.--'¦_'

Ali, constatou o medico tratai-se
de Antônio Lucená de Souza, bran-
co, de 23 anos, solteiro, residente em
Duque de Caxias, onde, na tarde de
ontem fora espancado pela policia
local.

Apresentava cie fratura do crânio
e contusões pelo corpo. .

Mesmo assim, gravemente ferido,
declarou ele ao Investigador clc ser-
viço no H. P. S. que.-os agressores j
pertenciam à policia de Duque de
Caxias.

Pouco depois, agravando-se o seu
estado, entrou ele cm estado ae
"shock".

O investigador, que ouviu a decla-
ração, comunicou a ocorrência ao de-
legado de dia na Policia Central.

Queda de bonde na
rua Sacadura Cabral

Foi internado no Hospital dos
Marítimos, ontem, Luiz Custodio de
Menezes, de 50 anos, que sofreu que-
da de bonde em frente á sua resi-
dencia, na rua Sacadura Cabral nu-
mero 215, recebendo contusões e es-
corÍ9.cõcs

A policia não teve conhecimento
do fato- >

O auto quebrou-lhe
duas costelas
Silvio Constantino, de 22 anos, sol-

teiro, operário, residente á Estrada
do Itaguaí, sem numero, na tarde de
ontem foi atropelado na mesma es»
trada por um automóvel náo identi-
ficado.

Sofreu fratura da região dorsal es-
querda e de duas costelas.

Levado para o Hospital Rocha Fa-
ria, ficou ali internado.

Apurou ainda a autoridade que omorto era alcoólatra contumaz eontem pela manhã, próximo ao rioteria dirigido galanteie a uma se-nhora que se fazia acompanhar-dc
um rapaz moreno, de estatura me-
diana, vestindo terno de linho bran-
co, com o qual discutiu.

No auge da discussão, o rapaz
dando-lhe um empurrão, atirou-ò
dentro do rio, tendo José Augusto
batido com a cabeça em uma pedrae morrido em conseqüência.

Foram iniciadas diligencias paraidentificar o criminoso.

ARARUAMA A'S ESCURAS EM
CONSEQÜÊNCIA DE INCÊNDIO

NA USINA ELECTRICA

Ontem por motivos desconheci-
dos, na Usina Geradora de ÍÜectri-
cidade, no município de Araru»ma
irrompeu violento incêndio, que des-
trulu parcialmente a mesma.

Em conseqüência, todo o mutilei,
pio de Araruama está *s escuras.

De Niterói, para taqupla localidade
partiu um socorrotlo Corpo àç Bom-
beiros, comandado pelo sargento
Alberto Molinari, que dando comba-
te ao fogo. evitou a destruição total
da usina.

O delegado de plantão, Miguel
Alonso, esteve no local e tomou as
providencias necessárias.

osOegMlume o Hálito, Embeleze
/ COLGAIIZE sn boca
v_ Com

CREME DENTAL

COLGATE

Almoce por 25 cru-

zeiros no moderno res-
taurante da A. B- I,
Aberto a partir das 11

horas. ,
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A ESCOLHA E SUA I Si
É claro que o senhor, boin conhecedor, não
erra e exige sempre o melhor "scotch" do
mundo... o legitimo OLD FARR! Esaa legi-
Umidade é garantida pela cápsula de alu-
mínio forte que protege a tampa de aegu-
rança. Por tudo Isso o senhor sabe o qu»
diz quando aürma: — Com OLD PARK no
copo... o prazer ó certo 1

Julgamento sensacional
em Minas
A MULHER MATOU

O MARIDO
COM ARSÊNICO

UBA\ 29 (Meridional) — Com a
constatação pela perícia de que o
fazendeiro Rui Dechamps de Andra-
de foi assassinado pela esposa, que
paulatinamente ministrava doses de
arsênico nas refeições de sua vitima,
espera-se que se realize, em breve.
nesta comarca mineira, um dos mais
sensacionais julgamentos já ocorri-
dos na Zona da Mata. A Indigltada
foi presa e confessou o crime, ten-
do o amante da mesma, tambem de-
tido, confirmado que foi o incentiva-
dor do crime.

ANDERSON, CtÀYTO-N & CIA. LTDA
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As matanças de gado
em 1951

PORTO ALEGRE, 29 (Meridional)
— As matanças para charque e frio
e conservas, neste Estado, foram en-
cerradas a 25 de Julho ultimo, tendo
atingido ao total de 416,115 reses,
contra 395.321 no ano passado.

Daquele total coube para charque
296.065 e 120.050 para frio e conser-
vas. Em 1950 foram de 302.459 para
charque e 92.862 para frio e con»
servas. Verifica-se, pois, matança
maior de 1951.

As matanças para charque nos
Estados do Brasil Central (Mato
Grosso, Minas Gerais, Golas e São
Paulo), inclusive matadouros de 9.
Paulo e Estado do Rio, foram de
462.258 reses em 1950 e o apurado
neste.r:^. já sa eleva; a 526.543.
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Poupo decepções ao seu paladar! Exija

Seja uma sentlneia
do seu whisky! Inu-
tillze as garrafas usa-
das do OLD PARIU

©Wpart
o whisky de alta classe
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DIÁRIO DA NOITE
llio. 30.7-11)51 — 3

Encerra-se hoje a
I Reunião das
Cooperativas

indicações aprovadas
¦encerra-se, hoje. ás 15 horas,,a l

UtniJilão dc Consulta ás Cooperai!-

ffa ultima sessão plenária, foram
aprovadas várias indicações, inclu-
liiiio-se entre cias a quc sugere a
.rincão de entrepostos para a.s Co-
operativas que desejarem concorrer
liara o suprimento de viveres á Ca-
pitai da Republica. Oi representai*)-
Isji <!auch03 iâ se prontificaram a
(o.iiecor an Rio, reiularmente, xar-
rjue, arroz, banha, frutns, vinho, ia-
rlnha do trigo e de madioca, etc,
dentro daquele sistema.

Dslibcrou ainda o plenário soli-
íiltr aos poderes Exèceutivo e Le--rfalatlvo aeja apressada a aprova*
i-in 1.0 projeto qne cria o Departa-
r,rv!o Nacional do Cooperai ivismo.
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COLCHÕES
HEIfÜRMAM-HÍ! a domicilio pa-
m o mesmo dia por preços no al-

cance dj todos. Serviço
perfeito e rápido.

ORANDE SORTIMENTO para
pronta entrega ae:

COLCHÕES e ACOLCHOAD03
da: Crlna, Oearlna. Algodão:

Travesseiros de Painas de Seda e
Cortlça: CAMAS e ESTRADOS

ds Vários Modelos
PABRICA: RDA SANTANA. 40

Telefone: 43-4540

U UIVUKtfO INFLAMA A AUEMBLEIA UO PAKA

Durou a sessão até uma
hora da madrugada

O deputado divorcísta saiu apressado
para vêr a esposa na Maternidade

\

BELÉM, 29 (Meridional) — A seu-sâo de sexta-feira, da Assembléia
Legislativa, prolongou-se até umn
hora da madrugada de sabadorcom
03 debates do requerimento do sr.Libero Luxarão, lavoravel i Institui-
ção do dviórclo.

Os-discursos que se trocaram, em
torno da matéria, íoram bastanto
longos e retóricos. O sr. Rui Barata,
na tribuna, passou a ler Bngels.
Nessa ocasião, o sr. Silvio Braga, ia-
voravel ao divórcio, declarou queprecisava retirar-se, pois havia rece-
bicio um chamado da Maternidade
onde se encontrava Internada sua cs-
posa. Com esta declaração, pergun-tou se, no caso de demoíar-se dunshoras, nlnda voltaria a tempo de vo.
ta1' u favor do requerimento. O sr.
Rui Barata então respondeu:

— "Pôde ir, tranqüilo, e demorar-
se duas, três ou quatro horas por-
que, ao voltar, ainda me encontrará
lendo este livro".

Também o deputado Wilson Ama-
nnjás desculpou-se por ter de se reti-
rai em virtude de um telefonema re.
cebido, comunicando-lhe haver o seu-Iilho sofrido um acidente.

Logo a seguir foi posto em vota-
çâo o requerimento do sr. Luxardo,
que obteve um empate; O sr. AbelKigueredo, presidente da Mesa da
Assembléia, desempatando, votou
contra o requerimento.

.O deputado Só Maria Chaves, an-

tl-divorcista, ao terminar a refrega,
declarou, com suspiro:

— "Tanta coisa útil e necessária
para ser discutida e nós perdendotempo com essa questão de divórcio".

Não é comunista
Esclarece sua posição o
sr. José Ernesto Araujo
Barros

Esteve em nossa redação o sr.
José Ernesto Araujo Barros, casado;
residente á est. Gal. Càrirobert da
Costa, 30G, em Realengo, e que tra-
bnlha á rua Beneditinos, 17, 4." nu-
dar, para declarar que não pertenceao extinto PCB, e, tambem, que não
ó comunista. Manifestando indig-
nação por haver sido iludido em sua
boa fé por um agente de Pre.-ites,
nfirmou-nos o sr. José Ernesto
Araujo Barros:

-- Em 1945, assinei, por iiisisten-
cia üo meu senhorio, um documen-
to pelo qual, sem o saber, fiquei li-
gado aos comunistas. Quero, agora,
por intermédio deste Jornal, tornar
publico que, acima de tudo, sou
brasileiro e cristão contrito.

Assim, não trocaria, jamais, o
pavilhão auri-verde dn minha Pa-
tria pela bandeira nojenta e tinta
de sangue, cios comunistas.
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Uma coleção

maravilhosa de. tecidos

finos, estrangeiros

e nacionais, na

GRANDE VENDA

ESPECIAL ÜO

PRIMEIRO ANDAR.

Apenas 6 preços

Artigos de qualidade

idêntica à dos que

sãò vendidos na loja.

Não deixe

para os últimos dias!

Santa Branca
O.. ..- IU I • • •

VALTER IOBÍM

Jobifli convidado
para e mbaixador

em Montevidéo
¦ Nova crise em perspec-

tiva no PSD gaúcho
PORTO ALEGUE, 2!) (Meridional)— A nossa reportagem esteve cm Fi-

lipinho, onde, durante o dia, o ex-
governador Walter Jobim recebeu do
sr. João Goulart um convite para
aceitar o cargo dc embaixador do
Brasil cm Montevidéu, obtendo do
cx-chcíc cio executivo gaúcho u ,,se-
guinte declaração, de próprio punho:

.-- EfeUvamcnte, esteve aqui o rir.
Jpfici GouLirt. como enviado do pre-
sidente da Republicai dr. Geiulio
VargáS, fazendo uni apelo para que
aceitasse, por motivos ponderável.***,
umn rqpresòíitaçftf) co Urasil no ex-
terior, Dada a relevância, do assim-
lo r a fim de. poder resolver sobre a
distinção que mc cm conferida, fi-
quei dc li' ao Rio dé Janeiro para
pessoalmente cntendcr-me com o
presidente rta República c o chance-
ler João Neves da Fontoura', cm bre-
ves dias".

Vários lideres do VSD süUriOgràh-
riensc, ao saberem da resposta do sr.
Walter Joliim nn convite do sr. Ge-
lullo Vargas! protestaram contra a
atitude du ox-gpverhádóf. quc não
ouviu o seu partido sobre a impor-
te, matéria, que envolve a posição
da agremiação majoritária íio Es-
tado."

No K*o-dois altos
funcionários <lo
Departamento de Kstado

Dois altos funcionários dos servi-
ço;; de imprensa c radio do Depar-
tamento ric Estado,- dos EI5.UU.,
çHcgaram ao Rio sábado, viajando
da Buenos Aires pelo "O Presiden-
tc", da Fa:i American World Air-
ways.

São eles os sr.s- Jüslin Miller, an-
Ugo juiz dá Corte de Apelação, mem-
bro ria Comissão Consultiva criada
pelo presidente Truman e atual pre-sidente ria Associação Norte-Ameri-
cana do Broadcasters; e Forney Ran-
kin, conselheiro de negócios públicosria embaixada americana na cidade
do México c conselheiro especial do |secretario de Estado adjunto, Ed-
ward G. Miller. «

Os dois altos funcionários ianques
permanecerão quatro dias nesta cu-
pitai em cumprimento da viajem de
Inspeção que vôm realizando pelos
diversos Escritórios de Informações
do governo norte-americano instala-
dos nos vários paifses da America
Latina.

fiBil
13' o acgulntç o projjtjiníá de hoje:

13,30 •-- Imagem dc provas — 17.00
âs 13.110 — Filmes — 20.30 — Varie-
dades TV, produção dc Francisco
Sales com o fcohcurso clu vários artis-
tas — 20,45 — Filme — 20,51) — Rc-
senha desportiva Philco. com Ari
Barroso; num escrito dc Fernando
Bruce. Oferta de Philco e da Cia.
Cipan — 81,10 -- Filme — 31,25 —
Trapalhadas rio Oscarito, oferta da
Casa Qarson. Produção de Francisco
Sales, dirigiria por Bob Chust. Par-
Ucipação de oscsrito c grande elen-
co. — 21,45 — Filme- 21.50 — Te-
jornal, com Luis Jatobá em mais
uma edição especial do "tclcnews".
Oferta de Brahma. — 22,05 — Pro-
grama de terça-feira e Encerra-
mento.

Uma geração a ser-
viço do aperfeiçoa-
mento eletrônico.
Ontem no rádio, ho-
je na mais perfeita
televisão.

Fxiw?Me, Diminilraclo «VemJii
nu* oo ouvidor' sa - rua sXo josé. ii

PAUL 1. CHRISTOPH CO.
mo de JAHEmn

QUINA PETRÓLEO

Oriental
A VIDA DO CABELO!

O menino caiu do bonde
O menino Ademir, de 8 anos, íilho

de Amalia Santas, residente á rua
Cameririo. ri. 32, fraturou o crânio
ao levar violenta queda de bonde, na
rua Sacadura Cabral, em frente.Ao
n. S08.- w ..„.¦¦ «f
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Isqueiro "Foto". U
ro «utomítico com ís linhas reai? de
uma máquini letosráfica. Com tripé c
propulsor removíveis servindo para
mesa e tambem para c bolso. Um
presente original.

Preço da Praça OJ 195,00

Preço $6 dia' 30: CRI 89,00

Castiçal de Meio Cristal. Man-
sa lapidada à rnSo. Pedestal todo ira-
baíhado, Com tomada, interruptor c
(io coberto com isolánte plástico Real.
ça a decoração e embeleza o seu lar.
Preço da Praça Cr$ 180,00

Preço só dia 30:.... CRS S8,M

Vestuário para Meninos. Dc 2
a 7 aríos, Lm superior jor-jutdo. Leve
e rcsistcnlc. Modelo clássico com 6
botões e 9. bobos. Cores garantidas:
cinza, marron, bçioe e azul.
Pieço da Praça CrJ 125,00

Preço só dra 30:  CRi 89,°*'

p
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Ilusão "Sport Shantung". Em
finíssimo tüantung. Modelo americano

com fecho eclair. Em dois tons de

beije. Todos os tamanhos.

Preço da Praça:  Crí 295,00

Preço só dia 31 : .... CR$ 189,00

Caixa Higiênica para Roupa Suja.
Em madeira esmaltada. Resistente e lá-
cli de limpar. Cabe em qualquer ba-
nheiro. Não exala cheiro. Respirador
que evita mofar a roupa. Toda branca
com tampo e p£s azuis ou verdes.
Preço da Praça: Cr$ 250,00

Preço só dia 31:  CRi 149,M

AGOSTO
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Calça "Golf". Tamanhos de 2 a 7
anos. Em casemira mescla. Sanfona nas

pernas, bolões para suspenwrins. Cò-

res variadas.

Preço da Praça: Cit 125,00

Preço só dia 31: ..... CRi 79,00
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Sweater Olímpica ''Winter". Em
malha de pura lã. Um bom açasalho
para os dias mais frios, Mangas com-
pridas. Gola, punhos e cintura tipo
sanfona. Diversas cores e em todos os
tamanhos.
Preço da Praça:  CrS 195,00
Preço só dia 1: CRS 159,00

—i a

Travesseiro Ventilado. De mo-
Ias "Tropical". Molas de aço ameri-
cano. Respiradores para garantir a
circulação do ar. Forrado em superior
tecido molrée. Tamanho 60 x 40.
Preço da Praça: Cr$ 150,00

Preço só dia 1:  CRS |8,M

ír%
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Calça Tropical para rapaz. Tecido
leve e resistente. Corte moderno e
acabamento perfeito. Rolsos tipo faca.
Cores variadas. Todos os tamanhos.
Preço da Praça  CrJ 198,00

Preço só dia 1:  CRJ 139,00

Meias Soquete "Super". So-
quete de fio merccrizsdo, Diversas
cores e em todos os tamanhos. 3 pares
que valem o dobro.
Preço da Praça: 3 por.... G$ Í9,00

Preço só dia 2: 3 por.. CRS 27,°**

Seringa para injeçio. Fabrica-
ção Argentina de 1.» qualidade. Com
agulha de puro níquel. Capacidade
5 cc. Indispensável na farmácia de

s seu lar.
Preço da Praça  Cr, 30,00

Preço só dia 2:  CRS 19,M

}mA,ÀL
Camisa "Comerciario". Lm
finissima cambraia branca, leve e re-
sistente. Colarinho moderno, manga»
compridas. Tamanhoj até 37,
Preço da Praça  CrS 75,00

Preço sÓ dia 2:  CRS 59,50

ll
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ColihSo Ventilado de Molas"Blue Star". Para pronta entrega a do-
micílio. Nas quatro principais medi-
das: 1,80x1,20,1,85x1,25,1,85x1,30
1,90x1,30. Fabricado com molas de
aço estrangeiro das melhores proce-
dênclas. Forrado com tecidos reslsten-
tes i escolha do cliente.
Preço da Praça; Cr$ 2.000,00
Preço só dias 3 e 4: ÇRS 1.400,00

Luxuoso Casaco de Peles."Brummcl". Bem comprido. Mangas"Buffant" ou com punhos largos. Gola
alta. Costas amplas... Todos os ta-
manhos.
Preço da Praça: ...... CrS 3.000,00

Preço só dias 3 e 4: CRS 1.590,°*
ou $ 159,00 mensais pelo Crediárjo,
Abra o seu Crédito com antecedência.

Sapato Clássico. Em couro "klpps"

Fôrma analómica. Solado batido auí

garante grande durabilidade. Nas cò*

res: preto, marron, havana e laranla.

Preço da. Praça:  CrJ 250,00

Preço só dias 3 e 4: CRS 199,°°

DEVIDO A SEMANA INGLESA O ARTIGO DO DIA DE SÁBADO É O MESMO DE 6.A FEIRA
'12
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DE MINUTO A MINUTO
DAS 6- AO MEIO-DIA

OÜCK Nl "RIOIO RELÕGIO FfDERir
...MÍ ÜlTIMIl ESTÍÇlO DO SEU DIUL.,
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UMA ORGANIZAÇÃO GENUINAMENTE BRASILEIRA

vBELO HOBIZOKTE, 29 (Meridio-
nal) — O sr. Jue Maria de Alkimin,
secretário das Finanças do governo
mineiro, deverá: seguir no próximo
dia 10 para Paris, a ílm de ultimar
o empréstimo de 20 milhões de dói-
lars, contraído pelo Bstadb com o
grupo IMPEX, da capital francesa.
Essa importante.opei-ação de crédi-
tu, iniciada pelo governo do sr.Mil>
ton Campos somente agora pôde ser
concluída.'Dé aeordo oom o contra-
to firmado entre as partus,*'os 20 ml-
Ihfien de dollfir^rfio,, ipllcaaM era

Empréstimo dc vinte
milhões de dólares para Minas

Pítloma « Hillti,
limpe e Embeliti

os Dentes Con

mmmm
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tcrial de estradas: de rodagem, cam-
pos de pouso, equipamentos para a
Policia Militar, etí. Para acertar à
data exata dò embarq^ie !do.,sr. José

ticipando desde o inicio dás conver-
sações. Em companhia do titular da
pasta das Finanças, seguirão para a
Françaos srs. Louis Steurmàn.e o
-rr, -— .^^teBtii^^
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• o maior espetáculo da atiu.tfi_Ia.le ; ¦ '*,
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preços
que

encantam!

grande
• • •

anual
? •

a MAIOR das já realizadas
durante os últimos 10 anos!

tecidos encantadores
por preços que encantam!

%M$até/à!
na LOJA encontramos variedade de:

Tecidos de lã, nacionais c estrangeiros, para senhoras - Grande
variedade em tafetás lisos e fantasia - Failes, plumeties, listados e
brecados - Variado sortimento de imprimes em diversas qualidades

Organdis suíços bordados e lavrados • Rendes francesas da mais .
fina qualidade - Mousselines lisas e estampados - Organzas lisas
e de pois - Morrocain - Envers Setim • Sstins ducheses para noi-
vas - Alpacas - Outoman - Cloquet.

f(tw* até/à!
na secção de CAMA E MESA encontramos sortimento de:

Guarnições de cama, bordadas em linho, cambraia e cretone-Toalhas
de mesa, de linho, em vários tamanhos - Variado sortimento em

jogos de mesa adamascades - Cobertores - Colchas - Edredons • Guar-
nições da Madeira - Toalhas de banho - Toalhas de rosto - Atoalhados

Panos de mesa - Panos de copa - Lençóis - Linho Belga de 2,20
larg. em cores exclusivas - Artigos para cortina e tapeçaria.

1/mof WÊ
no 1.° ANDAR encontramos novidades em:

Casimiras nacionais e estrangeiras, nas mais modernas padronagéns
- Tropicais nacionais das melhores procedências • Completo sorti-
mento em tropicais ingleses - Gabardines - Tricolines e Cambraias
de lã dos melhores fabricantes - Linhos para ternos de homem •
Tecidos para camisa-Tricolines e popelines nacionais e estrangeiras-
Cambraias de linho-Tricolines-Musselines - Completo sortimento de
artigos de algodão para senhoras - Voiles e Mafquisetes - Cambraias
lisas e estampadas. .

Um "espetáculo" para os olhos que vêm o

que mais lhes agrada e também para o boi-
so porque, tudo agora, custa muito menos!

.

Acerte o sou relógio poro entrar
às 15 horas na grande MESA DE

REJALHOS
A MAIOR E A MELHOR/

DIARIAMENTE NOVOS RETALHOS,
PRECISAMENTE ÂS 15 NORAS
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Violento desastre com
um motociclista de Santos

O desportista paulista em estado grave no H.P.S.
— O seu comp4_-ie.ro saiu incólume

.loão Otávio Alüeraml, de 35 finos;
donterSiOi re..dente em Santos, Sfui
Paulo, á. rua Francisco Glic.io
rií 730. c um irei), ò, Alexandre Tcr.c,
também írio/adol' naquela ckjade, ila
rui Julio Mesquita n. 184, viajavam
na motocicleta n. 1461, tle Santos, c
acabavam cie chegar ao Rio, na ma-

Francisco Canaro, á fren-
tc dc sua famosa orques-
tra típica, atuará de 1 a 7
tle agosto na boite "Night

and Day"

1 __T^ii 1
_M wA "m_ Jm Al-'¦1 ^_i ¦

1 m\ j__F^___/^j!t_____.
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Para abrilhantar a Semana do'Sweepstalce" a direção da elegante
boite -Niaítt and Day', acaba de
contratar por telefone diretamente
de Buenos Aires — a famosa Orques-
tra de Francisco Canaro — que aqui
chegará acompanhada de outras
grandes atrações especialmente para
dar maior tirilhantismo a temporada
do "Swèepstakè". Assim, rie l a 7
de agosto tereir.03 na "Night and
Day" um noíabiliashi.. "Sho.v". 4iu.
ainda contará com a fascinante Eva
Flores — a boneca de ouro de .Cuba
— e a cantora internacional Yõlandà
Vargas, que •ali estrearão, hoje, se-
gunda-feira. •

drogada de ontem, quando .sofreram
violento desastre.

O primeiro dirigia a moto e o se-
gundo viajava na Irazslra. Vinham
ao Rio pani assistir ao circuito mo-
toclcllsllco que ontem se realizava na
Quinta da Bôa Vista. Quando já es-
lavam na avenida Brasil, esquina
com a Praia do Caju', foram colhi-
dos por um lotaçür, nfio Identifica-
do cujo motorista fugiu, sendo nm-
bos jogados ho solo.

Em conseqüência, João Otávio Al-
geram! sofreu fraturas do crânio e
exposta da perna direita, tendo sicio
internado no H.P.S. cm estado de
choque. Alexandre Tcrrc, mais feliz,
nada sofreu, além de pequenas esco-
riações.

A policia do 16." distrito registrou
a ocorrência.

Mais tarde foi apurado que o lota-
ção atropelador tinha o n. 5-30-75 e
nfio conduzia passageiros o que faclll-
tou a fuga.

O auto invadiu uma
choupaita na estra-
da das Furnas

Era dirigido por uma se-
nhora não habilitada

Na manhã dn ontem, o auto parti-
.nlar n. 3-97-1-8, de Gllbért Kenaut
Medeiros, residente ii rua Toholelros
n. 202, que era dirigido pela senhora
Dulce Beviláqua Rangel, de 30 anns.
casada, residente na rua Delfim
n. 31, apartamento 301, quando des-
cia a estrada das Furnas perdeu a

/direção o fei de encontro ao barracão
n. 1.050, daquela estrada, danificar.-
do-o bastante.

O comissário Oswaldo Vicento, do
17° distrito policial, indo ao local, pe-
riiu a perícia do Gabinete de Exames
Periciais e prendeu a senhora Dulce,
nuluando-a por falta de habilitação
para.dirigir automóvel.

Apurou a autoridade que. além do
I... Gilbci. Kenaut Medeiros e a se-
| nhora Dulce, viajava no referido au-
j tomovcl o sr. João Magalhães Car-
I neiro. r .sidente á rua Tonelolros

ri. 202.
i O barracão danificado estava vazio
¦e não foi identificado o seu dono.
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EMBARCOU PELO AVlAO'TRANSCONTlNENTAL DA "SAS.",

com destino à Europa, o sr. Lauro de Sousa Carvalho, presidtin-
te _'_. EXPOSIÇÃO MODAS S. A., e da COMPANHIA BBASIí.i./.
RA DE ROUPAS, destacado homem de negocio do .omerdo e
industria- Em sua longa excursão, visitará os grandes ceijiroj
comerciais e Industriais da Inglaterra, Suíça, França, Bélgica
e Itália, a /im de entrar em entendimento com as grandes in-
dusirias do continente europeu, visando o maior desenvolvi-

mento do nosso comercio e indusíria

??^?^.'_^Í!fe3|8*

Atendeu ás exigências dos
anjos e Ikou sem <t$ A3.000.00

Negociante lesado por uma cigana

Cale Cnncerlo Hnmers 7
Um "scripf 

P, odiiíido e dirígidq porCÉSAR IADEHU e R£NATA FR0NZ1
.:; avenida n. s. ^stmmSiM S-«

Ktterns: Tel,-2Í2«|;.77 J0/
.* ,- ¦_V ,»'. ' 
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S. PAULO, 29 (Meridional) ¦—
por volta das 15 horas dc ontem,
êòmparcceü á Delegacia de Vadia-
íém o comerciante Felipe Cedra, de
54 anos, casado, morador na ul. No-
Ihman, 904, e queixou-se ao escrivão
Reinaldo Cheioti, da que uma ciga-
na, ilaqueando-ihe a boa fé, lhe fur-
tou Crí 43.000,00.

UMA PROrÉSSÒRA
Coiisla do inquérito que a vitl-

ma _ -estabelecida com oficina de
fundiçfio no endereço acima. De
tempos _ esta partf, os negócios do
queixos, passaram a corre rmuito
mal. Pelipe Cedra já andava bas-

Atropelado em frente

ao HPS faleceu ontem
Vitima de um atropelamento, na

ta.-d d? séba-jo, em frente ao H.P.S.,
por auto n*:. identificado, faleceu
ontem naquele hospital o funciona-
rto do Loide Brasileiro, João de Oli-
veira Souza, de 40 anos. cuja resl-
dencia nio foi ali conhecida.

O corpo foi removido para o ne-
cròterip da policia.

Trocaram cdaeíradas

no restaurante
Foram ontem medicados no Pos-

to de Assistência do Meier os opc-
rarios Luciano Alves Moreira, de 39
anos. a. Alcino José Diamantino, de
S6 anos. residentes, respectivamen-
te, na avenida 29 dc Outubro nu-
meros 5472 e 8318, os quais se de-
sentenderam num restaurante dessa
mesma rua, esquina da rua Piauí, e
se aü.edlram mutuamente a cadei-
radas.

O primeiro, com fratura do fron-
tal, foi removido para o H.P.S., onde
ficou internado, e o segundo, que
sofreu escoriações leves, depois de
socorrido foi preso pelo investigador
de serviço naquele hospital e au-
tuado em flajrante no 22" distrito.

\
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Rutura completa entre
a Rússia e a Iugoslávia

WASHINGTON, 29 (U. P.) — Em
seu regresso da Europa, o senador
democrata Brien McMahon afir-
mou: Tenho certeza dè que a mtu-
ra entre a Iugoslávia e a Rússia é
definitiva, final e completa.

tante desanimado, quando, certo dia
encontrou na oficina o prospe.to de
propaganda de uma tal professora
Dircc, a qual garantia que, median-
te uma consulta resolveria qualquer
problema. A vitima não hesitou ein
procurar a "miraculosa" professo-
rara a quem contou toda sua des-
dita.

CK$ 43.000,00
A velha e astuta cigana, depois

de virar e revirar a sua bola de
cristal, disse: "Irmão, sua vida es-
tá muito mal e os anjos exigem Cr$
43.000,00.

• Ai, então, você passará a ganhar
diariamente no bicho, ua loteria e
seus negócios progredirão".

Diante de tanta promessa, .clipe
arranjou os CrS 43.000,00, "exigir
dos pelos anjos" e os depositou nas
mãos. da mulher. Os dias passaram-
se e Felipe nada de ganhar no bi-
cho nem na loteria e os negócios
continuaram a correr mal. Contou
a historia da "professora" a vários
amigos e ficou sabendo, então, que
havia caido no "conto da cigana".
No álbum da Delegacia de Vadlagcm
o queixoso reconheceu Emilia Pe-
trovich como a trapaceira .

Senhora atropelada
Na tarde de ontem, o auto de pra-

ça chapa 5-0479 atropelou, no cara-
1)0 de São Cristóvão, em frente ao
cinema Fluminense, a senhora Te-
resinha Camila Perpetua, de 20 anos,
casada, residente à rua Cajá ri; 575.
Atirada a distancia, sofreu a jovem
senhora ferimentos generalizados
pelo corpo.

Depois de socorrida no Posto Cen-
trai de Assistência. Teresinha reli-
rou-se.

"Fechado", Soi bater
no barranco
Na Estrada Rio-São Paulo, pro-

ximo a estação de Santíssimo, o au-
tómovel chapa 38-9G, dirigido pelo
medico legista Rubem Pereira de
Araujo, de 37 anos. casado, residen-
to à rua General Sevcriano n. 100,
apto 209, ao fazer uma curva foi fe-
chado poi; um ônibus, nâo identifi-
cado, e na manobra que fizera para
livrar-se foi chocar-se contra um
barranco.

Saíram feridos: o medico, com
contusões na perna direita, sua es-
posa d. leva Heninger de Araujo, de
37 anos, co.m contusão na região
nasal, e os filhos do casal, Rubem
de 6 anos e Fábio de 8 anos.

Todos foram socorridos no Hospi-
tal lloqha Faria, de onde se rctl-
raiam depois de medicados.

A delegacia do 27.° distrito regis-
trou a ocorrência.

Pacto de ajuda militar
entre os EE. Unidos
e a Iugoslávia

WASHINGTON, 29 (ü. P.. —
Fontes diplomática.. Informam que o
embaixador da Iugoslávia, sr. Vladi-
mir Popovich, embarcará cm Bel-
grado na próxima semana, com des-
tino a Washington. Esperãrso que
com a chegada do sr. Popovich en-
trem na fase final as negociações
para um Pacto de Ajuda .Militar en-
tre os Estados Unidos e a Iugoslá-
Via,

i /Perfume o Hálito, Embeleze os DenlesV
( 

COLGATIZE sua boca )

Cosito Poüchtl
tle 1 MÍhuí o

i .
S O li V C A o

Se Shernxl estivesse inocen-
f te, não teria dito que havia

(chegado 
à oàbaiia "dez minii-

tos" depois da esposa'. Se já a

I 
encontrara morta, nio pode-
ria, nunca, saber o momento

(exato 
em que ela chegou à ca-

bària; Esse pequeno deslize
i levou-o para a cadeira elétrica. :

DOR 0E DENTES*

IMITO
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n
Catete, 137-Tel. 45-2523

Dormitórios e peças avulsas fabricadas
em madeira dc lei para crianças de qual-
quer idade. Grande variedade em estilos,
cores e tamanhos. Entrega imediata.

A vista e a prazo,

DR. UBÂLDO VÂREJÂO DA 1WECA
1-líòTESE CLINICA E CIRÚRGICA DENTARIA COM ABSOI.UTA GA-
RANTIA. TÉCNICAS ALEMÃ E AMERICANA PARA CONFECÇÃO DF

DENTADURAS ANATÔMICAS. MOLDAGEM FUNCIONAL
Diariamente de !» ás 1. horas e ilas 14 ás IX horas

RADIOGRAFIA A CR$ 10,00-
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UMA CASA DA ERA ATÔMICA Pemando ita era em que as bom-
bas atômicas poderão arrasar a su-

pcríicie da terra, o desenhista Kadehaueh construiu lima cidade do fu-
turoí onde estaremos em segurança. Vemos, aqui, um novo estilo dc casa
que, ao primeiro sinal de perigo, baixará num pnráo abaixo d» superfl-
cie da terra belicwa. As bombas atômicas poderão destruir a superfície,
Wis. no seu làr confortável, com tetos esjiesr.os pára proteção contra os
ridlos atômicos, voei. telari, seguro. Mesmo cue a bomba atômica venha
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Â hora (lo almoço,
derrubaram o guarda
c ganharam a rua

o
POETO ALEGRE — (Meridional)

. Há cerca de um més, foi recolhido
m xadrez da 3.* Delegacia de Poli-
J,|ft 

' 
o perigoso larápio arrompadpr

Luis Loureiro da Silva, autor cònfes-
so de vários assaltos a residências
» casas comerciais desta capital.

K vida de Luis Loureiro da Silva
jlllio é um tanto romântica. Ele é
natural do Estado do Ceará, onde vi-
vou até aos vinte anos, de idade Com
essa idade, foi sorteado para servir
no Exército Nacional, e, como solda-
do consígulll «ei* transferido para a
Capital da Republica. Após um ano
de serviço militar, ele saiu das filei-
ras do Exército e continuou vivendo
no Rio de Janeiro. Ali conheceu e se
tornou intimo de "rafuagem" da ei-
dade. Seus amigos eram vigaristas,
batedores de carteira.- e toda a espé-
oie do criminosos. Cedo percebeu que
óodifl ganhar a vida no "mole" e
Ingressou no crime. Porém, tinha
qualidades, boa voz. c sabia tocar
marimba com perfeição.

Resolveu, então, conseguir empre-
so como cantor e musico. Acoberta-
do pelos empregos, "nas horas va-
gas" assaltava casas para furtar.
aWíhi. tornou-se perito em arrom-
iiamento de portas, cortinas de aço e
ianolas. Cedo. a Policia do Distrito
pederal, o apanhou c ele teve que
cumprh', longa pena no presidio da-
quela capital.

Viajou, depois, para diversas par-
tes do Brasil, e por varias vezes íoi
preso.

Aqui cometeu, conforme já disse-
mos vários assaltos, sendo, há um
mês, detido e trancafiado no xadrez
da 3.* Delegacia de Policia á rua
Cristóvão Colombo.

O arrombado!', musico e cantor, es-
tava num xadrez acompanhado rie
dois presos. Ali fora colocado por
que os tres mereciam "especial cari-
nho" das autoridades policiais.

Luis, porém, não sc conformou com
a situação e elaborou inteligente pia-
nn cie fuça.

Na tarde de domingo ,o velho
guarda Alexandre, que há muitos
an« trabalha naquela Delegacia, foi
g, cnla n. 4, onde estavam presos os
dois e Luis, a fim de levar-lhe o ai-
moço. O velho abriu a porta do xa-
drez, tendo antes deixado os tres
pratos em cima do um caixão Assim
que a porta foi aberta e que Alexan-
dre virou-sei Luis deu forte empur-
rão no velho e saiu correndo e, sem
tardança, ganhou a rua, desapare-
cenrio.

Avisada as autoridades do RCP,
saíram duas canoas a procura do fu-
ijitivo, sem entretanto, poder loca-
Hra-lo,
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Equipe da cirurgiões e enfermeiras que participaram da primeira
operação inlra-cardiaca, realltada no Brasil

X primeira operação intra-cardiaca
realizada no Brasil

O prof. Santy, com a colaboração de outros cirur-
giões brasileiros, no Serviço do prof. Jorge Grey,
promove uma extraordinária intervenção para
cura da estenose mitral
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0 Mucus da ASMA
Dissolvido Rapidamente

O» «uquct eewsptradorca a *lo-
tcntot dt «Mia • bronqulte «n»«ne-
n>m e organismo, mlnun •.•nerfla,
•rrulnam • uúdt e dtbUlUm o co-
riçlo, Em 1 mlnutot, Maaaac»,
nova formula médica, comece a cir-
cul« no aanfue. dominando rápida-
menta ca aUquea. Desde o primeirodia com*ç» a dtaaparcear • dlflcul-
didt em rwplrar e volta o tono rc-
ptrador. Otido o que te facneceaaa-
rio 4 tomar S puttihas de Mcadac»
at refcicõee e íteerâ aliviado da
amu ou bronauite. A eclo 4 anulto
rapiii» meamo que ae trata de caio»
rebelo** • anttgoa. Meaeeaa tam
tido umu êjrlte que ae oferece eom
a itranua de dar eo paciente ttipi-
HçJo livra e ficil rapidamente •
rompido alivio do aofrtmente da
asma cm poucoa dias. Peça Maadata
tisji meimo, cm qualquer farmácia.
A nossa (arantia i a aua-malor pre»taclo»

Graças aos progressos realizados
no campo da anestesia, dos métodos
de tratamento pré e post operatorio
de recuperação dos acidentes cardia-
cos de íibrllação e parada do cora-
ção, o sonho de precursores de ope-
rar o coração pôde ser realizado. Em
1002 o inglês Sir Lauder Bruton in-
dicára como meio de corrigir os es-
treitamentos que se localizam nu
válvula milral do coração, a dilata-
ção dessa válvula por meio cirúrgico.

TÉCNICA PARA OPERAR O
CORAÇÃO

Foi nesses últimos anos que R. C.
Brork da Londres, Bailey de Pila-
delfia, Sir Gordon Murray de Toron-
to. concretizaram aquele sonho da
operar com exilo o coração humano.
BrocK-, cuja técnica é a adotada pe-
lo professor Sant.v, operar através a
auricular, o que muito simplifica o
ato operatorio. O professor Paul
Santy é o maior cirurgião do Conti-
nente Europeu, o rival de Brock nas
Ilhas Britânicas, de Crawford na Pe-
ninsula Scandinavia e dos melhores
americanos, foi o cirurgião que man-
teve elevado o prestigio na cirurgia
latina. Grande e notável cirurgião
geral vêm-se dedicando nos últimos
anos a cirurgia do tórax, em que se
transformou num dos mestres mun-
diais. Veio ao Brasil á convite da
Faculdade Nacional de Medicina, por
iniciativa do profesor Jorge Grey
que foi estudar com ele em Lyon ai-
guns problemas da cirurgia toraxica.
O professor Hanty, além de confe-
rencias na Santa Casa de Misericor-
dia e no Hospital Sanatório Santa
Maria operou com sucesso completo
uma dezena de casos nos serviços
dos professores Brandão Filho, Jor-
ge Grey, na Policlinica Geral do Rio
de Janeiro e ilr. Jessé Teixeira, na-
quele Sanatarío. O grande feito que
marcará uma data na Historia da
cirurgia no Brasil foi, entretanto,
particou a primeira intervenção in-
tra-cardiaca entre ós. Isso se reali-
zou no Serviço de Cirurgia da Poli-
clinica Geral do Rio de Janeiro, a

i cargo do professor Grey, no dia 24
do corrente. No doente, minuciosa-
mente estudado pelo dr. Nelson Bo-
telho Reis, o professor Sant.v, auxi-
liado pelo professor Jorge Grey, dr.
Josias dc Freitas e Robert Hinrlck-
sen praticou a chamada operação
de Brock. Tudo foi coroado do êxito
o mais completo, graças á alta ca-
pacidade do ilustre cirurgião fra:;cês
que pôde dispor de uma equipe de
colaboradores, coisa indispensável a
tais empreendimentos. A anestesia

base e essência dos bons resultados
esteve como sempre naquele Ser-

viço e em todas as operações do pro
fessor Santy, a targo do dr. Mario
de Almeida; o serviço de recupera-
ção a cargo do dr. Eduardo Tinoco
que contou com a colaboração do clr
A. Ratto. O dr. A. A. Villele, car-
diologista da Policlinica, controlou a
electrocardiografia operatoria indis-
pensavel para tais operações. O ato
operatorio foi assistido por inúmeros
cirurgiões e clínicos dentre os quais
destacamos o professor Monteiro da
Carvalho, o dr. Nelson Cotrim, dr.
Botelho Reis. além de numeroso ou-
tros médicos da Capital e dos Esta-
dos. Para completar os ensinamen-
tos da cirurgia intra cardíaca o pro-

fessor Grey, á tarde e mseu labora-
torio de Cirurgia Experimental repe-
tiu, no cão, para seus assistentes e
outras pessoas interessadas no as-
sunto a operação de Brock: de queo professor Santy se constituiu o
grande mestre.

A MEDICINA ESTA' DE
PARABÉNS

Estão, pois, todos de parabéns; cli-
nicos cirurgiões, o mundo médico por
latos tão auspiciosos para a Ciência
Nacional e para os sofredores de tais
doenças hoje remedlaveis; tudo gra-
ças á iniciativa do professor Grey
apoiado pelo profesor Brandão Fi-
lho, diretor da Faculdade da Medi-
cina, pelo Reitor Pedro Calmon e vi-
ce-Reitor Deolindo do Couto, que es-
tão promovendo essas viagens de
mestres afamados que vêm trabalhar
com nossos técnicos e especialistas.

A fotografia que ilustra esta re-'
portagem. é, pois. um documento
precioso para os cirurgiões. Nela
se vê além do profesor Santy, o pro-
fessor Jorge Grey, os drs. Josias de
Freitas e R. Hinrlcksen e d. Regina
Halssemann que constituíram o team
operatorio; o dr. Mario de Almeida 3a empresa, no corrente ano, estáe Paulo Ramos que se encarregaiam assim classificada:da anestesia, o dr. A. A. Vilela e ; produção — 578M5 toneladas. Em
sua colaboradora dra. Alice que sejguai periodo de 1950, a produção foi

U ORÇAMENTO NA CÂMARA
— Bobagem,,
essa história
de obstruir
-- Assistência
Social no
interior do país
\ propósito de uma suposta e pro-

vavel obstrução dos trabalhos
ds votação do orçamento do Ml-
nisterlo da Educação, obstrução,
essa que seria a arma de que se
valeriam deputados partidários da
continuação dos auxílios e subven-
ções na próxima lei dos Meios, ou-
vimos hoje pela manhã o deputado
Daniel Faraco, da bancada pesse-
dista do Rio Grande do Sul. o qual
nos declarou:

- "Ninguém pensa em obstruir
a votação do Orçamento. O que
desejamos é defender vigorosamen-
1* os auxílios aos Colégios, hospi-
tais e Instituições de beneficien-
cia, única forma pela qual pede
chegar ao interior do pais. a a.s-
slstencia social prodigalizada sob
tantas formas nas metrópoles.
Consideramos retrocesso lnjusti-
íieavel em prejuízo do interior do
pais, a redução drástica que se pre-
tende fazer nas verbas relativas aos
auxílios e subvenções, verbas es-
sas que no Orçamento em vigor
atingem a um montante global de
500 milhões de cruzeiros. Estamos
dispostos a mover intensa campa-
nha da tribuna, em favor desse
ponto de vista, ao se discutir o Or-
çamento do Ministério da Educa-
cio e Saude. pleiteando a elevação
do teto des auxílios o que pode ser
feifc sem desequilibrar o Orçamen-
to Geral da Republica".

Como circulem rumores segundo
os quais a maioria pretende encer-
rar a discussão, assim que falem
os lideres, de forma a impedir a
avalanche de discursos que deve
perfazer umas 13J horas de dura-
ção. o sr. Daniel Faraco disse-nos:

— "Não creio que essa discus-
são seja impedida porque seria ins-
taurar em matéria de tanta impor-
tancia o regime da "rolha".

Cresce a exportação de
minérios

Segundo os dadas fornecidos pelaCia. Vale do Rio Doce, a produção e
exportação de minério de ferro des

encarregaram da electrocardiografia:
o dr. N. Botelho Rnis que estulou e
preparou a parte clinica do caso e
que é assistente do professor Capri-
glioni: o dr. Afonso Ratto o multo
conhecido chefe do Serviço de Trans-
fusão de Sangue e numerosos médl-
cos presentes.

A policia paulista investi
ga as atividades das em
presas de vendas de ter
renos e casas por «sorteio

S. PAULO, 26 (Meridional) — O
delegado da Ordem Econômica, com
o seu adjunto delegado, estão atl-
vando com severidade as investiga
ções em torno das empresas de ven-
da de terrenos e casas por sorteio, a
fim de apurar a responsabilidade de
algumas delas que estão ligadas i
Empresa Construtoral Universal,
cujo proprietário, o falso 'advogado
Alfredo Aloe se acha preso em Por-
lo Alegre, cumprindo pena de três
anos c seis meses de prisão. O pro-
cesso instaurado na Delegacia de Or-
dom Econômica contra Alfredo Aloe.
aliás processo de investigação, foi
iniciado em janeiro de 1946. sendo
cm seguida remetido á Consultoria
Jurídica da Secretaria da Seguran-
ça Publica, em 16 de março do mes-
mo ano, a fim de opinar algo a res-
peito do que já havia sido investiga-
do. Aquela Consultoria opinou em
longo relatório fosse ouvida a Dele-
gaoia Fiscal pois o assunto constan-
te do processo dizia respeito profun-damente àquela repartição.

de 317.338 toneladas.
Exponação — 486.972 toneladas.

No primeiro semestre de 1950, o to-
tal exportado atingiu 221.687 tone-
ladns.

Para maior conhecimento do de-
senvolvimento da Cia. Vale do Rio
Doce, as estatísticas informam que
a produção de 1950 alcançou 701.885
toneladas; o minério transportado.
694.757 toneladas, c o exportado.
710.399 toneladas.

No corrente ano, segundo cálculos
que podem ser considerados exatas.
serão exportados 1.200.000 toneladas
de minério de ferro. Em 1952, a ex-
portação alcançará 1.500.000. e em
1954 será duplicada, ou seja 3.000.000
de toneladas
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CLIPPER..
o cigarro para
torio gosto!

cigarros

83.09» i UM PRODUTO SOUZA CRUZ

AS MEIAS DE NYLON

Mallia il 2.Í.0O
il vj.no

;" il J5.ll»'•• 
fio 4s.no

!•* w> «o.im' ** 64 50.00

REFORÇADAS E DE

ALTO RETORCIDO

DURAM MAlS

TRAN.5B*RENTS;
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BOMTAà

Nomeação de oficiais
de Justiça no E. do Rio

Por atos do presidente do Tribu-
nal de Just-n rio Estado do Rio, fo-
ram nomea : Ciro de Sousa Silva,
para oficial ce Justiça da comarca
de Barra Manta; Roberto Rodrigues
Justo, para oficial de Justiça da
mesma comarca; Waldomiro Ferrei-
ra, para oficial de Justiça da cornar-
ca de São João da Barra e Argéo
José dos Santos, para oficial de Jus-
tiça do Termo Judiciário de Maricá.
ORIENTAÇÃO

DO CONCLA<VK
O I Conclave será orientado pelaseguinte comissão: Presidência de

Honra: dr. Deocleciano Costa Ve-
lho — secretário de Saude; presiden-cia oficial: dr. José Amélio; presi-dencia efetiva: da*. Gil Alves Lima;
Coordenadores: drs. Hilton Cerquei-
ra Leite, Zeus Serpa, Oscar de Ma-
cedo Soares, Lauro Mota, Godofredo
Justo, Mário Crespo de Souza e João
Vizela; Secretário geral — dr. Ma-
noel de Olivas; Secretário Acessor:
dr. Waldir Siqueira Soares; Mem-
bros efetivos e colaboradores: todos
os médicos inscritos e não médicos
inscritos, respectivamente.

m DEPÓSITO 0A
RUA DA CONSTITUIÇÃO, 36

PRECEITO DO OIA
Livre-se do engasgo, comendo
c bebendo devagar. — SNES.

REFEIÇÕES SEM HORÁRIO
Quando não intervém fatores es-

Iranhos, as funções do organismo re-
alizam-se com regularidade. Por isso
é que, por exemplo, sentimos fome
e sono em determinadas horas do
dia. A falta do horário nas refeições
é uma das causas de mal-estar geral
e de varias perturbações digestivas,
como falta de apetite, peso no esto-
mago e outras.

Leiam "A CIGARRA'
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A Resenha Esportiva PHILCO il
WM com Ary Barroso 81
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KELVINATOR, a primeira fábrica a pro-
duzir refrigeradores elétricos para uso do-
mestiço em todo o mundo, seguindo o lema
de seu patrono Lord Kelvin, não cessa na

fcusca pelo melhor material e pela melhor
técnica de fabricação.

A garantia efetiva que a KELVINATOR

dá aos compradores de refrigeradores domes-

ticos abrange um período de 5 anos e os

revendedores KELVINATOR são testemu-

nhas da ausência de reclamações dos felizes

possuidores de KELVINATOR dentro, ou

mesmo além, do período de garantia.

Durante os últimos dez anos, dentre todos

os milhares de possuidores de KELVINATOR

no Brasil, de Norte a Sul, apenas três apre-

sentaram reclamações fundadas e que foram

atendidas dentro dos termos da Garantia

Kelvinator. E nenhum KELVINATOR dei-

xou de funcionar por defeito durante todo

o período da última guerra.

Em virtude de sua permanente ôusca pelo
melhor, não só aqui, mas como em todo o

mundo, as reclamações são tão raras que
KELVINATOR não concerta as unidades

reclamadas: troca-as por novas e destrói es

devolvidas. Ê mais econômico do que man-

ter operários durante anos e anos, a espera

de eventuais concertos!...

SE V. TAMBÉM ANDA
KM BUSCA UO MELIIOK... EXIJA

Refrigerador elétrico

Distribuidores- Gerai» 1
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m. <t* m Uim ter «portanldadc d*
permanecerem nus atuais funções,
mediante pública demonstração dc
sua capacidade; somente em caso dr
inabilitarão nau provas, e não cies-
dr logo, seriam os aludidos servidores
reclasslfiçados, Jú i|iie devem ser cs-
laveis; se porrm lhes falta o requi-
site da eslubilidade, então a Irregll-
luiidadi' dr sua admissão foi ainda
ínuiui. por que nesle raso teria sido
frita paru fins dr aposentadoria qua-
sr Imediata, uma ver. que o Minis-
terio ila Aeronáutica se refere a
"senhores dr sessenta unos".

A afirmação ile que o trabalho üe
revisão Ioi reito á revelia do Minis

. íe partir da premissa, sem
verdadnira, de que sáo consl-

Sos, ilegais as admissões pelo

:Mo 
de relação nominal e por

l meio* impróprios, sustenta o
Udo Minilterio qur, se era prr-

feio* artigos 311 r 31 dn de-
l-lei n * 5 175/43 a admissão á

je apresentação ile diplomas r
idos de capacidade, "os uien-

qur eram estranhos ao ser-
publico, admitidos, mediante

iffto nominal, nu Tabela Unlca,'^ttries 
previstas nos citados ar- 

'» (o grifo não r do origiuall | trrío da Arroiiuutiraeui contrario do
têr sua situação legalizada,; que anteriormente assrntara o Con-

l ___, expedição dr portarias indl-jSrltio dc Administração do Pessoal,

_ anlfesto o equivoco do Minis-
lt te Aeronáutica:
}.*) — Porque não sc poderia re-
liar mediante «imples portaria
Itüíliiil um alo praticado eom nia-

_, tI©U<*o te lei;
BJ) — Forque a solução preeoni-
li, «ouforme este. Departamento
[t**e oportunidade de acentuar,
ia eMverter a revisão das tabelai
Scas num expediente iiioeúo e our-

», pois a administração seria for-
Ia a ¦¦> eonilderavel dispemlio de

rço, tempo * recursos flnancci-'i, 
para que, afinal, as mesmas prs-

|s permanecerem nos mesmos lu-
rM em que ingressaram irregular-
«te; dai a conclusão dc que seria
ile racional, mais sensato e mais
«tro deixar a* causas no mrsmo
tm que *« encontravam, quando

Excelência deierminou a revi-

.'?) Porque a exigência de provas
btteas te habilitação par» o pre-
Rinento teu funçtee, providencia

tié afigura neeeeearia em face
J #ipoxto >• item anterior, somen-
HfcCneffrios poderá traaer ao Minis-

i te Aeronáutica ,não sendo, pois,
jurei condenar-se, em nome dos

,-*«¦»« d» serviço. sotuçAo que a
\*l;.*e- virá beneficiar;

•) Por que se a própria Consti-
ç|o, os eodigos e as leis em ge-
nio sáo imutáveis e passam pe-

processo de adaptação ás novas
Atoes, não vê este Departamen-
Motivo plausível para que uma
pies Cirenlar, ouj* finalidade foi

.,ç»r algumas normas de caráter
mlnMratiTO, não possa, quase dei
IM após aua expedição, aer substi-
ite per outras normas mais con-
Maneis eom as neceseidades atuais

«erviço publico, tanto mais quan-
«ssa substituição ainda se impõe

. caso em foco, para evitar qur a
edida moralizadora da revisão das
belas únicas venha a converter-se
im expediente inútil e oneroso, com
eVlavel descrédito do Governo;
Sr!) Porque a situação dos servi-

es de idade avançada, que se in-
a visando combater a exigência

,g provas públicas, é irrelevante,
r isso que tais servidores que de-
im ser estáveis, de acordo com ns
itérios elaborados pelo Conselho

j Administração de Pessoal, teriam
dn desde Ioro reclassificados em
neão de menor salário, sc este Oe-
ürtamento não houvesse proposto
formula, sem duvida mais banig

resulta, possivelmente, de uni equi-
voco.

Parece, com efeito, uui exagero
"pretender que o Conselho de Ad-
minisiraçao dr Pessoal livesse com-
prlència para determinar a maneira
pela qual deveriam ser cumpridas,
pelo O.A.S.P.E-, as ordeus conti-
das uo respeitável despacho de Vos-
sa Excelência, sóbre a revisão das
tabelas únicas". Tal competência é
exclusiva da autoridade que dctenni-
nou a revisão, no caso, Vossa Ex-
telencla. Ao órgáo incumbido por
Vossa Excelência da execução da-
quele despacho, ou seja, este Depar-
lamento, «nhriia estudar a melhor
forma para úesc-tpeiihar a incum-
hência que lhes ÍHii atribuída. Con-
voeando e ouvindo o Conselho dr
Administração de Pessoal, o 1IASP,
usou de uma prorrogatlva regimen-
tal para fixar normas de trabalho,
princípios e critérios eom o mais am-
pio conhecimento da eausa. Mas nio
delegou a esse Conselho ou aos re

fulariaadM naviOM nas aamis-
soes;

%*) reexaine e acerto das rc-
classificações, das melhorias de
•salário c outros atos processados ,
de maneira imprópria ou preju-
dlclals ás legitimas possibilida-
des de acesso de antigos servido- '
res;

3,"i organização ile novas ta-
belas únicas, nas quais sejam
atendidos os verdadeiros iiui:.'es-
ses da administração e os pre-
ceitos da lei. do.s regulamentos e
tia boa orientação técnica.

Pela natureza cla.i providencias
que implicam, essas três fases sãn
sucessivas, e a primeira delas tem
caráter preparatório em relação
á .secunda, como esta o tem em
relação a terceira. Tais consdie-
rações indicam, nitidamente, a
urdem natural do trabalho n
realizar na execução dos critérios
aprovados por Vossa Kxcelencia".

8 — A.s medidas preconizadas no
projeto de decreto, rio qual s eorigl-
noii a representação do Bxcelentls-
slmo Senhor Ministro da Aeronau-
tica, se destinam a atender á pri-
meira fase do trabalho, conforme
está expressamente declarado no
item 0 daquela exposição de mo-
tlvos. Nesta primeira lase nao ha-
haveria necessidade cie audiência
previa cio Ministério, umn vez que
este Já havia sido consultado e for-
r.eeldo os elementos informativos so-
licitados no questionário inicial cie
identificação das irregularidades.

« — Nem por isso, entretanto, agiu
o I> A S.P. á revelia do Miniítério
Ua Aeronáutica, já que este. como
aliás nobremente afirma a represen-
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presentantes ministeriais que o iu- llt„gu ancXa, por intermédio ile seu
tegram. atribuições que lhes sáo l»««- (^>iU-etor de Pessoal, participou da
rentes como órgãos do Presidente da r)ttboriiÇã0 dos "princípios e crité-
Republica. ^ost<i Uil sHH qualidade dc membro

6 — Por isso mesmo, das atas cie
reuniões co Conselho nada consu
g respeito de qualquer deliberação
tomada no sentido de proceder o D.
A. S. P., juntamente eom os órgãos
cie pessoal dos Ministérios, á revi-
são rias tabelas únicas, eom a obri-
gação ile .submeter previamente á
apreciação dos ministros de Estado
as medidas tendente sa eliminai' as
irregularidades nelas comidas. Um
procedimento desse gênero, por mo-
tivos de hierarquia, somente pode-
ria ser determinado por vossa exce-
lencia. O que ficou decidido pelo
Conselho, conforme consta da ata
cia sesião de 25 de abril, foi que as
Divisões de Pessoal dos Ministérios
designariam seus representantes pa-
ra trabalharem na confecção das
novas tabelas a cargo do I>. A.
S. P.

7 — Ora, a fase cie organização
da.s novas tabelas ainda nem sequer
foi iniciada, por ser, precisamente
a ultima etapa do trabalho de revi-
são. Evidentemente, nessa fase fi-
nal, os entendimentos entre u D. A.
S. P. e os Ministérios serão mais
Íntimos e mais freqüentes. Coeren-
te com esse processo normal de tra-
balhu, o D. A. S. P., nu exposi-
ção de motivos relativa ao Ministe-
rio da Aeronáutica ,teve oportuni-
cinde rie esclarecer que;

"Os estudos realizados em tor-
no da matéria, com referencia ao
Ministério da Aeronáutica, leva-
ram este Departamento a con-
cl.ulr que a revisão da tabela uni-
ca do aludido Ministério deve

(ena de sangue num
baile em Vicente de Carvalho
Um convidado descarregou o revolver contra o outro

Sábado, rêallzava-só uma festa na disparos contra Dante Goulart La-
reditieneta de Athaíde Malta Mene-
zes, im avenida Automóvel Clube
11, 30fi7, em Vicente clt; Carvalho,
quando o convidado Matlas Ferrei-
ru dos Reis. por motivos ignorados,
sacou de um revolver e fez vários

mc em qur. a administração tem cons
ciência de seus deveres c responsa-
bilidades. , .,

1 Et>le Departamento admite que
as irregularidades a corrigir tenham
tido como ponlo dc partida a "meia

¦ ••¦- ¦-- .... ^ mais louvável potsivel!!.. Isso. entre-
do Conselho de Administrai •« d» "»». «.nverte 

em atos legi-

11 — A' fórmula proposta pelo
DASP, o numero de dispensas que,
cm face de uma aplicação rinida dos
"princípios c critérios", poderia ser
muito elevado, foi reduzido a um
mínimo conpativel com os interesses
do Estado, abaixo do qual náo se-
ria possível fazer qualquer oorreçao
das irregularidades existentes que
tanto comprometem o "sistema do
mérito" no serviço civil brasileiro.

1» — A intranqüilidade a oue se
refere o Ministério ila Aeronáutica
é fenômeno inevitável cm torno de
alos que atingem os interesses dc
qualquer grupo. Compreendê-la de
outro modo Importaria cm fugir a
realidade. Admiti-la como óbice a ATENAS. 29 (INS) — O primeiro
moralização do serviço publico seria ministro cia Grécia, Sufocles Veni
naturalmente inconcebível num resi-; zelos e o conselho de ministros se de

forre, branco, riu 20 anos, solteiro,
comerciarlo, residenle na rua João
Pe:i n. 23 quo íoi atingido por uma
das balas no tórax.

Praticado o crime o agressor apro-
veilando-se da confusão que se es-
tabeleceu, fugiu, tomando rumo
ignorado.

A vitima, om estado grave, Ioi
transportada para o Hospital Ge-
túlio Vargas, onde ficou internada.

Pouco depois, Athatdc Malta Me-
nezes, indo is delegacia do 24u dis-
trlto. fez entrega ao comissário Pa-
ria cie um revolver S & W, calibre
32, car.o longo, declarando ter sido
a arma usada pelo criminoso, que
reside nos fundos de sua casa, num
quarto, donde desaparecera em se-
guida ao fato.

Renunciou o Conselho
de Ministros da Grécia

ressoai. Das atas das sessões do
Conselho, quando %»* decidiu a mate-
ria, consta a assinatura do represen-
tante do Ministério ria Aeronáutica
O Conselho de Administração de Pes-
soai se compõe de "trcie membros",
sendo, apenas, três, do D.A.S.P.
Note-se, ainda, a circunstancia de
qur um dos representantes ilo
DASP, eomo Presidente do Conselho,
tem, unicamente, volo de qualidade.
A rigor, conta, por conseguinte, a di-
reção do DASP, com dois votos nu
Conselho de Administração de Pes-
soai, o que torna inadmissível a pre-
função de que possa fazer prevale-
eer, por oulros meios, que não a ar-
gumentaçáo livre e democrática, a
adoção de seus pontos de vista nas
deliberações daquele órgão.

10 — Náo foi o D.A.S.P. aluai
quem criou u problema d» dispensa
de servidores públicos admitidos eom
manifesta violação da lei. Ao eon-
trario, o DASP procurou atenuar o
processo dr correção das irregulan-
Uailes verificadas nas tabelas únicas,
imprimindo a maior benignidade nu
fase de execução fios "princípios e
critérios" elaborados pelo Conselho
de Administração de Pessoal. As
dispensas inevitáveis ficaram reilu-
zidas aos casos dc indiscutível nuli-
dade das admissões. Maior toleran-
cia não seriB admissível nesta fase
preliminar c expurgatóiia, uma ve/.
que u aeão revisionista se processa-
ia em obediência aos imperativos da
im. «nm hasc cm "princípios e crité-

timos perante a lei e a moralidade
administrativa. A idéias original foi
deturpada e. em conseqüência, houve
não apenas as irregularidades que o
próprio Ministérilo proclama comn
tambem as que este Departamento,
através dc um exame sereno, equa-
nime e imparcial, apurou á luz dos
critérios aprovados c mandados exe-
cular por Vossa Kxcelencia.

14. Sáo procedentes, entretanto,
os reparos do Ministério cia Acro-
náutica, no que cocerne a neecssi-
dadr de atualização do Anexo I da
minuta ilo decreto «ue este Depar-
tamento submeteu á aprovação lir
Vossa Excelência. Tais reparos o.ue
imporiam na retificação pelo pro-
prio Ministério do« dados que o
mesmo forneceu a este Departamen-
to, foram atendidos com as neces
sárias correções do expediente.

15. Assim, com a ressalva cons-
tanle do item anterior, não vê este
Departamento nenhum motivo para
reconsiderar o assunto e não encon-
tra. na representação do Excclcn-
tisiiimo senhor ministro da Arcnáu-
tica, elementos que conduzam a so-
lução diferente daquela preeoni/.

mitiram à noite passada. Espera-se
que o liei Paulo nomeie um governo
provisório. Antecipava-se a queda
cio ministério, porque Venizelos ha-
via dito anteriormente que renun-
ciaria se aprovasse uma medida
para que a.s eleições se verificassem
em setembro. A medida foi aprova-
da pelo parlamento fa/. dois dias.

B

O -GOSTOSÃO" DERRUBOU A.S GRADES UO ASILO DK OHFAS — Na tarde dc ontem, ma.s um ilcs-
ses ônibus que andam pela cidade em loucas correri as deixou patente a inconsciencia como sun dirigidos,
Trafegava cm alta velocidade pela rua Ipiranga, nas Laranjeiras, conduzindo poucos passagclror» n ônibus
u 8-10-18, da Viação Continental, linha Kio Cnmprl clo-São Salvador, quando, numa dessas manobras im-
possíveis, projetou-se dr. encontro ao gradil do Instituto João Alves Afonno, o conhecido asilo tic órfãs,
instalado no n. 70 daquela rua. Rompendo a grade c o muro que a sustenta, o "gostosão" foi parar dentro

<h> tardim do asilo, no qual, por felicidade náo havia crianças, como costuma acontecer. O motorista fugiu
sem ser identificado, c tambem, felizmente, os poucos passageiros suportaram bem o choque, nao lemlo lia-

vida feridos, No clichê, um flagrante da ocorrência.

rua General Polidoro e mais os oni-
gus cias linhas 12, 109 c 126 que to-
nham o letrelro indicativo ("Ex-
traordlnario — Túnel Velho — Via
General Polidoro;

2.° — o.s ônibus cla.s linhas 12, 5(i,
103 e 130 prosseguirão normalmente
como hoje vem acontecendo pela rua
cia Passagem — Túnel do Leme, bem
como os das linhas 12, 109 c 120 onde
não haja o indicativo supra oposto
sobre o parabrlsa;

3" — o.s lotações, cujos números
de licença sejam impares são obri-
gados a inscrição "Extraordinário —
Túnel Velho — Via General Polido-
ro" e assim obrigados a seguir por
esse Itinerário,

¦}." — os lotações cujos números do
licenças sejam pares nfto precisam
de qualquer inscrição extra, e segui-
rão pela rua da Passagem — Túnel
do Leme.

5." — A ultrapasagem utilizando o
laclo da contra-mão cie direção fica

conforme seja sábado ou outros dias
uteis.

Para a.s linhas 109 e 12G a hora
deve ser 11,10 horas e 115,40 horas
conforme seja sábado ou outros dias
uteis.

7." — Os motoristas dos lotaoçôes
com destino a Copacabana, Ipanema
a Leblon com licenças impares, qual-
quer que seja seu ponto de partida
colocarão a inscrição para pn.sat_.em
pelo Túnel Velho ás 11,40 horas o 17
e 10 horas conforme seja sábado ou
outros dias uteis.

8.°)' — 0.< ônibus das Linhas 64
c 108, permanentemente deixarão clc
trafegar, quando na direção do Sul
pela alameda dos Bondes.

O.*) — As linhas 3 c 114 passarão
permanentemente a servir ao eixo
rua da Passagem — Rua Real Gran-
deita'—¦ Timel Alaor Praia tvelhol e
rua Siqueira Campos ate retomar
cm Barata Ribeiro seu atual ittnera
rio.

10.") — O trafego motorizado pro
yenient* cie Copacabana pelo tunal

da uo projeto de decreto, elaborado: proibida na rua da Passagem — Rua
cm perfeita harmonia com os "prin
cípios e critérios". apro\"<dos pelo
Conselho de Administração dc Pes-
soai e submetido á alta apreciação
de Vossa Excelência cm cumprimen-
to do respeitável despacho de 19 de
fevereiro do corrente ano.

Aproveito a oportunidade para re-
novar a Vossa Excelência os pro-
testoi do meu mais profundo res-

lei, com base cm "princípios
rios" que Vossa Excelência já havia
aprovado e mandado executar, dc

metodicamente, abranger ás três pois de pleno vonhecimento das au
eauintes íase<" toridades c empla divulgação pela peito. Vl\\'\ _ Dire
Ti supSo de determina-imprensa, sem que surgissem obje- a^ ARIZIO DE MANA - D.r,

das funções e correção das ine- ções dignas de aceitação. _ int 
o.crai.

General Polidoro — Rua Real Gran
deza e na alameda do.s Bondes da
praia de Botafogo.

6.° — As Empresas das linhas 12,
109 e 120 providenciarão para que um
ônibus sim o outro não ao saírem
do.s pontos, com destino ao sul, te-
nham a inscrição acima referida no
parabrlsa para que 50c',, dos seus vel-
culos passem pelo Túnel Velho. A
hora para fixação da Inscrição fica
estabelecida como devendo ser para
a linha 12, 11,40 horas e 17,10 horas

DSul não sofre nenhuma alteração no
que já vem vigorando atualmente,
nesses dias o horas, até atingir a
av. Osvaldo Cruz. Nesta avenida es- j depois de oito dias cia revista no car-
ts trafego ocupará totalmente suas tn./, é que se lembrou de observar es-duas pistas que comportam 6 filas 0nssez de fazenda nas minhas ves-
de carros

14.°j — Os autos de passeio des-
tinados á Urca e Copacabana devem
ocupar a pista da esquerda logo ao
entrar na Avenida Osvaldo Cruz o
prosseguir pela pista cia Praia de Bo-
tafogo, que lhes corresponde, isto 6,
a segunda do mar para dsntro idas
que estão com trafego). Os automo-
veis com destino a Botafogo e todos
o.s ônibus e lotações devem prosse-
guir, tanto em Osvaldo Cruz quanto
em Botafogo, por sua pista normal
de deslocamento na direção do Sul.
Os ônibus c lotações dn Urca são o.s
únicos que na altura do cruzamento
da alameda variante com a Praia clc
Botafogo poderão por cia seguir, to-
dos os demais, isto é, do Leme o Co-
pacabana são obrigados a continuar
pela mesma pista em que vem para

entrada na rua da Passagem

quase grilan-

cio Leme c da Urca, com destino t^nK«'Vimíu ffi* pa Stcidnde nfto sofre nenhuma alteração M1ÜDA^?B rnA^B^Avnpl ° 
qS?Í J

no que já vem vigorando alualmen-| _ «ADAS DOS SONDES Sabe-se
"•'..." Tninham úeka/i enivi\ fm ie mAriL rii'íi-ii/i mw,

res...
E bastante irritada

do. acentuou:
— Ora, se permite quadros vivos

no íunclo ria cena, por que razão im-
piicar com minha roupa, só pir sei
côr de carne e dar apenas a impre,-
são cie nudez? Nâo me sujeito a en-
t,'<.i' em cena da maneira ridícula
como esíe censor deseja".

Efetivamente, Luz Úel Fuego foi
substituiria na revista por uma cirl.

O empresário Juan Daniel lol in-
timado a comparecer a repartiçãc
competente cia Secretaria da Semi-
rança Pública para pagar a multa
e dois investigadores permaneceram
nc teatro onda está passando a revis-
ta "E' liei Sim", para efetuar a pri-
são de Ln:', Del Fuego. caso a atriz

| deseje desobedecer as ordens (ia

qua o administrador dc
te nesses dias e horns ' Tambem estão sendo feitas modl-l prédio onde a turbulenta atriz ít

11 o,_ o trafego motorizado pro-1 fieaçõess nas paradas dos bondes, hospedou, não consentiu que as c
veniente de Botafogo com destino dl!111 toda a cidade. A propósito, in- - ,; '

forma o major Cortes'cidade fica proibido de alcançar a
alameda externa em qualquer em ex-
terna em qualquer ponlo da Praia
de Botafogo, de vendo transitar pela
alameda .Imito aos edificios, a fim
do atravessar no cruzamento da Ave-
nida Osvaldo Cruz, controlado por
sinal luminoso e poder alcançar, nes-
ta altura, a avenida Rui Barbosa, por
onde prosseguirá juntamente com o
trafego a que se refere o periodo an-
terior.

12."i — A alameda dos Bondes
conserva a sua característica de máo
em dois sentidos.

13.°) —11 O trafego motorizado pro-
veniente da cidade com destino ao

'.

in- liras ali entrassem..

APARTAMENTOS em FINAL de CQKSTRUCAO
**

COPACABANA

'
Edificios: Piancó c Mamanguape
VENDEM-SE: para entrega em Novembro próximo,
apartamentos "DUPLEX", de sala, 2 quartos e de-
mais dependências. Preço: CrS 360.000,00, com
grande financiamento, do Banco Hipotecário Lar
Brasileiro S. A. — Ver no local, á rua Figueiredo
Magalhães, entrando pelas ruas Décio Vilares ou

Anita Garibaldi.

EDIFÍCIO CAMÕES
AVENIDA ATLÂNTICA

esquina da rua Figueiredo Magalhães
VENDEM-SE: ótimas lojas e um apartamen-
to, no andar térreo, de sala, 3 quartos e de-
pendências, com grande financiamento da

Sul-América Capitalização S. A.

O Planejamento racional i* o
único cpie possibilita atender-se, j
realmente, no interesso coletivo e I
não a .subordinação a interesses par-
tictilares secundários.

Para .se obter o planejamento de-
yo-se obedecer, antes de tudo, ao se-
guinle: — as paradas de bonde:-, em
um e outro sentido, não devem cs-
tar justapostas numa mesma altu-
ra e, sim, distanciadas nunca me-
nos de 75 metros e colocadas de
modo o.ue haja divergência e não
convergência, Isto porque um bon-
de com reboque tem 26 metros de
comprimento e há evidentemente
necessidade de deixar espaço livro
entre eles, principalmente, numa ci-
dade de vias estreitas como a no
sa;

E
adiantado agricultor racucaoo em
Mirassol. Deu-se o fatal acidento
ontem, e até o momento não íoi en-
contraio o corpo cio estimado varão.

A noticia do falecimento cio sr.
Modesta Moreira consternou as po;-
soas de todas as categorias sociais cia
vasta zonn influencia:l.i por Mira?-
jo!, onde fizera ele um vasto circulo
de amizade e criara tini ambiente cie
admiração pelas suas raras virtudes
de cavalheiro e pelos dotes de cora-
ção humanitário e prestativos, e re-
peveutiu dolorosamente nesta capit::'..

l)ci:;a o sr. Modesto .Moreira 11 íi-
lhos: o deputado federal sr. Anísio

as paradas de ônibus devem Moreira, medico; Antônio, advogado;
Modesto, engenheiro;
dante dc: agronomi:

Valter, r
José. medico;

duas filhas religiosas: uma rasacia
com o sr. Orlando cie Freitas, uma
com o sr, Antônio Mendonça, e
Lonrcies, solteira.

estar colocadas á frente do.s bon
des, cerca de 25 a 50 metros, porque
a combinação Kinde-onibuc bene-
ficia o passageiro c evita o bloqueio
do trafego; _ sempre que possível
a_ parada de bonde não deve estar
colocada próximo ás esquinas. Isto
só seria recomendável se as nossas I
vias fossem tão largas que permitis-'
sem a construção nestes locais, de |
ilhas de segurança para o embarque : de 24 anos, solteiro, funcionário do
e desembarque de passageiros, o que 'conselho Nacional do Petróleo.

F
possibilitaria a passagem do trafe-
go motorizado entre a ilha e o meio
fio da direita.

Já não estamos simplesmente na

Valendo-se da ausência fio irmão
e de uni amigo de ambos, Walde-wr
Leite de Rezende, que haviam ido á
praia, o químico abril as torneiras cie

íase de planejamento e sim, na de gfts do fopáo e com a.s portas fecha-
execução progressiva do plano. Na das ficou "aspirando-o.

Pouco depois, chegavam a c-ai.a o
irmão e o amigo que sentindo >>,
forte cheiro dc eás, logo á entrada,
correram c foram encontrar o qui-j

parte oeste da cidade já alteramos
as paradas na rua Mariz e Barros e
parte das ruas Sáo Francisco Xavier
e Barão de Mesquita. Na zona sul,
já alteramos a Avenida Nossa Se-; mico já quase sem vida
nhora de Copacabana o estáo sendo Os dois pediram os
providenciadas as devidas mtidan-
ças nas ruas Francisco Sá, Visconde
de Pirajá, Passagem, General, Poli-
doro, llcal Grandeza c Praia cíe Ho-
tafogo. Esperamos que esse traba-
lho possa ser concluído em breve
espaço de tempo.

Estamos certos de que o escalona-
mento regular das paradas de tre-
zentos em trezentos metros, e den-
tro da orientação referida, trará
grandes benefícios ao publico".

EDIFÍCIO acapulco
RUA MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO, «2

VENDEM-SE: apartamentos de sala. 2 quar-
tos e demais dependências. Preço: 300.000,00
cruzeiros, com grande financiamento do Ban-

co Hipotecário Lar Brasileiro S. A.

edifício simon bolívar
PRAÇA JOSE' DE ALENCAR

esquina da rua Barão do Flamengo
VENDEM-SE: ótimas lojas c apartamentos de sala, 3

quartos, 2 banheiros e demais dependências, com

garage. Preço: CrS 652.000,00, com grande finan-
riamento do Banco Hipotecário Lnr Brasileiro S. A.

TkMfiüJ

Alem dc importação de manteiga
argentina, fala-se na vinda de pro-
dutos de outras procedências, nào
só paia o Rio, como para o.s Esta-
dos, conforme se infere do telegra-
ma que publicamos adiante.

FORTALEZA, 29 (Meridionali -
Desde certo tempo a esta parte que
á manteiga estavam fechadas it.i
portas tía maioria dos lares cearen-
ses, em virtude da elevação no prc-
ço do produto, pela dificuldade de
sua aquisição no mercado. A lata
de quilo chegou a custar cinqüenta
cruzeiros, preço esse para muitos
proibitivo.

Agora, porem, tudo indica que vai
haver uma maior oferta de mante:-
ga no meroudo de Fonale/.a. tendo
cm vista a abertura dos pedidos de
importação, pelo órgão competente
do Banco do Brasil. Muitos pedidos
já foram feitos, de modo que se
acredita venha o produto a sofrer
baixa no seu preço, para consumo
da população. As importações serão
feitas da Suiça, ria Holanda e do
Uruguai. A noticia de liberação da
importação obteve franca repercus-
sáo nos círculos cearenses.

Hospital Miguel Couto e uma amb:i-
lfmcia transportou o tresloucado para
aquele nosocomio, or.cio, loco em v-
.uiiria veio a falecer.
CANCELAIJA A BOLSA

DE ESTUDOS
TOR SEK COMUNISTA

O irmão do suicida, falando á re-
portagem, atribuiu o trafico gesto
a trr sido cassada umn bolsa tl? es-
tudos que havia sido concedida an
jovem químico, para ir estudar n;'s
Kstados Unidos, acrescentando oue o
motivo desse cancelamento teia siáo
a possibiliciacie de unia novn guerra.

Todavia, a policia cio 2." distrito
dA outra versão aos motivos cio can-
eelamento da bol.sa. o.s quais, segun-
do ns autoridades, teriam sc consu-
bstanciado no falo cie Aldsnor ly
reira de Melo profe: ar n ideologia
comunista.

O corpo foi removi Jo parn *'¦ !'-c'
croterio,

G

EDIFÍCIO cervantes
AVENIDA N. S. DE COPACABANA

esquina com a rua Duvivier
VENDEM-SE apartamentos com sala, 3 quar-
tos e demais dependências. Preço: 500.000,00
cruzeiros, com grande financiamento da Sul-

América Capitalização S. A.

EDIFÍCIO MAIPÍ) (Centro)
RUA SANTANA

a 20 metros da Avenida Presidente Vargas
a 5 minutos da Avenida Rio Branco

VENDEM-SE ótimos apartamentos de sala, quarto,
banheiro e cozinha. Preço: CrS 215.000,00, e de
saia, 2 quartos e dependências: Preço: 270.000,00,

cruzeiros e grande financiamento

Inicio desta nota, comunicou-se com
I r autoridades cln FAB no Rio e es-
i clnreceu que o avião om que viajava
sofrerá "pane" no propr:o acrppor-

I to cie Vai clc Cnns. em Belém do Ps-
rá c "cairá ao chão", lendo ele so-

jfricln liRcíros f-'--- o-, s:nrgra-
'"'dnde. .. .«
O M^; -;- yj O i>ü ¦('•. I! » »s

PESQUIZAS
Segundo ainda conseguimos ni'1!'

rar, na noite cie ontem, as |« n1"'
Izns para localização cio "Beetcnw-
;ft 2825" estavam sendo muito tim-
' i em conseqüência cio mau t™
: po reinante na região cm (iue.;,
I processam. Já tinham mesmo sin«
interrompidas Ipmpovarlamcnte, ¦"
que o tempo melhorasse

„____„..,..,"...—.— "crt-^-wwwyil

Âccocio Ferreiro Neve?

+ (FALECIMENTO)

Esposa c filhos participam o falecimento de .seu querido «•
poso o pai ACCACTO FERREIRA NEVES, ocorrido ontem,
e convidam seus demais parentes c mnl'o.s para o sel'J
pultamnnto. saindo o íeretio cie sua residência, à run } "¦
tini n. 215, hole, ciia :>., ás 17 ho-ns, .".'"a o Cemitério ¦¦

Sfio Francisco Xavier,

Informações, especificações e

vendas, exclusivamente com: SANTOS VAHLIS RUA DA ASSEMBLÉIA N. 101
S. 410-415 - Tels. 42-4369 - 42-9349

^.á&k&fi^'.»,^ .íL.y.t..íí.x:i.y.:r'íiááiLi£i^i%iUr ¦M^l^i^^'ll'3^.àu.l^:M.í^::r:^..li.:!^ir...ik- ¦..^'•k^.,....., ¦Fi.lüLtyyHiüú, ....,...„.::_.;,.;_:,. :^.y^.,rl.í:iy:.il,.Jy.y.riMil.r..'t'.- ----il f|.-,-., in'

.m*i*\.s mmmssttvmw*. •y""'stMwmippi'"' *"**^*íj

MARLY AUGUSTO
DA SILVA

iFAlXCLUliVrO) ,b.m,
Uener„l Beaedtlo Augusto dn Silva c senhora, M.l}J01n7njtj0
Zillo e familia, Can. Ivanhoé d-e (Oliveira e família. W
Waldir Muniz e familia, Dr: Roberto Pinhoirq e »"»? c
participam o falecimento de sua querida füha, cunn»<•
tin MARLY, c convidam seus demais parentes e amie os i'»«

o seu sepultamento, saindo o feretro hoje. segunda-feun. <''ilsSo
ás 16 horas, da Capela Real Grandeza, para o Cemitério oe
João Batista

t
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DIÁRIO DA NOU Rio, 30-7-1051 - 7

O JVM/Ofl DO TRANSITO EM PLENO ATAQUE. NA -CIDADE
CONTRA OS REINCIDENTES

MENÇÃO MOTORISTAS TEIMOSOS E DESOBEDIENTES
A BATALHA DO ESVASIAMENTO

DE PNEUS VAI CONTINUAR
NOVOS DETALHES DA OFENSIVA ONTEM
DO MAJOR DO TRANSITO

Apreciável multidão tln curiosos
postou-sr, scxl.n-fel.-_i ultima, na vim

do Rosário, pnrn contemplar uma pi-
.cresça n singular cena: quatro pro-
priclarios rir automóveis nue, f.izen-

Posto cm liberdade, o
engenheiro comunista foi
logo fnzer agitação
UBERLÂNDIA. 2fl (Meridional) —

o engenheiro Vitorino Scmola, que
reside liá Lcmpos nesta cidade, íoi
•irreo in noite de quarta-feira, co-
mo elemento comunista de ligação
pntre os seus correligionários e os dl-
rlgcntís nacionais vermelhos. Horas
iif|ioi.-. por solicitação de elementos
políticos, aquele comunista foi pos-
;.i em liberdade. Na manhã seguiu-
íe dirigiu-se o engenheiro para Ara-
íiiari. nnde está promovendo agita-
çáo. Sua presença ntiquela cidade-cm por objetivo provocar ambiente
d. animosidade contra o diretor da
E-tvada de Fern Goiaz, capitão

I Mauro Borges, filho do governador
soiano sr. Pedro Ludovico. Fala-se
qu? a missão de Semola em Aragira-
ri c n (ie desencadear a greve entre
o.- ferroviários.

0 che£e do E. M.
da Armada vai inspecio-
nar os estabelecimentos
do nordeste e do norte

Em Inspeção ás Bases c demais es-
labeleetmentos navais do Norte e-
Nordeste, seguirá, no próximo dia 1,
por via aérea, o chefe do Estado
Maior d.i Armada. Em companhia
to almirante San Tiago Dantas, via-
:arão o chefe c'c seu gabinete, co-
mandante Francisco Silas de Alcan- r
;ara. e o seu ajudante de ordens, ca-
j:;ào tenente Arnaldo da Costa Va-
rc's,

Durante a viagem, que se prolon-
[itá p;ir ires semanas, o ehefe do
E. M. tia Armaria conferenciará com•«'.Oj fr comandantes de Distritos

do caso omisso das disposições hai-xarlas pelo Serviço de Transito, t>.
que estacionaram os seus veículos holongo daquela via publica, tiveramos pneus de seus carros esvasiados.

Entre o.s risos do povo, os proprle-t a rios dos veículos tão impiedosa-
mente punidos, procuravam pressu-rosamente, encher os pneus paramais rapidamente se verem livresdaquele imprevisto incomodo.
CONTRA A LSI

_Assim é que o sr. Mario Guiina-
racs, proprietário do auto n. 33-15,
entre explosões de exaltação e cal-ma, declarou á nossa reportagem:— Trata-se, sem duvida, de unireflexo da época em que vivemos.
Estamos, evidentemente, num regi-me ditatorial, pois é bem sabido quenao ha lei que autorize semelhante
coisa! Todavia — disse - acalman-
do-se — não estou zangado em face
do sucedido, e encaro o fato com »3-
pirito esportivo — disse sorrindo.
INDIGNAÇÃO E REVOLTA

Já o sr. Lourival Montenegro, pro-
prietario cio carro n. 11-979, e reda-
tor de "A Vanguarda", bastante
ajustado com que lhe ocorrera, afir-
mou que o diretor do Serviço clcTransito em lugar de se ocupar com
outras irregularidades mais graves,tão comuns nos lotações c ônibus,
desvia a sua atenção para aconteci-
mentos e infrações tão triviais, dos-
tituidas de importância.

O proprietário do auto n. 14-629,
bem assim, o da camionette 
10-43-06 esquivaram-se de revelar a
sua identidade e de fazer qualquercomentário sobre o assunto.

Reproduziu-se, assim, em pleno co-
ração da cidade, o episódio ocorrido
com os carros estacionados em lugar
proibido diante do Estádio Munici-
pai, á época do campeonato do mun-
do, quando o major Cortes determi-
nou que fossem esvasiados os seus
pneus.

Ao que estamos informados o di-
retor do Transito continuará adotan-
do a medida extrema contra os re-
calcitrantes.

Pronuncia-se o sr. Abel Pinheiro, vice-presidente da As. Comercial:-E' inconcebível que a legislação pro-
jelada considere inafiançáveis os cri-

mes contra a economia popular
"Tal tratamento — acrescenta aquele leader das
classes conservadoras — não é dispensado aos
que praticam uma série de delitos graves pre
vistos no Código Penal

ftiirincm cm reunião realizada nateoraçno Comercial, o sr. AbelMendes Pinheiro, um dos vice-presi-«entes cia entidade, estranhou que«projetos rie leis que objetivam mo-«ar a, legislação sobre os crimes«a a economia popular hajam«uuidp a inafinnçabllidade para ostomerciaiites infratores.- ''E' inconcebível — acrescentouWe indiciados de delitos contra
„ Snra,c ° Patrimônio desfrutemm beneficio da fiança, ao mesmo™nx> cm que se nega igual beneficio
.Pessoas honradas e dignas, com¦isiaencia fixa no país e possuidorasoens palpáveis, a homens que«rom uma profissão construtora«civilização c do progresso. Im-
|u„ a fií|nna aos comerciantes co-«aos cm processos como medida dnimana",

'•tSAIMtOlMlIAÇAO I)E BENS
."«seguindo, o sr. Abel MendesWhelro declarou:
,r,~- 

"O 
projelo de lei n. 513, rela-w ao intervencionismo do Estado« domínio econômico, estipula no

m ;c:s» ui, s 2.°, do artigo 1.°, que "a
3P™P»'iaçao de bens ou produtos
t* Pelo preço vigente no local
j Wuçao". a medida è com-¦"«nsivci para o industrial desapro-

IB 

"0IS "" PreÇ° vigente estará•'»'« a remuneração do produto.¦ """'O' porem, não ocorre comMo no comerciante, que não po-
• aY ílesaPropriado, em seus bens
j^-Moorms, pelos preços da pro-poi.s
!" nei.y

isso significaria entre-
r c mercadorias pelos preços_.«sio. a lei deveria determinar

!«c£'emS° ü'atand0 de bens
•i.„ •¦• uu uuim
tówllsl° a Prrcent

as cio comercio, incidisse
tiwr. ° P Pc»'centagem de 30^.«ntomeiue ao parágrafo 2." do!r

'•ar o nup, consoante a ros-

"'i|gn I r> c-."~ -• -

Wsta i«° !"nsniü Projeto; é pre

jOALHEfliJBESDIN
^0IA&-«6lOGIOS-ÓTICA

»..f«tÇ0S MÍNIMOS -C
kh£OA CARlOÇi*2g

pectiva redação, não existem produ-
tos que não sejam considerados de
primeira necessidade, conviria que o
projeto especificasse a essencialidade
de cada produto".

A FORMA DE PAGAMENTO
Examinando o dispositivo que con-

fere ao superintendente federal do
Abastecimento o ato de desapropria-
ção, o sr. Abel Mendes Pinheiro as-
severou:

"O artigo 6.°, do projeto 513,
não prescreve o bastante. E' nece.s-
sário que se discipline a forma de
pagamento e, a propósito, sugiro o
seguinte: sempre que ocorra uma
desapropriação, o pagamento deve-
rá ser prévio, sendo os bens desa -
propriados entregues contra o paga-
mento respectivo. Se o pagamento
não for efetuado dentro de 48 horas,
o bem ou produto deve considerar-se
liberado, estando, simultaneamente.
a:.uIado o ato de desapropriação".

TABELAMENTO E
CONCORRÊNCIA

Mais adiante, frizou o sr. Abel
Mendes Pinheiro que os projetos de
leis cm exame conservam em podvr
da CCP a atribuição de tabelar quai-
quer produto, seja bu não de pri -
meira necessidade ou essencial. E
a juntou:"Sendo o comércio cooperador
do governo na execução das suas
tarefas, não parece razoável que os
produtos não essenciais sej£.m tabe -
lados. E' que os produtos de preços
fixados Impõem sacrifícios ao co-
mércio, donde desejar-se que as mer-
cadorias não essenciais obtenham
preços livres e sejam negociados no
regime da livre concorrência".

Continuando na sua análise aos
projetos modificadores das leis de
economia popular, o sr. Abel Men-
des Pinheiro se declarou favorável
à abolição da existência de serem
as notas do entregas assinadas pelo
empregador ou pelo empregado, ex-
plicando que uma simples omissão,
em tal caso, poderá configurar a prá-
tlca de delito.

Sobre a obrigatoriedade da remes-
,sa de balanços e demonstrações de
lucros e perdas ao superintendente
do abastecimento, lembrou que im-
plicará em violação de segredo co-
mercial, salvo se for cometida a au-
toridade a responsabilidade do ne-
cessário sigilo.

AVISO!
Para garaniii niaior

originalidada e tla-

gôncia o suai clientes

Exposição

Carioca

oferece um numero

limihdO de cada utn

c/ês/es modelos.
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_^lk\^ CrÍ3ÇÕeS exClüSÍVa$ a EXP0S,Cfi0 CARIOCA ^|.^
ÊÊÊfj'IHM I f inspirados nos últimos modelos dos costureiros de Paris Xufr^^^fk\
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[ ozul.rei.verdQ.folhoecorol; lll U^ Taí II CUT em superior Gabardine fio Inglês. In.pl- \V- F; \ 
'"''' 
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LEGITIMO COLAR DE PÉROLAS
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=^ji •¦' . 1 ^\ji
^j — —¦- oMM "' '^=^ o
WSS. -p.

Importado dos Estados Unidos.
Pérola, rosada, e perfeitas. Não
descascam. Fecho de segurança,
todo trabalho «m pedraria.. Uma

|oia de fanta.ia, moderna o In-
dispensável à sua elegância.
Em rico estojo forrado de setim.

PREÇO ATRAÇÃO

IÒMINTI

ISTA SIMANA

I ufa****» U*S*r CARIOCA

"Longchamps"
nspiradoemcriai;ão"Cliris-

tian Dior". CASACO 2/4 om
pura lã "Diagonal". Elegan-
te gola alta forrada do
preto. Costas amplas bem
godet. Cores: Beijs-areia,
Coral, verde e
azul. Tamanho
42 a 48 $ uwvj

SAIA "Silhouette Ovale"
om pura lã. Modelo "cio-
cho", |usta até o joelho.
Barro toda plissa- r\(\
da. Coros classi- VV.tl
cas.Tam5.42o48$ __.__."^

L. DA CARIOCA - ESQ. Q. DIAS

IPRBVEIfE 0 SEU CREDITO N'A EXP0SICÍ0... CUMPRINDO MUITO MUS... PELO CREDIÁRIO... EM 10 MESES... SEM FiDOR!
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NATERÇA-FEIRA, DIA 31, SAIRÁ O GRANDE NÚMERO ESPECIAL DE
ANIVERSÁRIO DE

REPLETO DE FIGURINOS COLORIDOS PARA SENHORAS, SENHORITAS E
CR|ANÇAS, ALÉM DE MAGNÍFICAS SEÇÕES, DESTACANDO-SE OS AR-

TICOS:
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O QUE 8 HOMENS ENTRE 10 FALAM DAS MULHERES

VERIFIQUE O GRÁFICO DOS SEUS SENTIMENTOS

12 PONTOS A SEGUIR PARA"v7vER BEM E SER FELIZ

FABÍOLA, O GRANDE FILME ITALIANO, NUMA HISTORIA EM QUA-
DRINHOS
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Rio, 30*7*1951 DIÁRIO DA NOITE

Leiam "A CIGARRA ií

VERDADEIRA ATRAÇÃO
OS PREÇOS DO

. si.-

._"

wuTÃI I n v s ¦_* __S^

SvilHAD
%^^ OUVIDOR, 108

VESTIDO TOBRALCO
1 a 5 anos

Cr$ 68,00

\ • * J
\**_/

/*• v"íT;^__ífc_5^

MACACÃO DORMIR
Io 6 anos

Cr$ 45.00

BANHO DE SOL
Com Figurinhas

1 a 5 anos

Cr$ 28,00

COSTUME LINON
De 1 a 6 anos

Cr$ 39,00

VESTIDO TOBRALCO
De 4 a 6 anos

Cr$ 59."Q

írV i oò tÊjrs\

COSTUME LINON
1 a 6 anos

Cr$ 45,00
_P___J_8 rV^Sjr*4 tel*

VESTIDO TOBRALCO MACACÃO BRIM AZUL
1 a 5 anos 2 a 12 anos

Cr$ 59,00 Cr$ 78,00
VESTIDO ZEFIR

11 a 14 anos

Cr$ 98,00

COSTUMES DE BRIM
7 a 12 anos

Cr$ 89,00

CAMISA TRICOLINE

Cr$ 39,00
CALÇA BRIM 32,00

de 4 a 14 anos

CAMISA ZEFIR

Cr$ 36,00
CALÇA BRIM 29,0C

de 4 a 14 anos

• VENDAS A C REPITO -»
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hoje TEM
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Preso em Porto Alegre
ura vigarista condenado
a 16 anos dc prisão

PORTO ALEGRE. .9 (Meridional)
— A reportagem íoi informada, na
Central dc Policia da prisão ocorri-
ía nesta capital dc um psrigoso vi-
garista condenado a 16 anos de prl-
_8o em Sfio Paulo, por diversos cri-
mes. Trata-se do indesejável r.o-
nhecldo pela alcunha de "Pernam-
buco". fichado no Rio c outras ciipi-
tais do pais. como "punguista",
"marreta", "oportunista", etc. '

CAPELAS 29-3353
U m FRENTE AO .EJU
> TERIÒ DE INHAüml

Tendo viajado para o Sul, há ri-, I^Pernambuco" não chegou a effilem ação em Porto Alegre, po's»».1cam logo nas mao. do policiai-.?,.o encaminhou a "detonclng" 
dafilta do Oàsometro, onde está an ldar.no o'momento de ser recaSdo para o presidio paulista em Z

i cumprira a sentença que lhe foi |
posta.

Tambor movediço com cobaias, para estudar o eleito dos exercícios musculares

OS IMPRESSIONANTES MISTÉRIOS DA ENDOCRINOLOGIÁ

0 domínio do hormônio uma
giande conquista para a medicina

As surpreendentes descobertas do dr. Selye e os trabalhos de
cinco sábios sul-americanos

(Pelo DR. L. KOS, da Universidade de Montreal)
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LUIZ DE PAULA E SILVA M° xo de ir

(AGRADECIMENTO)
Sua familia extremamente sensibilisadà pel.
conforto moral trazido pelos parentes e amigo*
no transe doloroso, por que passou, c na imp-,.,
sibilidade de exprimir individualmente sua ¦$•

tidão a todos que compareceram ao enterro e missa dc
7." dia e aos que enviaram coroas, flores e telegramas,
apresenta as expressões de seu eterno reconhecimento'

AURORA PEREIRA BARBOSA
(MISSA DE 7' DIA)

Teimo Barbosa, Jorge Barbosa, No.inia Barbosa, Maria
de Oliveira Barbosa c Alberto Toledo agradecem a ..di*
as demonstrações de pesar rcc_bldas por ocasião do ti-
lecimento de sua cuicrida esposai mãe e soura AURORA
PEREIRA BARBOSA, e convidam os parentes e ami-oi
para assistirem a missa dc 7" dia. que mandam celebrar
em intenção de sua alma, amanhã, terça-feira, dia 31, às

9,00 lioras, na Capela do Cemitério da Ordem Terceira dc X, *j,
do Carmo (Praia de üão Cristóvão). Antecipa-lamentc asradectm
a todos (jue comparecerem a esse ato dc fé crista,

Como foi no caso de outras in-
vencões, um feliz aca.so é ciuc per-
mititi ao jovem sábio Dr. Hans
Selye, diretor do Instituto de Medi-
_L**a c de Cirurgia Experimental na
universidade de Montreal, estabe-
tecer que divesas moléstias, dentre
as quais a arteriosclerose, artrite,
certos tipos de hipertensão, tém co-
mo origem uni desiquilibrio nn pro-
dução de hormônios- O Dr. Selye,
que então trabalhava na Universi-
dade McGill, em Montreal, qui-j pu-
rificar extrato, hormonais para in-
jeta-los em animais. Mas, de":.,
de inoculados, os animais morriam,
o que parecia indicar que o método
de purificação não era perfeito.
Quando íe?, a dissecação, uma coisa

lhe chamou a atenção: todas as
vitimas de suas experiências acusa-
vam as mesmas anormalidades-ho-
pertrofia do oortex supra-renal, in-
voltição do timo e dos gânglios Un-
faticos, ulceras gástricas.

O Dr. Selye injetou, então, subs-
tancias diferentes como atropina,
estriquinina, formalina, extratos de
glândula pltultariaj absolutamente
diferentes em sua estrutura qulmi-
cae no mecanismo de ação, mas as
reações continuaram idênticas.
Estas reações se deram em conse-
quencia de diversos tipos de tensão
que sofreu o organismo dentre os
quais estão a administração de subs-
tancias tóxicas, consaço e frio ex-
tremos. Outras tensões físicas ou

SOLICITADOR DE ANEL, CARTÃO E PLACA DE ADVOGADO

Se a Ordem não tomar providencias,
brada um funcionário público,-

estará desmoralizada a classe dos
advogados

ÀLARICO MàCttl*
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ESTA PLACA ESTA' AFIXADA À PORTA DO "ADVOGADO"

- A despeito da vigilância da Or <
dem dos Advogados, a advocacia,
como temos verificado, ultimamente
vem sendo exercida, no Distrito Fe.*
deral. por numerosos aventureiros.
— disse-nos, hoje o sr. Waldemiro
Pereira Neves. Esse nosso leitor, vi-
tíma de um solicitador sem escru-
pulos, como nos falou, depois de re-
latar para o DIÁRIO DA NOITE,
fatos incríveis praticados pelo pro-
fissional. exibiu-nos cópia de uma
representação que. recentemente, en-

dereçou á Ordem dos Advogados d-j
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Logo mais, às 21,50 hs., pela TtUvisâo Tupi,

o maior cômico brasiltiro da atualidad* «stará

•m itu .•ItrtKtptor, numa gontiUza exclusiva

da casa da famosa garantia r«wl, a
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Brasil, com pedido de providencias
energias para o caso.
DIZ-SE ADVOGADO

Informou-nos. ainda, o nosso visi*
tante que o tal "tratador de papeis"— que atende pelo nome de Ary
Follain, e que tem escritório à rua
Chile n. 25, pratica, ostensivamente,
todos os dias, atos privativos de ad-
vogado, assinando epUçãcs iniciais,
fazendo razões e defendendo, oral-
mente, na instância superior. Usa
cartões de advogado, anel no dedo e.
á porta de seus escritório, uma placa
de advogado, fotografada, aliás, pelo
nosso leitor.

Disse-nos, ainda, o sr. Waldemiro
Pereira Nunes que o solicitador em
apreço jà foi pundo, pelos mesmos
fatos, pela Ordem dos Advogados.
Está, outrossim, incurso nas penas
Uo artigo 47 da Lei de Contravenções
Penais, que pune o fato de exercer
alguém "profissão ou atividade eco*
nomica ou anunciar que exerce, sem
preencher as condições a que por lei
está subordinado o seu exercício".

Concluindo suas declarações espon-
taneas ao DIÁRIO DA NOITE, disse-
nos o nosso leitor:

— A Ordem precisa não perder de
vista esses aventureiros. Se isso *iáo
ocorrer, estará desmoralizada, em fu-
turo próximo, a classe dos advoga-
dos.

Desastre na Avenida
Brasil

Na madrugada de ontem foram
socorridos no H-P.S.: João de Deus
Souza, de 28 anos, residente na rua
Cardoso Júnior n. 318, sobrado, e
Nuncia Tortura, de 23 anos, domes-
tic.fi, residente na rua Mario Por-
tela n. 95. ambos apresentando con-
tusões e escoriações leves.

Ao serem socorridos declararam
ter sido vitimas de um desastre de
autos, na avenida Brasil, em freii-
te á torre da Radio Nacional.

Os mesmos retiraram-se depois
de medicados e o investigador de
serviço no H.P.S. comunicou o ocor-
rido ao comissário do 20° distrito.

Caiu da lancha ao mar
O farmacêutico José Figueiredo,

de 55 anos, casado, residente na rua
Visconde de Santa Isabel n. 293,
apartamento 101. na tarde de on-
tem. quando desembarcava de uma
lancha da Frota Carioca, no cais
da praça 15 de Novembro, falsean-

P.-iPS_.Í_._ J_u.UjH.te, caiu ao., ra.ar

emotivas causaram os mesmos
efeitos.
Em 1936. o dr. Selya chamou esta
reação de "reações de alarme", quan-
do revelou suas experiências puDlica-
mente. O fato surpreendente, é que
tode. os órgãos demonstraram de-
generação, mas o cortex supra-renal
parecia florescer sob a Influencia de
diversos fatores.

O SIXDROMA GERAL DE
ADAPTAÇÃO

Pesquisas subsequentes, demonstra-
ram oue esta reação de alarme, es-
tes primeiros sintomas, não passam
de uma primeira fase de uma serie
de fenômenos chamados pelo dr.
aely<i de "sindroma geral de adapta-
ção". Um sindroma ó a reuniáo de
um conjunto de sintonias que se pu-
dem reencontrar em diversos estar
dos. O dr. Selya prova que as duas
glândulas, hipefisa e suprarenal. con-
trolam um mecanismo complexo de
defesa contra todas as espécies de
tensão exterior a que está submetido
o organismo. As reações se dão em
três fases distintas uma da outra, e
sucessivas: 1." O ataque que provoca
as reações do alarme íCall to' arms).
2." A fase de resistência máxima.
Nesta fase, pode acontecer que devido
a um desvio na produção d03 hor-
momos scortico-suprarenals. o meca-
nismo de adaptação assim interferi-
do produza lesões reumaticas renais,
cerebrais, articulares. cardio-vascu-
lares. 3.° Em seguida vera uma fa-
se de esgotamento e se a agressão se
montem, vem a morte. A adapta-
ção adquirida é novamente perdida.
Dai o extraordinário sucesso obtido
pela aplicação do ACHT (controlan-
do o cortex suprarenal) e da cortisc*
iu (hormônio suprarenal) no trata-
mento das doenças de adaptação
(causadas por um desvio na produ-
ção de hormônios). Ao invés de se
continuar com a terapêutica crdina'
ria, praticada ha ano3 em casos de
afecção cardíaca, de hipertensão ar-
terial. arteriosclerose, artrite e diabe-
te. por exemplo, e prescrever para
cada uma destas doenças os reme-
dios mais diversos, tratar-se-á por
meio de substancias quimicas, segre
gadas per certas glândulas.

DOIS HORMÔNIOS
IMPORTANTE

Aqui é que entram em jogo o ACHT
e a cortisona. Já se falou muito nes-
tes dois hormônios. Em 1935, Edward
C. Kendall. da Mayo Foundation for
Medicai Education and Research, nos
Estado Unidos, e Tadeusz Reichstein.
na Suiça, conseguiram isolar, pela
primeira vez. a Cortisona. Em segui-
da. o dr. Phalp S. Herch aplicou o
ACHT (Adreno-cortiço-troílco-hor-
monio) e a Cortisona na Clinica
Mayo, em Rochester, nos Estados
Unidos, á artrite (1948).

Em todos os casos, as injeções fo-
rem int./.rompidas. Os hormônios sia
aplicados com sucesso no tratamen-
to das afecções renais, cutâneas, oar
diovascularos, etc. Em cutubro de
1949. vários médicos se reuniram por
dois dias em Chicago, para discutir
e trocar idéias sobre o sucesso da
aplicação do ACTH e da Cortisona.
Os maiores especialistas são de opi-
nião que estas duas drogas abrem
novas perspectivas para a medicina.
Entretanto, é bom que se diga que
ainda ha muito por aprender quanto
ás propriedades dos hormônios. Não
nos esqueçamos que se constatem
certos efeitos indesejáveis, como do-
res de cabeça, hipertensão, hiperpi-
losidade, etc, ligada com a adminis-
tração dos hormônios. A titulo de
exemplo, uma criança de dez anos,
temporariamente aliviado de. artrite
depois de um tratamento com ACTH
adquiriu diabete!

HORMÔNIOS CAROS
Com a interrupção do tratamento

de ACTH, observou-se a volta de sua
artrite e desaparecimento da diabe-
te. Enfim, mencionemos que os hor-
monies são caros. Entretanto, come-
çaram a se tornar mais acessíveis.
Èm fins do mes de outubro de 1950.,
a firma Merck colocou a Cortisona
no mercado livre. O preço que era
de 300 dólares por grama é hoje de
4G. No mundo inteiro continua o tra-
balho em diversos centros de pesqui-
sas e pode-se estar certo de que o íu-
turo nos trará novas descobertas na
continuação deste caminho aberto pe-
la dedicação do dr. Selya. Ele pro-
prio, naturalmente, também continua
suas próprias pesquisas, na Unlver-
sidade de Montreal. Está rodeado de
jovens médicos, procedentes de diver-
sos paises, para um estagio de alguns
anos no Instituto de Medicina e Ci-
rurgia experimental da Universida-
de de Montreal; Este instituto con-
ta atualmente cinco médicos cana-
denses. um argentino, dois austria-
cos, um chileno, um, espanhol, um ir-
landes, dois italianos, um francês,
um peruano e um suiço. Diversas
espécies de animais, como ratos, coe-
lhos, macacos, etc. são submetidos
a agentes de esforço físico (frio e ca-
lor). fisiológico .(exercícios muscula-
res), quimico (drogas), biológico
(bactérias), psíquica e nervosa (som,
luz, angustia) tudo isso para poder
estabelecer como poder-se-a socorrer
os homens por intermédio da medicina'
que até ha bem.pouco pareciam és

I

Ary Gomes Fontcnelle
MANOEL BENICIO FONTENELLE, esposa c li*
lhos, profundamente sensibilisados, agradecem
ai manifestações de pesar, recebidas por oca-

siáo do falecimento do seu pranre. do ARY c con*
vidsm os amigos e parentes para assistirem a

missa do 7o dia, que farão celebrar no próximo dia 31 de
corrente, ás II horas, no altar-mór da l-_reja da Can-
delária.
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ENGENHEwi« O L.ÍÍIJH1ÍTÇ-Í
FURTADO DE MENDONC.

Juvcntina Moraes de Mendonça, Mario Furtado cie Mendonça
e Márcia Moraes Mendonça — Dr. Mário Furtado (io Metido!,-
ça, senhora c filhas — Armando Furtado do Mendonça -- Vva,
Margarida Mendonça dos Santos — Sêrihorhiha Mendonça -
Noel da Gama Morei, senhora c. filhos — Olavo Gonçalves c
senhor,. —¦ Hylda Moraes — Avelino Mon.;. senhora e [ilha
— Joün Moraes — Jorge Moraes, ser.hora c filhos íausonlcsi

— Niio Moraes e senhora — Silvio Moraes, senhora e filhos -• Joel Mo-
rae_. senhora e filhas — Almerindo Moraes -- c demai. parentes a;:a-
decer/i a todos os que os confortaram na imensa dor sofrida pelo faleci-
mcr.to do seu inesquecível c querido esposo, pai. irmão, cimlir.io c tio
LOURENÇO FURTADO DE MENDONÇA c os convidam para assistir..
à mirsa de 7o dia que, por seu eterno descanso mandam celebrar terça-
feira, 31 do corrente, ás 9,30 horas, no altar-mór da Catedral de São Mo
Batista, em Niterói, antecipando agradecimentos a todos os que compa'
recerem a esse ato dc fé cristã.

Marechal Dr. Virgílio Touri
nho de Bittencourt

(MISSA 1)1. T DIA)
General Oswaldo Toiirinhn de Bittencourt, senhora c li-
lhos; Coronel Dr. Virgílio Tourinho ile BiltencouH Pilha;
Dr. Adolpho Frederico Tourinho, senhora o tilha-: Ur
Abelardo Gurgel Bittencourt e senhora; Cap. Ten. Geraldo
Monteiro de Burros Bittencourt, senhora c filhos; Ur. João

Batista Leão, senhora e lillios; Dr. Hélio Fonscea Billrn-
courti senhora e filho; Ten. F.infnnio Fonseca Bltlrn.imrl:

Dr Gélio dc Oliveira e senhora, agruílecein as manifestações dc pesai
pela perda dc seu inesquecido pai. sô-rro e avo - MARECHAL- Dll.
VIRGÍLIO TOURINHO DE BITTENCOURT c convidam seu- parentese amigos para a missa dc 7o dia que será celebrada na Igreja Cru-
dos Militares, amanhã, terça-feira, ás 10 horas.

Dr. Jório Pessoa Cavai-
canti de Albuquerque

MISSA DE 30.° DIA
A Associação dos Titulares de
Oficio de Justiça (ATOJ) convida
seus associados e amigos de

 seu ex-dirétor e dedicado com*
panheiro JORIO PESSOA CAVALCAN-
TI DE ALBUQUERQUE para assistirem as
cerimonias religiosas de 30.° dia que, em
sufrágio de sua boníssima alma, serão
celebradas, hoje, dia 30, ás 10,30 horas,
na igreja da Candelária

f
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Senador
Salgado Filh<

(MISSA DE 1.° ANIVERSÁRIO)

João Carlos Vital.e familia, corone
Dulcidio do Espirito Santo Cardoso <
familia, César Pires de Melo e Iam
Arthur Braga Rodriques Pires e imB

•Gualter Pinho Bastos e familia, João ÇoeiJBranco, João Maria de Lacerda e familia *
fredo Bernardes Neto e familia, Manoel rj
Correia Júnior e familia, Carlos Palhares e|
milia participam aos amigos do saudoso»
nador SALGADO FILHO que farão crtm
missa na Igreja do Sagrado Coraçáojei
sus, hoje, dia 30 do corrente, às !°'3U"jfl
ras, pelo transcurso do primeiro aniverso?^
de sua morte, antecipando seus 9^^M
mentos aos que comparecerem à esse ato
fé cristã.
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SEU PRÓXIMO?
voei. rm geral, ilfto (fOila Urts

c petá sempre descobrindo |Si

Üídloí lln l*''oxlm0, sem "•*••¦ ni*
i»'iUrs f iacionai que explique '
•¦i atiíude. f1 provável que voei
ffi,, nlcin- defeitos cie que pri»- I
-'cõrrlnlr-íe. Por exemplo:

tlíK
tal i

íhe f!,!tc n v's''fl ¦"••P**1 dn.*.;
:,., niie pei*mi'e énxàreárj a!f*iii

2 supcrflcío: tulVe* procure* In-
Klmlcmenlo mostrar-se superior,
SndcnWido "*s ''"llll,'': p 'i'fiqi.ier.as cio
S-lmo: tnlvra a Ignorância o fn-
;J atacar n que "iio pode compre-
L-l- nn pilílmo ou seus ataques
fisni por base um forte comple*
«, n» inferioridade,

(Conte 2 pontos para "Sim", l
.,1- "A's ver.es" e O para "Náo"
ciiciile *i|,1,n':s n total). •

¦ _ Quar.do é apresentado a upiü
:,;,.;ns nu» ff mo«*rs reservada-
ícíni-a cie pedante e de querer
Wwr-?e superior?

2 .. Toiiifl forte aver.«fto pelss
,',.(-,/)*> ri*1 seu cexo eme sftn ndml-
Í.JI5 - elogiadas pdo sexo opôs-
' 

j . Acusa as peas,o»s liffêirdmshte
,i»ii'li-- dt absolutamente lmince-
.',«"• iilMS?1 4 ... MoJlrn-se reservado e frio
«in ns ímín-os e coleç-n-s que «

v-ii-iifiiii-nm rn*»i<! do que você no
íiil ramo de tratalho?

5 - Fsln ironicamente e com d<*s-
¦Fo das pessoas que procuram
ràicer. no escritório ou repartirão
,m mie M-aballia?-.- Estende u '.nu^ pesroa que nao
joiiíiece a aversão que lhe causa
íiin nome (|iie. por acaso, c* dessa
pessoa também?

7 _. proclama, doguiàtlcqin-iijfnte.
¦ue nio suporta irente mentirosa?
8- Coí iiiiv.i cüw que seria mi-

l,,,,- to mandáísemos os "esl.ran-
jjji-os" que enchem nor-sn t?rr>
jV'?" paru os lugares cie onde vle-
¦jm"

: o . Condena, dc um modo:-re-
;•;. uma nação Inteira, uma ou re*
lígiSo*

lii .- Voei í dessas criaturas que«0 admitem" brincadeira?, que .w
nnpm com as "faltas de conside-
iiçüo" cirs amigos, etc?

Sc tiver obtido uma contagem de
U i 30 ponios. os defeitos que én-
contra no próximo podem ser leva-
ta em conta de sua natureza In-
quieta e sua falta de madureisa • V«-
d é como o macaco que nfio en-
«¦rua o próprio rabo... 3 a 11 pon1
Ipi; A descrição feita acima .serve
W.hem para você. apenas com
Kpiior intensidade; Menos de '.'• pon-
(os; se voré respondeu o teste com
llncírldade, seus Julgamentos cie-
ura ser Justos e seguros. ,

n^^M-l-^Bflfi-BS '^L.^J^^BmMm^mmWm\rm\s Ofi5sP£-55BrlttS
iyH|Í^«f V (' •< «*W mWLÍí^ÀAÍ?..Í*w2ímifalBi?í«"í BnSunH

Oa My*ífe 
* -31 KSSeI!

^H LeBeacSaB-^^V-j) "^nflEel bbbbj

^aBL^' al 1*^ V'th^B^ ***av ji^mmmr- aÊ

BBBBêa E' '^otii aii»r3

Chesúel ft c«ban» deu minn-
to** depois de Alice, lamenlava-se
Harold Sherrod, — mas, mesmo as-
sim, ainda cheguei tarde demais
Encontrei-a morta I

Calma, rapaz... Sei que e hor-
rlvel, inss, nao adlant» licor «sslm
desesperado. Vanio*. lente acal-
mar-se uni pouco.

Estávamos cavando a leste do
lago continuou Sherrod, — quando,derepente, minha esposa s--iulu-.se
cflivftda e resolveu voltar. Sabendo
que ei» conheci*) o caminho, não me
opuz a quo ela voilas.se só r fiquei
cavando. Pouco depois de sua par-tida, entretanto, cpniofèl a lembrar-

I me dns ameaças cie suicidio que cia1 costumava fazer, se bem que esli-
vesga mais calma no ultimo mé».
Tentei pensar em outra c*'!*..**.. mas

Conto
mii:,!!',aticiaJ
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El-LOS, MARIA MONTEZ E AUMONT. O CASAL FELIZ, D1VER-

UM ENCONTRO COM O CASAL AUMONT

A BELA MARIA MONTEZ ESTRE-
OU NO PALCO

Representou uma peça dc seu marido jean-Pierre
Aumorít com quem vive em mar de rosas

Reportagem de FRANÇOIS ACQUES

Reportagem de, FRANÇOIS JACQUES ***
PAR13 (IPA — via aérea) —• Ma- quase um numero cômico,

ria. Cristina está muito conteme! Jean Pion-e Auniont faz as per-Atinai, cónsegruiii sair a passeio com guiitos eih francês e Maria Montezo papal e a uu.inãe e até almoçar responde ora em espanhol, ora emcom elas num restaurante! Não é inglês. Maria Cristina não fica
que papei e mamãe sejam muito se- 'atrás: domina estas três línguas tãoveros ou que não gostam de levá-la. Ibcm quanto a mamãe, mas de acordoAo contrario, bem iiiie gostariam de com sua idade, naturalmente. Por
vê-la mais vezes. São. porém, como {Isso, quando a mulher e a lilhn fa-
a maior parte da gente grande.- co
nhecida e rica: não fazem só o que
querem. Para falar a verdade, trnba-
lham no cinema... _ ^

Assim, saíram os três e, como <•
dia estava lindo, puseram-se a pan*
sear ao longo do Marne. A paise,-
gem é bonita e não faltam bons res-
taurantes ás margens do rio. Maria
Montez e Jean Auniont almoçaram
em um "caboulot" muito simpático,
náo longe de Charles Trenet-
REUNIÃO

1>K ESTRELAS E ASTKOS
Depois do almoço, a conversa an!-

mou-se. Os outros clientes muito se
divertiram, sem, no entanto, compre,
puder grande coisa, pois a familia
Aui.nont, quando discute, torna-se

II mi J^Bà ¦ wa-V *"w
'"-p
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PÉROLA

SACO AZUL CINTA ENCARNADA

am inglês ou espanhol, Jean Plerre
Aumont precisa fazer esforços paraacompanhá-las neste terreno, queacha um tanto perigoso-Devido ao trabalho, o.s pais de Ma-
ria Cristina encontarain-.se raramen-
te, no momento, quem anda percor-rendo a Europa é o papal, trabalhan-
do no teatro. Assim é que, uma noi-
te destas, foi aplaudido em Lausan-
ne, na galante e ésplrituósa come-
dia "Homme de Joie", de Paul Ge-
raldy: Nessa noite, Maria Montez,
encontrava-se na sala, mas Maria
Cristina havia ficado sozinha em
Paris."

Maria Montez não eslá, nó eiitaii-
to, longe de bater os records do ma-
rido. Sua ultima viagem A Europa
data já rie oito meses (foi a Holly-
wood assistir a um processo). Foi a
Cannes e a Veneza, por ocasião dos
festivais e, antes disso, fez uma"lournée" pela Espanha e Itália,
tendo passado as férias em Tou-
lon, ria casa do comandante Weil-
ler onde encontrou Merle Oberon.
Lady Duff Cooper, o príncipe Nico-
lau da Iugoslávia, etc.
O CONFORTO DO LAR

No momento, trabalha na primei-
ra produção germano-ltalo-amerlca-
na de após guerra, "A Bela de Na-
poles", que foi sonorisada imedia-
taniente em três línguas. E' a pro-
pria Maria Montez que fala e canta
nas três versões do filme, o que é
uma Ijela proeza. Os exteriores do
filme estão sendo rodados em Mu-
nich, Roma e Nápoles e os interiores
em Milão, simultaneamente. Coisas
de americanos... Entre Munich e
Milão, Maria Montez obteve três dias
dc férias; para vir o marido e a fi-
lhinha. Foi, então, que os gurpreen-
demos, ás margens do Marne.

Ha quinz« dias começaram a en-
saiar em Paris uma peça chamada

A ilha Feliz", da qual Jean Plerre
Aumont é o autor- Maria representa
um papel extremamente cômico. Só
sente que o marido não apareça, mas
em compensação o grande ator Pier-
re Dux (que foi o encarregado da"mise en scene") terá um dos prin-
cipais papeis.

Enquanto a peça vai sendo posta
em dia, Jean Plerre Aumont e a ès-
posa moram em Suresmes, a poucos
minutos dos Campos Elyseos, numa
casa magnífica, com uma lareira
em cada aposento e rodeada por um
belíssimo parque. Quando tem uma
noite livre, Maria Montez nfio vai
ao teatro nem ao cinema. Fie» em
casa e joga casastra que é o joso da
moda, com as irmfts... (IPA).

PRESSENTIMENTO
não conseguia dominar o nervosis-, — Encontrou-se
mo, chaiiiH a isso d? pressentimen*lo, i.c o quizer, ma.s a verdade é quetive certeza" rio que havia aeonleei-
do algo de te-rriv**l a minha mulher.
Pen!én:i;i ti intèfisse p?la caç-i, tra-
tei ioiio rie voltar para cana, .\ia-«
ohègijel tarde cenlftis, soluçou no-
vãmente o rapaz. - Enconlrel-a
mortn, com uma bala na eabeça emeu revólver ao lado, Cumprira,
afinal, suas ameaça»I

com a.guém,
quando vinha para cá?Nfio. Isso «qui é multo Isola-cio, como sabe.

A que distancia estava, quanresolveu voltai?A cerca de luas ou três milhas.• Não sei como ná" chegou an-If* cie sua esposa... Consente emfazer uma experiência no pollgrafoíClaro, porque não?

d

DIÁRIO DA NOITE Rio, 3071951 — 9

ATE' CrS 3.500,00
Compramos máquinas SÍNGER, PIAIT, MINERVA, ALFA miouinude A.IOUR, MQL-EIIUA c outras. Pagamos alé Cr| ÍmXJSm\\\\\Tmímlor de nada uma: nao faz mal se estiverem bichada*, defeituosas ouengenhadas. Atendemos cm qualquer distancia, mesmo em Nilerol. -R(jT MAFHA & IKMAO - Rua Aristides Lobo, 1.14 - Telefone 28-Vm7

mentindo e o poligra'o nos prova-rá que razá" em desconfiar do se-
nhor.
POR QUE FOI QUE FORDNEY
DECOBRIU QUE SHEHROD ERA
CULPADO DA MORTE DA ESPO-
SA? VOCÍJ SABE?

— Porque? Porque sei que estáj Solução na •*-. pagina.

Selo comemorativo do IV
Congresso de Educação
Católica

Encontra-se á venda nas Agencias
Postais Telegraflcas o selo comemo-
ratlvo do IV Congresso de Educação
Católica, no valor de- 0,60 centavos.

CIRURGIA DA SUKDEZ
ouvmoi

NARIZ
GARGANTA

DOCENTE Medalha df Onrn Fac M-dli-ln»
R. Senador Dantas, itl-O." — Diariamenta
22-8868 — Res. : 26-4477

Dr. Capistrano
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Salve (Hoje) Seus livros io 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-
cionários novos, de vários autores e diversos idiomas. Remar-
cada toda a riquíssima seção de livros de medicina, odonto-
logia e engenharia. Nas seções populares (romances policiais,
historia, aventuras, viagens e poesia) -- 3 volumes por CrS 10,00.
E nos últimos lançamentos não remarcados, exija um descon-
to de 20 % para cada compra igual ou superior a Cr$ 100,00!
Visite hoje a maior feira de livros já realizada rio Rio*

A CASA DO 1IVRO
RUA SÃO JOSÉ, 61 - Esquina da Rua da Quitanda

« ^WWWVWW »*1^|»|*^**»at.*»»*.*»*^******^.
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jÉTIé dias DE-UPüPB
Os tradicionais 15 DIAS Di
SALDOS do Magazin Segadaes...
estão, este ano, ainda melhores!
Examine a lista de alguns dos
artigos que V. poderá adquirir poi*
preços excepcionais... nos 15 DIAS
DE SALDOS do Magazin Segadaes 1

BCPlITMKinO MISCULWO
CAMBARIA D«
Camitas da tricocal 65,oo

Camiio» d» cambraia 75,oo

Camliat d» mauiiclln* 78,oo

Camliat detricolln.......... 85,oo

Camijas demarqjlisf» . 95,oo.

Pijamas taeldo l*v« 98,oo

Pijamái dè cambratta...,... 110,oo

Pijama- d* eombraia 135,6o

Pijama», d» tricotint 150,oo

Pijarra» dt cambraia iup»r... 190,oo

Msiat-ioquel* variai cor*M.... 10,oo

Mtlaisoquct* cirti tortidai. 13,oo

Maiai-soquet* tipo Dêrby.... 16,oo

M«iai-ioquete tipo raion..... 16,oo

Msiai-ioquel* rsndadai 18,oo

Cu»cai linhol S1,oo

Cu«eoi morim .tic-tac 24,oo

Cuécai çãmbraèta 97,oo

Cu»cai d* cambraia 24,co"

Lonçoi bôlio, brancoi t cârci

Lonçoi barra ac«tinada

Leneoi luptr, várloi padrô»»

6,oo

9,oo

10,oo

12,oo

14,oo

Ltnçoi «m côr»s, btloi padrõti

Lonços merctrizadoi

GRAVATARIA
Gravaiai lindoc padrâm  18,oo

Gravatas padrão do mom»n'o S5,oo

Gravatas tropical côr« liias 2ft,oo

ARTIGOS DE COURO
Cinto de couro liso moderno - 25,oo

Cinto tipo amarleano  30,oo

Por
53,10
59,11

I4,M
61,7»

72,M
74,10

11.11

IBMf
121.M
«lii

7,11
S,8l

12,80
11,81
13,8o
17,50
ll.lo
23,50
27,50

3,10
lll

7,10

8,lo

8,8o

12,30

18,80

ll,íl

18,50

23,80

D*
Cinto dt couro crocodilo ... 49,oo

Jflyo porta-notas • niquoli croc. 125,oo

Porto-notas am crocodilo 90,oo

Porta-niquals am couro ...... 99,oo

Porta-chavas am couro 35,co

ALFAIATARIA

Costumai da ótimo linho...., 65ü,oo

Costumas da tropical fio inglês 950,oo

Costumas da eoilmiro diagonal 980,oo

Calçai da brlm diagonal 198,oo

Calçai tropical 198,oo

Calçai meicla da 1.*, pura lã

Calças tropical pura lfl

Guarda-chuva toFtfí algodão

Idem tafetá algodão da 1'..

Guarda-chuva de raion de 1.*

Capa de shantung 380,oo
ESPORTE

Blusões tecido piqutt 12ü,oo

Blusôei pfquet manga longi 140,oo

Bluiòíi tecido pi«d-de-poula 250,oo

Bluiães tecido Changeant... S00,ço

Camitas tecido pied-de-poule 230,oo

Camisas de suedine 90,oo

Sweaters de pura lâ 180,oo

Pull-overs pura lã, manga longa 220,oo

Casaeei da lá tweed 380, oo

Casacos de lã wiek-ind 380,oo

Caiocos esporte xadrez 520,oo

Jaquetes de gabardine 220,oo

Casacos da gabardina S30,oo

Shorti imparm-ãáveii 75,oo

250,oo

250,oo

98,oo

110,oo

150,oo

Por
36,00

185,00

88,00

17,5o

28,00

525,00

788,00

798,00

t49,oo

165,oo

195,00

219,00

68,00

79,00

135,00

327,00

79,00

95,00

198,00

145,00

167,00

68,7o

129,00

168 50

298,00

298,00

347,00

168,00

168,00

58,00

DEPIRTBMENTO FEMININO
CONFECÇÕES Ue

Toilleurs lâ linhas modernai.. 720,oo

Taillduri tropical pura lâ 850,oo

Caiacoi de lã 2/4 450,oo

Catacoi de pelúcia branca 2/4 495,co

Casacoi de lâ3/4 550,oo

Manteaux de lâ 720,oo

Salas dr» tropical moda 125,oo

Salai plissadas Gersey 1ã0,oo

Saias tropical brilhante 175,oo

Salas tropical rabo-de-peixe 210 oo

Cclças de tropical ;... 198,oo

MALHARIA

Casaquinhos Cordigan 198,oo

Sweaten vários modelos ... 140,oo

Idem de malha manga longa. 150.oo

Jaquetes de malha cie lã 420,oo

BLUSAS

Blusas do suedine moda 78,oo

Blusas cambraia 1/2 manga... 45,oo

Blusas cambraia listrada e pois 95,oo

Blusas diversos modelos 135,oo

Blusas da organdi suiço 280,oo

CAPAS

Capai double-lace imperm. .. 420,oo

Guarda-chuvas tecido imperm. 98,oo

Guarda-chuvas punhos divers. 1tí0,oo

BANHO DE MAR

Malllots variedade 175,oo

Mailloti oitrangelroi...<".... 420,oo

Lençol fina gaio c/ arabeicoi 65,oo

Por

/ MAGAZIN5EBABAE5
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ÜRUGUAIANA, 83/15 — 7 DE SETEMBRO, 126 (LIGADAS POR GALERIA)
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A ESQUINA D A SEDA BRINDA seus clientes com preços sem concorrentes

ATENÇÃO! Começa HOJE, ás IO horas, a grande e sensacional venda do
10° AMVERSARIO na ESQUINA BA SEDA - VVM^Bisi-KiA 123

— Eis alguns dos nossos preços
Seda pura Espuma 22 MM.  125,00

• Seda pura, fantasia  75,00
Tropical fio 

"Inglês 
desde ...... * • 118,00 Puro linho 

"desde  
49,00 Tricoline Inglesa  49,50 \

LINHOS DE TODOS OS TIPOS - TAYLOR - MOYGACHEL - YORK STREET - CASEMIRAS E TROPICAIS NACIONAIS E ESTRANGEIROS.
FAILES ALPACAS- LISOS EM CORES MARAVILHOSAS- SETINS - BROCADOS - TAFETÁS - Grande variedade em estampados e lindos padrões

A ESQUINA DA SEDA - ASSE^BÍJÊIA im fm frente- a Rua Gonçalves Pias

1 Gabardine fio Inglês   240,00
Tropical Inglês desde  ?80,00

Casemira Inglesa desde  330,00
Cambraia para terno   188,00
Puro linho desde  49,00
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Aulo x motocicleta na '

íllia do Governador
UM FERIDO NO 11.1'S.

Na estrada ela, Bica, esquina cia
rua 20, na Ilha dn Governador, Al-
lalr Ribeiro Dlitra, cln 22 anos, resi-
deuf.e nn rua viiim' ii. 276, quando
por ali trafegava dirigindo n moto-
dejeta -ii- 1731, foi colhido pelo rt'.i-
lomovol n. 7-H8-55, cujo niolprlsta
pretendia passar-lhe a frente. *

o motorista culpado, levou a viu-
ma até o Hospital Paulo Wçrneefc,
na ilha, rlesaparoceiirl'..

Naquele hospital fui constatado ler
Altair sofrido fratura elo maxilar e
contusões prlo coriio.

O tktrtfm Waoional m Malária.
protege a arca paludicá cio Braíjl na
extensão rie 5.831.UO0 quilômetros
quadrados.

A lutp, çonlra a inalaria no Bra-
sti foi reconhecida ha pouco como fl
maior c mais eficiente do mundo,
pelo professor E. J. Pampana sani-
tarisiu francês considerado uma rim
maioi-cs autoridades internacionais
em malária c atualmente à testa da
Seção dc Impaludismo da Organiza-
ção Mundial cie Saútle.

ÁREA ESPANTOSA
Convidado pela reportagem a falar

sobre o assunto, o sr. Mario Pinotti
quo o responsável por essa campa-
nha, declarou cpie o Brasil c. de fato.
campeão do inundo no combate ao
Impaludismo.

E mostrou que o S. N. M. real-

Brasil, campeão mundial
ira luta contra a malária

5.631.000 quilômetros quadrados livres do im-
paludismo — Declarações do sr. Mario Pinotti

inciile cobro com suar; atividades to- ou. ainda, è superior às áreas dc ina-
cias as extensas arcas malavlgenas do | laria dc todos o.s outros países sul-

fPiri rir Halita Perfumado^N
\JDirIis Limpos« Brilhantes, )

^^&fflJ^mmmmUmmmmmwm~^ «••*

Brasil, excetuadas as do Kslncio dc
São Paulo e do Território elo Rio
Branco, onde são trabalhadas ape-
nas algumas regiões, e a, amplitude
desses trabalhos corresponde ã, me-
tnde do território cie toda a Europa,

americanos reunidos.
RESULTADOS

O Brasil possuía 8.000.000 de. im-
paludados e, se admitirmos não os
90% de redução comprovada, mas
apenas 8(KÍ>, fora, portanto, de qual-

quer otimismo, ós cálculos oferecem
lima redução global dc 6.400.000
doentes, em apenas quatro anos dc
trabalho. Tão alio quanto os niiniu-
ros, falam os exemplos dc localicla-
des, espalhadas por lodo o Brasil,
que praticamente ressuscitaram, dc-
{aparecidas que estavam por causa
tia malari-a.

0 auto coIIjíc o
"pingciitc" do bonde
INTERNADO NO IM'.S.

Na míyihã de ontem,.Jorge Luis dos
Santos, dei 26 anos, cie residciicia if.-
norndo, quando viajava no estribn do
bonde n. 2.540, linha Ipanema, illri-
gido pelo motorista regulamento ...
i).5H4, na rua General Polidoro, cs-
quina da rua Paula Barreto, foi eo-
Ihiclo pelo caminhão da Prefeitura,
ii. 8-85-41, que passou elo raspão no
bondo, tendei o motorista culpado
Imprimido maior velocidade no vcl-
culo c fugido. >

A vitima cm estado ele "shoek",
foi socorrida c internada no Hospi-
tal Miguel Couto.
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durante 30 DIAS

UM
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Vestuário par,, menino.ew.o brim xadrei com
rwsrrilÇfre» combinando,rorví: cln.» r> tm^, "*w; ."
manho 3 a 7 mw, deI3i,<w por),,;,. ^

àil

C —^Jr^k "aa> .»»• *>ifj / ' —-^

W&% \èw x<57

«=-*»

VíMuárir. ptn W0Êk\
«tcMn "Arte*" Ymh «*¦«•.
cima «. beija, itt4SavntK>
«j»^ une», ie «MU p*k
tomente,,,-,- $54s»

CeotMrte ettt ceies eom-
orií* ew «Hte*R*> Mm
fanlaaJa. vAiri-M padróea?*n divtrma rôret. Uma-
Aho 9' m 17 ano*, de
H9M 9ori«t,a s. ms?»

Costume tom i'!ç« <*»|T*
U rm Mm f*n'.a»l«-
(rarwlé tnriedade em p»-
drõ*a e fòre*. }*™™i\i<>« a. 13 ano» de H3.00*• wm
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'tfi • :'-.
V«í(i>ãriíi p»r-» menJne.
«;in superior brim listra-
«Io «om guarn leões cm
i-Orç» Usas, tamanho 2
a 7 «nos, dc Í5.0Q
por • » • I » -lUM $6850

i,*4
Lindo vrttüàrid paramenino, excelente brim
mesclado guarneeido «-om
ar.ul f marmiij tamanho
3 » 1 anos, út. 1%flÇr
por

Vestuário para menino
rom calça, de bnm pa-
namá nus core*: asai C.
beije, blusa em marqni-
tete branco, de 75,••
P0r ,'V.l.a'a'V».'.'.'.;.

^

Vestuário para menina
, rm brim mescla liotrailo,
róres fielje e ciam, tam.•'¦' a 6 anos, dc 59,00 porsomente., ,

planta üel pelúcia, arüfcej«ic superior qualidade,tíirta debiua-Ja, lindos t<irifiipais desenhos ~.mx
Uto relevo, dc 110,00

$89"

iS,

m

m '^k'».'. 
/ _____

Mamiriãn rom mancai
rompridas ím ótima opa-
Ia. guarneeido com ren-
«Ias e bordados, côrc-:
rosa. aiul e branco, de
}*,00 por.......

*9i50

Capinhas com casns en»
sarja tie côr creme, toda
debruarla. arliiti dr. gran- ij

,tlé utilidade, limio presen» 7
te, dc 85.00 |wr

Çalç&òálnKo para menino,fustao branco «narneci-«O com azul ou verme-lho com festonc branco,ate 3 anes, <•<. u
por ¦4 MHiiMi

I s§3«>

-^ lio»'

ç_f '^ , -*,<V •'¦''!>/''
if

8
"WJmX

s5ft»o ', 
^____j50 J

1 mmmWOli^

\l^T''¥^flmmX

CasMlainlio para recém-
«••eMo, tecido lufUncla-
__• toío rtWHNo eomanieos betdados, cores:
yjul. rosa e branco, de--M» por,

*1 talça curta para. menino,
; superior brim granitr,
i gTandc Taricdadc de ,c«-

res, Um. 6 a 13 anos de
34.00 por......

Oalcfiína «c-^aíéría
*iastica para criança, e$-
^«-.Paiut t-JBvlindos des. -
flh.w cores: fosa, ami
L-*,aa«- Ce Bi»

V ?jl '' * ••••aa,»

, CamuoU para. iTiíem^
., , nascido em superior
1 .nansuque com bordados

\ * * rendas, cores: rosa. azul
M •» branca, de 45,00Wa,

¦iaÉft. *25»°
1 '''Um mWK*r 'ju. ^^

1 A vista <pu u Prcf^a pela CRUZLAR¦ f 
",,

$3450

a. aaiia»i ' wt»S'*Hwii»B|K 17 1 ' _."«-»)
->«-»UKlPtJMB)l.iW»aWW 1 ispr

y<4y»aKM_nP-M-l »-»-¦»-«»»»---———-_. ¦*"'¦ V

L'^&^ÍJ

(,'alen ctirta para meni-
no, eicelentc tropical.
toda forrada, diversas
«óres, um. 7 a 13 anos, de
3Í.00 por.a.... $8450

Kftv " "i*

.-,. -... JW$pj'
Csafttílllilfc Har» D«Sio,finíssimo «rido estrale*
je çom bordados, e les»Cone, cores; j jrosa> • acut

.9 branca, dç tl',99

fjSSS^ttjíwembrim
íiíííí;0'.cores: to»*»
_-»»aiu..eln2a e marinho.a. 7_ ~ aaaaaaauiu.¦ » » 6 «nos, de S9,0ir

Calcinha tirolez. èni fiJnisslmo tropical, «níce- '
São esmerada, "cores 

:marron, cinza, beije i'marinho, tam. 3 ji 6 anos»le 85,00 por,., __,__$6980'
--¦ • ^•«¦SjSJ^m^^B^aTã»»"^-^ *' ——aaawn»^~^^^——^— - -.... n ,,,,., ' -¦ ¦.¦¦,— ¦,.. V*9
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. lelra ..'ia capital foi oferècíd?"
cómntiiliinle Siizanej, snvs oficiai:
Buarclas-mnriiilin iutcressalitít 

~*
cursõer. nos mais apraztvelsVrécatikí
da lerra. c oulras visitas fòiam-pro-
grahiátlas ãs varias tlepeuidenoisí^
Capital.

6»

O aiFTKincInnlf? rfo ''Almirante Saldanha", etn McirJuqtisrQr

Festivamente recebidos aa ilha de
Madagascar os paràs-niarinha do"'Aitórasste Saifeáa1
Hospedados em residências particulares

Cobrindo um percurso de 2.400 marinheiros seguiram por via fu»imilhas' em 19 dias dc navegação pe- num trem especial. Os oficiais e mJo Oceano Indico, deixando para trás guardas-marinha ficaram hosned-Capetown, na União Sul Arribaria, u dos cm residências particulares em"navJo-e.sceila, brasileiro '''Almlrnnto 
j.cêbcrnm um tratamento do's mais'li"Saldanha" aportou a Tamalavc, n:a ibiileiros por parte cio governo eli'ilha de Madiigaricar - a grande pos-; vo iniilgachc, que ate ejs seus jiii.scsiiâo francesa do cauclaloso Indico, particulares puseram ã tllsileBliáino dio 8 dc julho passado, pnra unia ii'.e: reprcsentanlcs da Armada Brvisita rle 4 dis-;. As autoridades frnti

cesas da Colônia, prepararam uma
úss mais calorosas rccçpções^eiiie o"Almirante Saltlàuhà" já tem reco-
bido até então. O cai.-, â liom da
«tracação, apresentava uni aspecto
festivo, embarideiradò rpm sc achava
com flámulas em profusão. A arte-ria fronteiriça no mar. onde se
aeiham localizado, o;; principais cs-
tabeleoimeritos oficiais, Ostcnlavn
varias bancleira.s brasileiras njl.rei.i-
tradaji com pavilhões ela. Repiibllcn
Francesa, tremulando uns saciidas
eios edifícios, numa. detnónslnição ue
ccrdiaüdadc para com os visilantes.

O goveniiidot* ele Tamatavê, .*".•-
iihot* Feline, acònipanhaclò eln pir-feito local, senhor Jíordier; c ele- mi-
traa altas autoridades proviiiciánásiaguardava, no cais, a atracação deiveleiro brasileiro para apresentai' ostolos de boas vindas; á noite em suaresidência oficial, o governador Pu-line ofereceu uma "soirée" dançanteaos oficiais c gtiárdás-maririha; íi
qual compareceu o mundo ofieial da
pequena cidade. Tambem para osdemais membros da guarnição, foi
preparada pelas fitoridadcs frarice-
cas uma reunião dançante que tevelugar na sede da Prefeitura e nuetranscorreu num ambiento ele fnin-
ca cordialidade.
NA CAPITAL DA ILHA

Não pararam ai as manifestações
do solidariedade elas altas aütorida-cies francesas dc Madagascar. Tam-bem na capital, om Tannnarive. oalto-comissario francês interino, se-í.hor Pelix Martine, organizou umbelo programa de recepção aos niarl-rihciros do Brasil e, no dia segiiirí-te ao da chegada, o comandante Pc-aro Paulo de Araujo Suzano e uni
grupo de oficiais partiram em aviãoespecial para aquela cidade, situa-da no planalto central da grar.ilcilha. Uma turma clç/guarclas-mai
nha c do BiibofJciais, .sargento-
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um fwDECRETADA A Pi
TIVA DE mm MALAQUMS
Confessa ter enterrado a esposa no
quintal, mas nega o assassinio

BERNAP.DINO DE CAMPOU — S,
Paulo, (Meridional) -- Conduzido
por investigadores ela Delegacia de
Vigilância c Capturas cio Dopartit-
monto dc Investigações ehegem a ps-
ta cidade, o incllvidiío Pedro téite
Plorlano, conhcciclo poi* Pedro Ma-
laquias. que responde perante o Juiz
dc Direito ria Comarca pelo crime
cometido contra sua esposa, Benedi-
ta Pior, que foi por ele sepultada no
quintal dc sua casa.
NEGA

E' cio çplihéclmeillo geral que Pe-
dro Malaquii)--', em setembro dc HM7.
ao desaparecer misteriosamente eles-
Ia cidade em companhia dos seus 3
filhos, deixou uepultádò no quintalde sua casa ei corpo dn sim esposa.
O cadáver somente íoi encontrado
alguns anos depois, quando, por es-
forço conjunto da autoridade poli-ciai desta cidade o elos "Diários As-
sociados". íoram feita-s cxcavàçôÒ3
no terreno da casa 536 da rua Maré-
chal Floriano. onde Pedro Maiaquias

viveu em compaulüa de sua fmiiili
Ceiir.o (;ons*eqiieiiciii ilo macabro \

contro c porriue Iodas as investi»
çõ,es feitas indicaram fetlree» Mal
qülás cnmo autor ela. morte de í
esposa- Benedita Flor, e ainda poro.
o cadáver de sua mulher fora P
ele. mesmo sepultado no quüital ri
casa, o juiz tle Direito da cornar'
atendendo a uma solicitação ãci.d
legado Heitor ile Araujo, decreti
sua prisão preventiva. Em princlp
elo mês passado, Pedro Maiaquias 1
preso e agora é que chegou a a
cidade para csclarccefi peranteái]
loridade, os fatos de quo é acusae

InlèiTogado sobro a morto eie S:
neclila Pior. Pedro Maiaquias nií
a autoria, do assassinio, embora rol
firme qm* sepultou a mullldr.no.Q.
tal da casa onde morava.

Centenas du pes uns cerciinx
imediações da delegacia tola i
ele acompanhai' a Interrogatório
misterioso "homem louro".

E' LATROCÍNIO
0 ex-jogador de "foot bali" mim o

dois negociantes para fugir ^ o
automóvel das

FORTALEZA, 24 (Meridional) --
A's 9 horas ele hoje, perante o dr.
Manuel Santana, juiz cie Direito cia
I" Vara Criminal de Fortaleza, rea-
lizou-üe novo interrogatório ele José
Ramos Oliveira, vulgo Idalino "cx-
jogador de foot-bali, que foi autor
das mortes dos comerciantes parai-banos Aluizio Milet o Geraldo Ca-valoanti Brito, fato ocorrido no riia
Io de setembro de 1050. cm. nossa
capital. O promotor Mardonio Bo-
telho havia solicitado àquelas ou-toridades judiciária a presença, noTribunal de Justiça, do autor duscrimes da "Pensão Leal", tem co-mo do1 sua amante Alcina Leal, pfn-,prletária do lupanar onele Tclaliniimatou o.s dois conhecidos cornei*,-euaiites. De.-ejava, o promotor; es-elarecer rlols pontos que até então
permaneciam obscuros; 1") — sn-ber como Idalino désfèz o compro-rnlaso da compra do carro, pnra a
qual já havia dado o "sinal" de seismil cruzeiros, e. 2"i -- como o ex-
jogador de fool.-ball conseguira 6documento de venda, para transfe-rir posteriormente os papeis do ciar-rd iia Itíspetoria Estadual do Tran-silo.. , , ,

LATROCÍNIO
Interrogado pelo Juiis, "Idalino"

esclareceu os dois pontos, dizendo
que antes de matar os dois comer-ciantes. tentara, efetivamente, des-fazer o negocio, procurara, mesmo,repetir o "sinal" isto é, receberapenas trei mil cruzeiros, pois nãodispunha do resto do dinheiro pa-ra ultimar a compra do automo-rei. Os comerciantes, porem, nácconcordaram e.cxprobarnm o pro-çetlflic;ito deeldalino, que., os fez vi*at8^aj^fffWfn^>ái' ,""'"¦'¦ "-

ele Cainpina Gràiide ¦> MíJ*
quando não Unha recurso. P*-
comprar o carro. ,|

Aqui podemos faaer um parem
se informativo: "Idalino . «Wl
me ele esclareceu ao reporte.' ^época ele sua prisão, viera *h
dois comerciantes e o carro
Fortaleza'; pois Unha certeza eie <f
colocaria aoul. o automóvel W l
preço superior, que dana p»»
par o carro 0 ficar com Unj.fi
Tal porem não sucedeu cfl»-«
rm slluaoSo embaraçosa, riu: i
rei* desfazei' o negocio, com o«
os outros nno cdiicordBraffl.u^

Respondendo ü «egunda-Mj.
Ia ilti promotor, IdaltaQ "K
que. depois ele matar Wl,1:'*'
bani n rçctbb eis venda n- f\
que já hsii-a sitio pmneirii«. •
citava devídáiiieo.le ^^".'^
nas o local destinado bo m
novo píonrlèlario <".n i™";'vt\
posse cio recibo, "Idalino" a«(r:,
tou ò 'sen nome, fszando «
transforencla, Mdeiiciató
a hipótese ele que elo w"-m
matou para roubai'. , ,„, 'i

O crime dc "Id_U»»o" SàJ
sa*. pois, classificado de iS_.
para ser julgado ro»'0JS.
Mudou-se o curso do Pro,,wr_s
autor cios assassinatos aai -1(
Leal" deverá ser jülgad<_a5Jffi|i«
lo juiz singular e nao f-* 

w
Criminal, do Tribunal de -n

DR. JOSÉ DE AtBUQüEl
MEMBRO EFETIVO P*BrJBI
DADE DE SESOLOOIA "* ^.J
Poençss Sm»iS ZiMRua do Rosado, 08 - ««'.'.;«;",
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rni-vi; - A couvc é um vege-
A. ,• ihnihi dc srnincle valor nutri
&' «to bastante a^adavel.

' 
r. » varias espécies, desta-

„L n couvc manteiga que pos-
i i'-,n <* dc hidrato» de carbo-

sU ío £ dc iirolcíiias. 0,10 % de
""'.hms c a couvc tronchuda que

PSftmMOÜ ,1c hidratos de car-
jÇlsOÇÍ dc pro/einas. e 0,30 %
ide gordura^.
1 (idor do 1

cio t ,lc

E' um alimento por-
boa rota dc ferro, de cãl-
pequena quantidade de

I fósforo.>ossui. tnmbcm. bom teor
L» vitaminas A c C.

•'nevemos usá-las, de preferencia.
I Hieiramentc oodd». F"J» tanto

»• J nri-i-sf d» estreitas tirinhas e le-
H «se a uni apanela com gordura
H Ifirnic, cebola e alho; Com alguns

ínipsmos ficará ainda mais «abo-" 
|-m 2 ou 3 minutos no fogo

esiàrâ pronta. Depois, então, adi-
rioilil'"' ° sa!-

Oufrn modo aconselhável de pre-
td rara-la é cm salada. Depois de
¦ íortada cm tirinhas coloca-se em
ti àna iervrndo durante 2 ou 3 mi-
ü Àntos Cessada a ebulição, coloca-
m ™ 

„ sai. Deixa-se esfriar e prepa-
J ra.se a salada.
*\ K atua em aue for fervida a con-

¦ te' nâo deve ser jogada fora, ma*
¦koroveltada cm sopas ou outra»

' Jrenaraçóes, por isso que uma par-
{, dos minerais c vitaminas nela' «ca dissolvida.

Essas sâo as duas preparações
mais convenientes para a couve, as
oue melhor lhe conservam o valor
nutritivo e. sobretudo, a vitamina

j n '(Divisão de propaganda do S.
í. P. S.).

Começou ¦ limpeza
dos rios Maracanã
e Traplchelros

De acordo oom o plano traçado
para o combate às enchentes, a Se-cretarla de Viação e Obras, por de-
terminação do prefeito João Oarlos
Vital deu Inicio ao trabalho de Um-
pena dos rios Trapichelro e Mara-
cana. Duzentos homens estão sendo
empregados nesse mister.

Entretanto, a Municipalidade está
dirigindo um apelo aos moradores
do» bairros banhados por aqueles
rios, para que não Joguem lixo e
detritos capazes de impedir a pas-sagem das águas.

Só PARA CRIANÇAS-
DR. A. MARINHO LACE

DENTISTA - 42-2669
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30-7-1951.
TESTE DE INTEUGKNC1A

[ Utilizando as letras contidas na
¦palavra CABOTINO quantos voca-
íbulosde 3, 4 e 5 letras o leitor pode-

Kl formar?'' Remeta-nos mima lista, pelo me-
r:nos 20 palavras de 3, 4 e ã letras e
pneorra a um exemplar da Colcc-
I twea de Palavras Cruzadas editada
! pela Livraria Tupã Ltda... rua do
1 ouvidor, 75, 1." andar — Kio. Outra
I LEMBRANÇA será conferida a quem
l;.ipontar o maior numero de combi-
í. nações.

Soluções até 10 de agosto de 1951

Soluções dos testes anteriores
Sendo elevado o numero de con-

'correntes aos testes que vimos apre-
sentando, somente dentro de mais
Mguns dias será jjossivel apresentar
.'os respectivos resultados.

Correspondência e colaboração
para SYLVIO ALVES.

A EVA
rPETW

Não teremos "imortais"
de saia e baton

Eva não penetrará nos arcanos do"Petit Trianon". Não teremos
portais" de baton e saia.A reforma do Regimento da Aca-

tala Brasileira de Letras, tentada
pelo sr, Osvaldo Orico esbarrou naoposição de 2G acadêmicos, segundoficou evidenciado na última sessãooairaele cenáculo.

Nessa reunião, o sr. Osvaldo Orico
justificou novamente a sua emendaio Regimento acadêmico, permitln-io a eleição de escritoras. O sr.«oro Calmon manifestou-se no sen-
Jío de não se tratar, nesse caso,
íe matéria que pudesse ser regula-
ra por disposição do Regimento, vis-to estar a admissão de acadêmicossubordinada ao Estatuto da Aca-«mia.

Depois de falarem os srs. Ataulphoie Paiva, Celso Vieira e Levi Car-
«o, o sr. presidente consultou aAcademia sobre a preliminar estabe-lecida. tendo sido aprovado não ser
hm de matéria regimental.

O sr. Levi Carneiro fez a seguin-te declaração de voto:' "Declaro ter votado no sentido deconsiderar que a emenda atinge osestatutos —¦ c não apenas o regi-
mento. Assim, entendo (embora re-conheça que, gramaticalmente, a pa-«ra brasileira, usada no artigo 2.eíos estatutos pode abranger pessoa»ie ambos os sexos) nâo só porque atradição, todos os nossos anteceden-te> e os próprios debates travados"n varias ocasiões, mostram que oentendimento originário sempre do-tnlnante, tem sido excludente das
pessoas rio sexo feminino, como tam-'em porque a matéria é, por si mes-W, Inconstitucional, visando a com-
ração ria Academia e não, simples-
yente, as normas de funcionamento«?sta. ora, o Regimento consigna
jOmente tais normas; não comporta1 que nlterpm a estrutura tradicio-
5« «a Academia.

Seja-ine permitido acrescenta que"nha atitude atual, inspirada pelo«io de uma tradição desta casa, on-
Ktanto valem as tradições, não co--1: com meus velhos e arraigados
Pimentos feministas. A eles te-mo sido e serei fiel e, ainda há
furo, me levaram eles a sugerir queS Conferisse o prêmio maior da Aca-«mia _ 0 »prêmio Machado deAssis á uma das nossas gran-escritoras"-;

ONTEM E HOJE
Ela-foi uma das "estréias" mais

interessantes do cinema silencioso
americano. Um dia, esteve aqui no
Rio. Poi durante a última guerra.
Vinha com seu marido, um dos gran-
des "cenarlstas" americanos, do qual
já se divorciou. Ela é Patsy Ruth
Miller... Este nome lembra uma sé-
rie de filmes saudosos. "O corcunda
dc Notre Dame", de Lon Chuney,
onde foi a mais linda das inúmeras"Esmeralda"- do romance hugOAiw
que o cinema tem mostrado de.ide a
velha versão de Capellam, "Em Pa-
rir, é assim" ,uma das obras primasde Lubitsch, na Warner «Bros, com
Monte Blue; "A mulher que eu
amei", um dos mnls belos filmes de
Charles Ray; e eu tros. Apareceu no

famoso fllmn de De Mille que inau-
guiou a politica do "all-«tar-cast"
"Aventuras d? Anátol", Patsy fe:j
vários filmes falados, nor, primeiros
anos dos "talkles", Depois retirou-
se do cinema. Agora voltou. Tinha
quo voltar. O micróbio do cinema é
o pior micróbio. Nem Pastem- conse-
guiria destrui-lo... Patsy ainda u'ii
mulher adorável vem ai em "Mor
de sangue", o filme cte John Barry-
more Jr. e Corlime Valvert, que a
Paramount distribui. Matou as sau-
dades do estúdio.'Virá matar as sau-»
dades dos "fans". Patsy, como Glo-
ria Swanson, Constanee Eennett,
Mae Clarke, e outras, teve vários ma-
ridos. Quem será o atual?

LEIA "A CIGARRA"

CÇMSI1-
gação do Sst. do R!o

O governador do Estado do Riosubmeteu ao exame da As-
sembléla Legislativa daquele Estado,
projeto de lei, pelo qual é o PoderExecutivo autorizado a delegar, me-diiinJJB conli-.it.ri. n particulares, pes-soas í|si«is ou jurídicas, dc compro-
vnda idoneidade moral, técnica e fi-nanecira, ri execução dc planos decolonização, pulorgáridò aos respectl-vos concessionários o direito de pro-moverem as expropriacões das terrasnecessárias, que, a juira do mesmoPoder Executivo, não estiverem con-venientemente aproveitadas.

Estabelece o referido projeto quenenhum ônus deverá caber ao erárioestadual, quer pelas concessões de-correntes, quer pela execução dos
planos nele referidos, sendo estas ascondições preliminares que devem sersatisfeitas pelos interessados as cita-das concessões.
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MÓVEIS^K POUCO LUCRO
GRANDES VENDAS

Dormitório "Mexicano" c/ 6 poça»Dormitório "Normando" c/ 6 peça»Dormitório "Chiptndalt" c/ 6 peça» •
Sola do Jantar "Mon." c/10 peço». 

'"
Saio de Jantar "Chip." c/IO peçat- *
Sala do Jantar "Colonial" ti IO peça» • "
Mantemo» grande itock, paro prontoGrupo» Estofado* Escritório», peça» avulsa» ~d»
•ktilo». Executamos tob encomenda. » * C 1111 * m

Cr$ 4.000,00" 6.000,00" 7.000,00" 3.500,00.• 6.000,00-" 6.000,00-
entrega.

cl 10 peça*c/10 peça»
c/11 peço»
</12 peça»c/12 peça»
c/12 peça»
de Sala»,
todo» o»
oio»*

Cr$ 6 000,00- 1,500,00" 8.800,00
5.000,00
8 000,00' 8.000,00

dormitório».
tamanho» •
o »M in i o

RUA DO CATETE, 133 - FONE:, 25-3223

^•'aniversário
*' fundação da Academiafluminense de Comercio

A Academia Fluminense de Co-mcrcio r!« Niterói, comemorou
£26.» aniversário de sua fundaç&o,«Izantlo no hotel Cassino Icarai,

V >2 horas, em salão especial, um
Woçp de confraternização do qualParticiparão os professores daquele

íHiaDelecimento de ensino, dentro
í°s quais destacamos o único fun-

¦ m * ililltla' Cln exercício naquela
sh'. ° Pro£essor Dias Filho, seu,»iuai vice-diretor. Dige-o presen-'Einsnte, o professor Tarquinlo -tie
Mt ros que lhe vem imprknrido

i 
"agnirica orientação. I j

OíNIÃDlÃ - SISTEMA
ANGLOAMERICANO

li í * ^a dentadura n5o »egura. ouv «ende usar uma, mas teme o in-swesso? Procure este que resolve-•JJ ? se« caso a contento, apenas em
b o 35> com absoluta garantia. Dr."•petubal. Especialista emdentadu-j
«;. |em abóbada, com curso nos

«atados Dnidos Consultório: Rui"«'co, 148, sala 605 - Tel. 32-9741.

ÜIOT1CIH Ü1T1 A'GRAD1 ?;OS HOMENS

SENSACIONAL
VENDA de ROUPAS^^aam^^^^^^^aammmmaav

^^^^^^^^ ^wMr\^

AmW^mZSAÊka...AWmrL. ^- ^JALWÊammm^^iwmms
v Jmmw<*NÊ BSlMÉ immL

^mmmmmm9mmíteLitrty£tf&^mííyfâaamw^ mwu-- AAt^mA A? A

ttttt ^^m4mmmm%*»*>R§Lmm\mlX^RemÜêB.wÊ^' wS^^
^ÊSmÊma* aam^kmmm\ \ ^e ccsimira-"poro5íí--'»>" I em "Porospun" W

^Ma^Jjj Wm cores lisas e listadas M azul marinho I K

jSfe^HÍ ^f:íM WÈ de 1,35°' p0r - 1*156, 8 de 1.350, por 1.250, \Y'
WLWM WÀmW % ^ÊAaT^^^^^^^^^ÊBBmmWÊKÊÊ ¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦>•mfH mm ^P=/2gwwegH[ .,,„, REMãSA\mW
m^Êm\wWÊaW%,K ^mÊBÊÊ de casimira de pura lã ¦ de sarja-azul marinho m

K%;SÍÍjI de i.ioo, por 375.1 H Ide 1,55°'por 1-350,

ij^BMB|roupo hrENNER IHIbÍ R0UPA esportiva m
wÀ Iem Tcopical-Super I casaco de pura cal- W
^m Ide 1.400, por 1,26(5, M ça de mescla por |B|3v, W

WHTcALÇAS^ ^m CALÇASi llwiÇAS^W
« I "Campestre" russor ¦ I "Esportiva" sarjada I H "Porospun" casimira IV

^ I de 150, poi 1?5,^BJ- 225, por 185jHB_^ 450' Por 355, WÊ

^B^CALÇAS^^^TFcALÇAS I CALÇAS wmmmm^^g. ggj
Wm "Tropical A" extrai "EPSOM" mescla li Puro Unho ^Êf m«w
^Bde 390, por 345, j 

fi° inglê-' 
ofl. | de 380, por 345, Wm/m n wAde por 38»,! ih h ^fl

^Ê ,irt*

vH Roupas sob-medida I B Roupas de Rlgorl V
u I de casimiras* e tropi- mÊs completas V

w I cais nacionais desde I ¦ Sumei Smoking, Caso- I m

jm$ÈmA% ^-400, Bicq qesde 1-550, W

%WÈ& áP**», fe\ ^B^^WRoupa^o!?me^XHB3w ^A0!0* ^^^^^^1-
iÊÊÈ [ rir i I de casimiras e tropi- Hr mj0^Si
Y^V *M \ ^m ca>s mglêses W ,^r^ ~~
^^ 

'-J*--0^Ò\> 
v 9 

"Grande- Classe" I W ^r^*Lê^ wmm Voriedade, de tecidos (fg^|y /

AW' -1 f^S^^- tHPiPHHw à kWA
W ,^^^K^ W^ÊÊ-'"jSmmWm /làÈÊtOAtoiAÓ / 1*P.

ROOPAS PRONTAS PARA VESTU

Penner
ROUPAS SOB-MEDIDA

m CASIMIRAS E TROPICAIS NACIONAIS

ROUPAS ESPORTIVAS

ROUPAS SOB-MEDIDA. GRANOB CtASSl

andares inteiros!
nirielos expostos em

vitrinas!

pela primeira

UMA GRANDE VENDI
de todos os tipos de roupas para homem

vi
./«

VfflÊ vtí>#••

Wm* t#> fflfgBClS/i
jNÜBB^I^BPS^Íf/JPKf^^

R. Miguel Couto* 3*5 Filial Mtit.0 & Arqulq» Cordeiro, 320

r-r?';-r-:y J (. !v,l4Yi
-I ¦¦ •

r-Vrr-i,^. -:;;;:.

Para-o seu apurado gosto üm elEgan.
VESTIDO, MANTEAUX OU ÇpSTUipiJS

¦

iiti^rniIlA 41 riir b . n ST -11J >¦. TEM O VÇSÍIDO QüB VOGÍ QUER NO MODELO Qüt VOO^

'hHiSinrir-'•*"" •¦ ''li"-'- rrfi iiiiiifrtlii(llí''íi' "'' '•"'"''r-í.i.M.ifA.A^.A.ii-i UKiriirWilnilT-fln-ItMMi.liCilililíH1 MMM^i^MJliati^W.Vl,1"^*
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PCUCCS PROGRESSOS KE60CIÜCÔES DB COPEI*
400.010 soldados norte-
americanos para a Europa
WASHINGTON, 29 (INS) — Va-, dos para as forças do general Eise-

rios senadores norte-americanos es- nhower. Predizem esses senadores
tão discutindo hoje a autoridade do I que a questão do envio de tropas
presidente Truman de proporcionar para a Europa deverá ser re-apre-
400.000 soldados dos Estados Uni- sentado á discussão do legislativo,

¦ - •} quando o projeto de lei que conce-
•t'de o auxilio de 8 blliõos d 500 ml-

lhões de dólares fôr debatido no"CRUELDADE MENTAL" 0
MOTIVO DO DIVORCIO EN-

TRE RITA E ALI KHAN

NOVA YORK, 2'J (AFP) — O sr.
Bártley Ortim, advogado de Rita
HayworMi, partiu de avião para Pa-
ris onde confcrenciará com Charles
Toreo, advogado do príncipe Ali
Khan. Interrogado sobre as razões
do divorcio, Crum declarou que os
documentos trariam como motivo"crueldade menttal", consoante o
termo jurídico 'consagrado na legis-
lação americana.

Desapareceu um iate
LONDRES, 29 (AFP) — O iate"Spurlln". pertencente a RAF. desa-

pareceu uo Canal da Mancha. O
iate, que tinha quatro ou cinco pes

Senado.

ENCHENTE NA
ARGENTINA

•Vultosos danos materiais
e numerosas famílias
sem teto

PUERTO MADRYN, Território de
Chubut, Argentina, 29 (U.P.) — Nu-
merosas familias ficaram sem lar e
registraram-se danos materiais no
valor de centenas de milhares de pe-sos em conseqüência do transborda-
mento do rio Chubut, cujas águas em
certos pontos subiram tres metros
acima do nivel comum.

Não há noticias de que tenha lia-
vido vitimas, pois o fenorasno se re

S *J*-°$°'f„ra esperado esta ma- gistrou lentamente permitindo que
S ,li« y Islalld' perto d8U população procurasse lugares mai:"Portsmouth lseguros.

Será submetida i Corte Internacional a
questão do limite das águas entre a

Rússia e as Ifações Báfticas
ESTOCOLMO, 29 (AFP) ¦— O go-

verno sueco propôs ao governo so-
vietico submeter á Corte Internacio-
nal de Haia a questão de saber se

Em sua proposta, o governo sue-
co acentua que o limite das águas
territoriais, no Mar Baltico, fixado

„ . .. , . _. , .em 12 milhas pela Rússia, compor-a TÍ.s!.i.!:!^„?ut°riZríí™..el? P"'?'" ta l,ma extensão alem.das írontei-" -""-"' """ ~  ras históricas estabelecidas parato Internacional a fixar o limite
das águas territoriais a 12 milhas
marítimas ao longo de suas costas,
no Mar Baltico, e exercer no inte-
rior dessa zona direitos que incum-
bem, pela lei internacional, aos pai-
sés marginais.

O ministro dos Estrangeiros da
Suécia, que difundiu essa informa-
cão, acrescentou que a Dinamarca
fez proposta semelhante á Rússia.

Recorda-se que em 1950 a Suécia
já havia t%tabolado entendimentos
com o governo soviético, a fim de
solucionar essa questão. A R,us3ía,
a essa época, havia sustentado que
não existe regra internacional con-
ceriierito á extensão das águas tre-
ritorlais, e que sua limitação cabe
unicamente á competência de cada
Estado.

essas regiões.

DOMINADO O INCÊNDIO
QUE DEVORAVA OS
BOSQUES DE TERRA
HOVA v

SAN JUAN, Terra Nova, 2í) — Um
incêndio que devorava os bosques de
um lugarejo a 10 quilômetros ao nor-
te de San Juan, foi hoje dominado
pelos bombeiros. O pessoal da Força
Aérea norte-americana estacionado
perto da cidade de Terra Nova rece-
beu ordens para ir à zona do incen*
dio, tendo para lá seguido, para pres-
tar auxilio r.ocs bombeiros.

O rearniamento da
Alemanha e a inclusão
da Grécia e da Turquia
no Pacto do Atlântico

WASHINGTON. 29 (U. P.) - As
potências ocidentais realizarão uma
conferência em Washington, eni
meados de setembro próximo, a fim
de discutir o rearmamento da Ale-
manhã e a inclusão da Grécia e Tur-
quia no Pacto do Atlântico.

Reinicio das conversações
entre a Inglaterra e o Irã

As propostas foram encaminhadas pelo
embaixador britânico

TEERÃ, 29 (INS) — O primeiro ricano, sr. Henry F. Grady, visando

Eleições em Israel adiada a 13* imviii
conflito - INSISTEM OS COMUNISTAS

NO RECUO DOS ALIADO®

Abalo sismico
na Califórnia

EÍERKELEY, Califórnia. 29 (Uni-
ted Press) — O Observatório Sismo-
lógico da Universidade da Califor-
nla informa ter registrado um sismo
às 4 horas e 54"sgs. do hoje (hora
do Pacifico), a quase 3 mil quilome-tros de Berkeley. Acrescenta que às
13 horas, o Observatório registrou
outro sismo de menor intensidade
porem que durou 16 minutos.

ministro iraniano, sr. Mbhamed
Mossadegh, respondeu hoje a uma

i contra-proposta britânica para o
! reinicio das conversações sobre a

disputa petrolífera, e adianta-se que
essa resposta deverá dar lugar a no-
vas discussões.
REUNIÃO CONJUNTA NA RESI-
DENCIA DE MOSSADEGH DO GA-

BINETE IRANIANO
TEERÃ, 29 (INS) — Os membros

do gabinete iraniano compareceram
hoje a tuna reunião conjunta, realiza-
da na residência do primeiro minis-
tro Mohammed Mossadegh, paradiscutir as propostas britânicas, en-
tregues pelo embaixador norte-ame-

ás negocla;6es de novas conferen-
cias sobre a crise petrolífera.

Na Espanha o príncipe
Umbcrto

PALAMOS, (Espanha), 29 (U. P.)
Procedentes de Portugal, chegaram a
esta cidade o ex-rei Umberto da lia-
lia e os membros de sua familia. A
ex-familia real italiana pretende
passar, uma temporada aqui. ocupan-
do uma quinta que pertenceu ante-
riormente á atriz cinematográfica
norte-americana Mamelelne Carroll,

TEL-AVIV, 29 (U.P.) — Mais de
mil candidatos disputarão amanhã
ás 120 cadeiras do Parlamento, na llillta A sa ¦¦ 1 MA 1*31 ie--il.fr.Iasegunda eleição parlamentar que se lliiril O SU1 1IW MT ill clKflO
realiza na Jovem nação de Israel. *""" '"' 

ACAMPAMENTO DE PAZ ALIA- mais, as baterias de eu.tas comint-
DO NA CORÉIA, 29 - (De Eamest tas em Wonsan. 'm*
Hoberecht. da "United Press" — Os ,secundando e-ses alaf,ii« « ,
delegados das Nações Unidas e co- i,g™J° n0rfe4mer£„q*
fiinistas voltaram-se a reunir-se nnonearam es.si s pos 

'Cl?
hoje. durante duas horas, na décima nn s(Sfr,,. fIo KAAT?..:A0J^.

O Partido Trabalhista "Mapai",
do Primeiro Ministro Ben Gurlan,
tratará de defender sua maioria par-
lamentar. deante da forte oposição
direitista do Partido Nacional Zlo-
nista e dos esquerdistas filo-sovieti-
cos do Partido da Unidade Operaria.

Ontem á noite houve um conflito
entre grupos politicos com dez feri-
dos, tudo iniciado com o atropela-
mento de uma criança por um auto*
movei de propaganda dos esquerdis*
tas.

A grande Incógnita do pleito está
no voto dos novos imigrantes, em
sua maioria procedentes do Norte da
África e dos Países do Oriente Mé-
dio, c que içjnoram ou não conhecem
claramente os modernos sistemas
politicos.

Uiam "A CIGARRA'

DESCARREGO» TODA A CARGA DO REVOLVER NA ESPOSA INFIEL

-Prtifi me, "seu" delega-
tio, pí-íp acabo de matar
iriiíIs miiiier, apesar de adorá-.a
Tragédia com um casal de operários da Fabrica Bangú

Na noite de sábado ocorreu uma
tragédia passional num modesto lar
de Mesquita, localidade fluminense¦vizinha do Distrito Federal, onde um

ISSãSÈl Í

Sebastiana Paço Veloso, a
esposa infiel

operário, ao saber da infidelidacle da•esposa, prostrou-a morta com toda a
carga do seu revolver.

o criminoso, Iberè Soares Maciel,
de 42 anos, era casado há 12 anos
com sua vitima, Sebastiana Paço
Veloso, de 30 anos, trabalhando am-
bos na Fábrica Bangú, em secções
diferentes. Residiam na casinha da
rua Cordura n. 3, em Mesquita, e
nunca tinham tido um desentendi-
mento, a todos parecendo que se en-
tendiam e se amavam reciprocamén-
te.

UM AVISO DOS VIZINHOS
No dia 6 do corrente, porém, vizi-

nhos do casal de operários levaram
ao homem a revelação: sua esposa o
traia e dentro do próprio lar. Ele
não quis acreditar nos vizinhos. E
passou a vigiar. No dia 11, Sebastia-
na sairá para trabalhar mas Iberê
apurou que ela não aparecera na
fábrica. Voltara para casa sem nada

Militar colhido por
bonde em Madurara
SOFREU GRAVES LESÕES

NAS PERNAS E FOI
INTERNADO NO HOSPITAL
CARLOS CHAGAS
Deu entrada no Hospital Carlos

Chagas, na madrugada de sábado,
com uma perna csfacelada e outra
fraturada o asrgento da Marinha de
Guerra Tuney de Souza, residente na
rua Dr. Joviniano n. 339. recolhido

- ferido na Estrada Marechal Rangel,
depois de ter sido colhido por um
bonde.

O comissário Raul Faria, do 24"
distrito, esteve investigando no local
sobre o bonde que teria atropelado o
militar, tendo recolhido testemunhos
que o puzeram em divida sobre dois
elétricos que foram vistos em alta
velocidade, naquela estrada, na hora
do fato. tendo ficado dc apurar con-,
venientemente qual deles tem culpa

s£UMitMímíMaAém? -

lhe dizer. Foi aí que o marido pas-
sou a apertar o cerco da vigilância
o, no sábado último, dia 28, eram 22
horas — e pelo hábito éle estaria
ausente — quando viu um homem
entrar pela porta .dos fundos de seu
lar e ainda divisou quando o intru-
so era recebido por sua mulher.

O CRIME
Diante do flagrante Iberê Soares

Maciel ficou alucinado e empunhan-
do o revolver entrou na casa de so-
petáo. O rival, ao vê-lo, fugiu em
disparada para a rua e ele, ainda-
mais revoltado por não poder alcan-
çar o infelicitador do seu lar, des-
carregou toda a carga da arma con-
tra Sebastiana Paço Veloso, sua
companheira de tantos anos, que
caiu numa poça de sangue para mor-
rer instantaneamente.*. ENTREGOU-SE A' POLICIA

Praticado o crime, Iberê íoi apre-
sentar-se ao sub-delegado local, sr.
Rosa Valente, e á autoridade disso
em pranto:— Prenda-me "seu" delegado,
porque acabo de matar minha mu-
lher, apezar de adorá-la!

O delegado íoi ao local e consta-
tou o crime, tendo voltado á d alega*
cia para autuar em flagrante o cri-
mlnoso.

O CRIMINOSO UM MARIDO
AMOROSO E HOMEM

BENQUISTO
A reportagem do DIÁRIO DA

NOITE ouviu, ontem, o operário cru
mlnoso na delegacia. Mais calmo e

O operário Iberê. quando con-
tava a sua desdita

demonstrando lim profundo abati-
mento, disse-nos Iberê estar arre-
pendido do seu crime e acrescentou
textualmente:

— "Sempre a amei e ainda a anui,
apezar de tudo e de estar morta.
Mas, o que íazer se não lhe possoagora restitulr a vida?"

Em' ligeiras sindicâncias no local,
apuramos que Iberê sempre íoi mui-
to estimado na localidade. Homem
sério, que jamais fora visto fora do
seu lar além das horas de trabalho,
tambem não bebla e nem jogava.Gastava muito nos armazéns e pa-
gava pontualmente seus compromis-
sos. Os seus vizinhos tinham penadele, pois dc há muito sabiam da in-
fidelidade da esposa e só agora' re-
solveram íazê-lo ciente dos fatos, o

;.: aicÃ.a.C')^-Uii/.tt.,,.^JiwcCc^cJM
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Aipirador d» pó inglé«, "MEP.y ANN" com equipa-
manto completo, inclusive vaporizadorei de perfume

inseticida

Chuveiro elétrico "REI",
com 10 anos ce garantia
e 3 temperaturas: quen-
te, morna e Fria.

930,00

1.925,oo

Lustre de cristal NF, corn pingen-
tes • mangas gravadas.

Com 3 luzei
Com 4 luzes
Com 5 luzes

»90,00 "-f/ Mm\\\ \1.100,00 fjft eWfo JU

mIIIÍIIR • ^
miI lim ¦oi******mlÊ^m^ 6noomar

mw •Pedestal de a
bastro,comabat-

jour de seda em
tòdcs as cores.

S'tt.oo

para ferro de
com intarrup-

tor, proteção da metal
• puxador, c/ 2 metros de
fio ferro flex 2x18

31,50

lillll |

Batedeira DORMAYER, super-luxo,
modelo 4.200, de vasilhames refru-
tãrios ao calor em vidro opalino.
A última palavra em batedeiras,
com 10 velocidades • 10 sub-di-
voas 2.230.0 •>
com moedor de cam-, mais 1.10.00

Neo-minin,
lâmpada de
infra verme-
lho poi tá-
tii, Indica-
da contra
dores ne-
vrálgicas,

linusites,
dôr de den*
tes, etc.

290.00

-siiiiif
"ÍÜil. mm-

Chuveiro elétrico
MARCHEZONI a-
provado pelo Dept*
Nae. de Iluminação

llO.oo

Iw
m

w

uX£44au£6õi) cúowéú&cfâ

Lanterna Ver-
sailles, vidro
fosco e trans--
parente com
armação de
mstal o bron-
ze,a partir de
400,o»

Plafonisrcb
bronze, com
bacia lapi
dada, com
boca de

6" - 100,00
VA" - 200,00

10" •
12".

110,00
0:10,00

/CX*"*»

"Panex"Pe-
nela de pres-
são, cozinha
feijão em 20
minutos, car-
rie 10, batatal
em 8 • frango
em 15.50% de
economia em
combustível.
4 litros

380,00
6 litros

450,00

||y?ãsk i^É=fi=É25*"c . fl 
'¦

>>*«J***' vL-cc -- IHIBjJy
Conjunto depo.ta-mantimentcs em alumínio re-
forçado Jaraguã de 14a 22, iogo]|||| An

Chicaras psra chá
e café, de porcelana,
filetadas a ouro •
decalcadas a fogo.
para chã a partir de

10,70
para café a partir de

8,00

Aparelho de jantar, em fino granito, com lin.
dai decoraçõas,

22 peças 215,00 - 42 peças 375,00

iiUri*,«-» • —*-«
Aplique para es-
peiho de banhei-
ro, com base de

v metal cromado
ou pintada •

concha americana
de vidro opalina 100,0ít
c/vidro Duplex em cores 120,00

bateria de alu-
minio reforçado
com 15 peças
com cabo de
madeira

375,00
Grande sorti-
mento de peças
avulsas detodas
ai marcas.

*^^pí^»
Chicara para chá, de
louça, em várioi pa-
drôei • desenhoi mo-
dernos e artísticos.

Uma 7,50

p*-^—_^^etL>£cf~--- *-- ** - üü r.^. -^ ^-1--:j-JAEjWi ¦üc-^T --dl

Recebemos grande sortimento de fôr- .
mai de porcelana refratária. Grande
utilidade para empadai, bolos e etc.
1/2 dz. para empadas • pudim 24,04)

1 fôrma para bolo 27,50

Porta concha de alumínio Ro-
chedo, grande utilidade.

48,50

Vendeis

GALERIA SILVESTRE
O Palácio das Donas de Casa

u a S« t • d* Se) timbro, 188 1 Rua cio Teatro, 19

terceira sessão das negociações para
a trégua ra Coréia.

A reunião íoi adiada para amanha
e. segundo um comunicado oficial ío-
ram feitos poucos progressos na ques-
tão do estabelecimento da zona des-
militarizada. .

Os comunistas continuam mslstin-
do para que as tropas aliadas rc-
cuem para o sul do Paralelo 38, no

.no setor de Songjlh, 0 cruzadorVbe-sacio "Helena", juntamente Mduas outras belonaves, canhoSesse porto pelo 137" dia eohsecuttvnO "Helena" disparou 168 3&atingindo diretamente uma iàbr ','
e outros dois edificios, que ««¦£
ceiidiaram. Segundo se informocorreram grandes explosões
mesmos.

Na costa ocidente
11's

"Seafurics "Cotcair;"
ao norta-aviõcspasso que eles, os vermelhos, ficariam e 03

ao norte daquela linha divislonari.i. 'norte-americano "Slclly" 0. do br
Mas os delegados aliados receberam tanico "Glory", destruíram mais ds
instruções para não cederem, sendo zo edifícios e danificavam outres
apenas possível uma ligeira retifica- tantos em ataques eftuados conte
ção nas linhas aliadas na Coréia do o setor de Ohangyon. .
jjor{Bi | lüi*!'»* KfcoISllcNC

Amanhã, os delegados de ambas as
partes voltarão a reunir-se ainda em
Kaesong. cerca das 11 horas, hora do
Extremo Oriente

,tóà jintò^íii -* t.mJi ta kt.l':.'. u.i. ¦ •.i^^v.k.^-iiis-*..Am.l-.V.-.míhL', -.'.•.-. .̂ ^t.^wMs&iiSiÉÉáãMÊiâÊSMÁ^íã^

ANSIOSOS
OS VERMELHOS
PELO ARMISTÍCIO
TÓQUIO, 30 — (Segunda-feira) --

(U, p.) _ o coi-respondente da
"United Press" no acampamento
aliado, perto de Kaesong, Coréia —
Earncst Hoberecht -- informa que"apesar da atitude de intransigência
dos comunistas, nas negociações de
Kaesong. as autoridades aliadasincre-
ditam que os vermelhos estão ansio-
sos pelo armistício.

Acrescentou que, aposar disso, os
comunistas estão empenhados cm
salvar o seu prestigio perante o mun-
do e perante os povos chinês e norte-
coreano.

Nesse sentido, os vermelhos ainda
relutarão algo antes de aceitar os
propostas das Nações Unidas sobie
a zona de desmilitarização na Co-
réia.

INSULTO A TODA NAÇÃO
NORTE-COREANA

TÓQUIO, 29 (U.P.) — O radio de
Pyongyang assegura esta noite, hora
da Coréia, que os negociadores alia-
dos cm Kaesong para a cessação
das hostilidades insultam toda a
nação norte - coreana, "ignorando
nossa insistência, desde o principio
das negociações, d que o restabele-
cimento da paz soment seria pos-
sivel com a retirada de todos os
soldados estrangeiros da Coréia, a
troca de prisioneiros c o estabeleci-
mento dc uma linha no Parale-
lo 33".

AÇÕES AÉREAS

TÓQUIO. 29 (U.P.) — Aviões de
caça com bases em porfeaviões, ope-
rando em ambas as costas da Co-
réia. atacaram, ontem, concentra-
ções de tropas, linhas de transporte
e instalações comunistas. Durante
esses ataques foram causadas ava-
rias envpontes ferroviárias, destrui-
dos edificios e armazéns e incendia-
dos muitos veículos em Tanchon.

Um porta-voz da Armada disse
que essas incursões foram "os mais
devastadores ataques aéreos das ul-
timas semanas".

Caças dos porta-aviões "Prince-
ton" • e "Boxer" silenciaram, ade-

ENCIA COMC*
NISTA

TÓQUIO. 20 (A.F.P.) - o comi-nicaçlo do 8° Exército americano,
publicado pela manhã de ho ¦
anuncia que a nordeste ile Yaní'ias forças da ONU, que tinham *»<.
sndo ao ataque, encontraram resi-tencia tenaz da parte cie um •»,.
mento comunista, e tiveram que ¦
retirar. Ao norte de Inji, brcvlscombates locais são assinalados.

Nas frentes ocidental e centra
as patrulhas aliadas não encontra-
ram senão leve resistência.'

Comemorada a Inde-

pendência do Peru
WASHINGTON, 20 (U. P.) - uvinte e quatro membros da embato'

da peruana nesta capital celebrará
o "Dia da Independência do Peru'
doando, cada um, aproxlmadaméiilí
meio litro da sangue st Cruz Verme
lha para os feridos cia guerra na &*¦t réia.

ATROPELADO E MORTO
NA RUA CONDE BOMFlf

Faleceu ao ser socorrido no Hosp.
tal de Pronto Socorro, ua noit 11
ontem, o sexagenário Guilherme He
Pereira, de 65 anos, comerciário, rc
sidente na rua Radmaker 11. 42. qi 1
pouco antes fora atropelado porá
ônibus, da linha ill, eni frente 1
li; 753 da rua Conde Bonfim

O pobre velhinho .sofrerá fratur
do crânio e outras contusões gr.
ves.

O motorista culpado fugíu com
veiculo ainda em maior velocldf
de.

O ministro da Defesa üíi
França a caminho
de Washington

PARIS, 20 (APP) - O sr. Jul
Mòch, ministro da Defesa Nacioir
do gabinete demissionário, acomp:
iihaclo cie técnicos militares, parti;
depois de amanhã, por via aeri
para Washington, a fim de partlç
par da conferência que reunirá 1
ministros da Defesa inglês, orriír
cano, canadense e francês, a fim i
estudarem a padronização dc cert,
armas.

SENSAÇÃO NA MORTE DO FAZENDEIRO

João Tenorio teria escrito no ei
os nomes de sevs matadores

TRABALHAM OS PERITOS PARA DECIFRAI]
OS NOMES — DOIS JA' TERIAM SIDO LIDO

Um investigador examinando o embornal manchado dc sangue.

Toma aspectos surpreendentes as
diligencias que a policia de NovaIguaçu está desenvolvendo para es-
clarecer o crime em que caiu varado
por balas de assassinos em tocaia,
em terrenos de sua fazenda, o sr.
João Tenorio da Cunha, primo do
deputado Tonorlo Cavalcanti, fato
ocorrido na madrugada do dia 26 do
corrente.

A3 autoridades locais, em novas
buscas no local, conseguiram encon-
trar o embornal de caça que a viti-
ma, na hora do crime, trazia a tira-
colo. Nesse embornal, o fazendeiro
assassinado, mesmo ferido, teria es-
crltó a carvão ou coisa parecida os
nomes dos seus matadores, segundo
afirma a policia de Nova Iguaçu.
Todavia, com as chuvas e os dias
que se passaram, esses nomes ficaram
um tanto apagados e. assim, o em-
bom ai íoi remetido aos técnicos da
perícia criminal para que se proanunciem sobre quais os nomes a|
escritos.

No dia de ontem, ao que constou
a reportagem do DIÁRIO DA NOI-TE, os peritos e investigadores da
policia fluminense conseguiram decl-

irar dois nomes. Em M"se(lcure
para a manhã dc hoje foi ram
uma ruidosa diligencia, isto eni *

gilo, para localizar o prendei v
menos os dois personagens 

¦

questão.

"Complot" 
para assassi-

nar Elpidio Quirino
MANILA, 29 (INS) — Um porta-voz do Ministério da Defesa revelou.hoje que o exercito descobriu um"complot" para assassinar o presi-dente Elçidio Quirino. Adiantou, emseguida, .^ue o movimento teria Ini-cio nos subúrbios ao norte de Ma-niln.... ;.

O repatriamento dc
370.000 prisioneiros
de guerra japoneses

PLUSHING MEADOWS; 20 -
Pierre Huss, do "Inteniatiw 11 »
Service") - o Japão Vf^M
te a ajuda das Nações Unidasi»
repatriar 370.000 prisioneiros\m
ra japoneses, os quais se ciw",
numa miséria c sofrendo P«wa
descritiveis", na Sibéria cwv
comunista. i^tmcí

Uma nota do ministro úo -c. &
japonês, sr. Shiferu ^út,, M
diz que a Rússia nao em»u'
pátria os soldados japoneses w
dos e que os mesmos estão »'•
em acampamentos de ••"í .•,,*
escravos, numa flagrante wm^
convênios internacionais soR'"ffi
tamento rios prisioneiros ai s^j

Para um Hálito Pen
Oenfes limos b Orlll«w.>
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R



-t.M"'-.' - -"J"'.' ITT: BBjifiSSÇsjpffj^^ Uiiiií 
'mWSLss^j, --^—^^.iijimj;--.^.,.'.»'..,1-.'.!.' ¦¦-....L.?.ay4.r,^,-VJ'*l-'~-J-l|

I

Ü% 1 Z
Como se portaram

concorrentes
0 Flamengo foi o único quadro que não necessitou
de penalty para ganhar — O Manufatura quase
deu a nota destacada e Canto do Rio foi o pior on*
ze, apresentando as mesmas caras de sempre ¦

A„ ,„(..., dia. em ponto, teve inicio o primeiro jogo da enorme serie,
enfrentando-*»" Manufatura c Sao Cristóvão, E, obedecendo à ordem de
entrada, iremos falar dos doze tenms que participaram da festa em ho-
menàgcin á imprensa. Como o seu co-irmão Engenho de Dentro, que íoi
d representanle do Departamento Autônomo no ann passado, o Manu-
[atura não passou do. primeiro jogo. Mas surpreendeu agradaveímente
pois estevs duas vezes em vantagem no marcador, tendo dado a impres-'joce oue triunfaria. Terminou o primeiro tempo vencendo de 1x0. so-
iiri o empate, ma,'- desempatou a seguir, para sofrer o.s dois goals de-
jjijvc- Ura tM-in regular, com um ataque penetrante, mas uma defesa
'"' "ò 

rão Cristóvão, primeiro vencedor, deixou excelente impressão, ru-
velando que o trabalho de Aymoré tem operado os melhores resultados
V«ticedoi áo Manufatura, o team alvo eliminou mais tarde o Botafogo,
«bem que na cobrança de penaltics, mas jogando muito mais, sendo
jinalmente eliminado pelo Bangú no terc.eiro encontro. Com Geraldo,
Torbls e Olavo pontificando na defer.a c tendo em Ivan, Cunha e Amaral
bons atacante;, o team alvo promete uma campanha expressiva no cer-••ine deste f ti'»¦

O Canto do llio, eliminado pelo Bonsucesso, apresentou as mesmas
caras de todos os anos. Lá estavam Joel, Carango, Edesio, Vlcentini, Ray-
niuado. etr "• muito logicamente, o Bonsucesso triunfou sem maiores
tropeços. >-lMs> o quadro de Niterói há muito que se acomodou à condi-
çáo de simples participante do campeonato, dai náo sc esforçar muito
em melhorar o team.

jd o Bonsucesso, vencedor dos alvi-celcstes, sem grande trabalho,¦ apareceu regularmente. Sustentou um combate iguol com o Bangú, sendo
eliminado na cobrança des penalties. Manga apareceu firme no arco-
enquanto Waldir se destacou-na zaga. Ilegulár a linha media e discreto
o ataque, com Maneco e Cola em primeiro plano. Pela amostra, o rubro-
anil se dispõe a brilhar este ano.Õ"jí2dureirs foi eliminado pelo Flamengo, por 2x0. devendo se dar
por satisfeito, já que mereceu perder pelo dobro... Muito fraco o team
suburbana tendo a atenua.nte de qu» jogou desfalcado e que, portanto,
poderá o clube de Aniceto Moscoso se apresentar melhor no campeonato.

O Flamengo -romeçou dando satisfação aos seus torcedores, no
primeiro match, tateado facilmente o'Madureira. Contra o América.'
jogando menor, foi bafejado pela chance, no goal de Esquerdinha, com
D"qual íJisninou o adversário. Mas contra o Fluminense o rubro-ne-
çr.-.' voltou a atuar bem, prmcipalments nos primeiros dez minuto;,
quando assinalou os dois goals que lhe d*?ram a vitória. E no match
decisivo, finalmente, teve um desempenho excelente, merecendo am-
piamente ?. vitória que lhe deu o titulo máximo. Assinale-se, como de-
t-lly? curioso, br sido o Flamengo o único team que decidiu todos seus
jogos no 'empo regulamentar, não tendo cobrado, portanto, nenhum pe-
nalty. o que evidencia uma atuação superior e reeularissima.

O Olaria foi eliminado pelo Fluminense, depois do dar a impressão
de que venceria. Havia curiosidade pela apresentação do quadro "ba-
rlri", .mar- Picabéia, muito prudentemente, reservou o.s novos elementos
-Alvarez, Tanzi e Lima — para-.o campeonato, nâo se podendo, pois,
fazer um juízo <io qu? será a campanha dos leopoldinense no certame.

Quanto no Fluminense, tendo eliminado o Olaria c o Vasco, capr-
tulou diante do Flamengo, por 2x0, deixando fraca impressão. Aliás,"se"e« Moreira não tomar precauções, terá muita dor de cabeça com sen
team. nue não está ri altura das reais necessidades do clube. O.s gran-
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O quadro do F/amengo. vencedor do Torneio Inicio de 1951: em pé, BiguárG<ircfcrTpãvaõ
Hermes, ¦ídãozfnho, /ndio e Esquerdinha.

Nestor,

AGRADARAM
os juizes suec&s
Nhylen e Westman tiveram desempenho satisfatoric,

Se pelo lado técnico o Torneio Inicio, ontem disputado iro Mara-
cana, alcançou sucesso, ainda o.ue os clubes participantes não tives:
sm se apresentado com os seus quadros completos, como acontece
com o Vasco da Gama c o Bangu'. quo foi o campeão do ano passadio aspecto disciplinar dá festa inaugural do campeonato da cidac. ¦
tamuem alcançou êxito. E' bem verdade que na peleja decisiva, dispr
tada entre as equipes do Flamengo e do Bangu', houve duas expulsõe
A do centro avante Adãozinho e do zagueiro Mendonça. Foram e*
pulsoes determinadas pelo juiz Mario Viana que, ao nosso ver, podrria relevar a falta dos dois jogadores, ainda que devemos dizer quearbitro agiu acertadamente. Adãozinho c Mendonça trocaram pontpes, e por este motivo receberam o castigo. Aí não houve rigor, con .
muitos podem pensar. Houve a falia e, em conseqüência, houve a pnição. Poderia, entretanto, como dissemos, relevar a punição c asslnão teríamos nenhuma expulsão de jogadores.

AGRADARAM OS SUECOS
Sc* dc um lado enaltecemos o aspecto técnico do certame e tar'bem disciplinar pois em nada menos de 11 jogos verificaram-se apnas duas expulsões, devemos tudo isso á atuação dos juizes. Mario Vina, Alberto da Gama Malcher, Carlos do Oliveira Monteiro, tiveraatuação digna do encomios, E. neste particular, merecem de-taque e

pecial os dois árbitros suecos que., ontem,'flacram sua estréia em grmados nacionais.
Tanto Nhylen como Westman corresponderam amplamente á e

pectatrva e nos jogos em que tomaram parte como dirigentes apresetaram desempenho satisfatório.
Fazemos votos para que esses dois árbitros sc conduzam acertar;' ¦

mente nos prellos do certame carioca, a fim de que possamos ter u !campeonato tranqüilo, sem incidentes o sem os costumeiros problempara as nossas equipes, notadamente aquelas que aspiram ao tttldo campeão.
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JOGOU DUAS HO
ELIMINOU 4

Superado tecnicamente nos primeiros trinta minutos, mas igual numeric.
mente, o rubro-negro liquidou o Bangú no período final e alcançou a vitor:'

dar na peleja contra os "lusos" p;
Logrou o Flamengo desfazer a im-

pressão que ficou de sua apresenta-
ção, quarta-feira passada, contra a
Portuguesa de Desportos, ao vencer
o torneio inicio, prevalecendo, na fi-
nal, sobre o Bangu', depois de haver
eliminado sucessivamente, o Madu-
reira, o Amerlea e o Fluminense.
Tendo jogado quatro vezes, o rubro-
negro esteve em ação durante duas
horas, sendo de notar que apenas
trocou dois jogadores — Walter e
Nestor — ambos contundidos duran-
te o jogo com o America-

Já contra o Madureira, quandovenceu de 2x0, o Flamengo poderia
ter disparado uma goleada, tal a
maneira como se conduziu, Contra o

America, jogou mal, para melhorar
novamente contra o Fluminense, ao
qual venceu facilmente por 2x0.

E no choquo final, após ter sido
superado tecnicamente no primeirotempo, íoi mais team no período fi-
nal, marcou o goal da vitoria e con-
trolou depois as arremetidas do Ban-
gu' em busca da vitoria, mas arre-
metidas descontroladas, ditadas ape-
nas pelo desespero.

Foi Justamente por ter jogado mais
no segundo tempo, mesmo ficando
com Beto praticamente á margem,
etn virtude dc um acidente sofrido
pelo centro-medio, que o Flamengo
mereceu a vitoria, dando aos seus
torcedores a satisfação quo não pôde

j RESUMO TÉCNICO DO
I TORNEIO INICIO
L—.L—. — -».,, ';mmimm-:mmm'mm~mam.'m%

RENDA: GR$ 334,778,00
Io jogo — Manufatura x S. Cristóvão.
Juiz •— Gama Malcher.
MANUFATURA — Ari; Atila e Paulinho

Beiiioio, Neninho, Cardeal. Serafim e Wilson.
S. CRISTÓVÃO — Mariano; Valdir e Monelzinho

Biguá. Biclu' e Beto;

Geraldo, Ola-
e Jordan; Geraldlnho, Amaral, Ivan, Carlos Alberto e Cunha,

1° tempo — Manufatura, 1x0.
Gdal — Wilson.
Final — S. Cristóvão, 3x2.
Goals — Bsnicio, fran, Cunha e Geraldo.

•* * *

«ü jogo — Canto do Rio x Bonsucesso.
Juiz — Tijolo.
CANTO DO RIO — Joel; Alcides e Cosme; Vlcentini, Edesio o

Car»ntro; Binha, Raimundo, Chico, Almir e Manoelzinho.
BONSUCESSO — Manga; Tetraldo e

Lusitano; Ernesto. Maneco, Ari, Cola e
Io tempo — Empate de 0x0.
Final — Bonsucesso, 1x0.
Goal — Ari.

M * *
l

i" jogo — Madureira x Flamengo,
Juiz — Mario Viana.
Madureira — Galego; Bitum e Weber; Claudionor, Davldson e

Valter; Jorge. Sebastião, Alfredinho. Ocimar e P. Bala,
FLAMENGO — Garcia; Biguá e Pavão; Valter, Beto e Bigode;

Nestor, Herms, Adãozinho, índio e Esquerdinha,
lu tempo — Flamengo^ 1x0.
Goal — índio. '. r

listas, pois naquela noite, alem
não ter havido goals, não houve ta:
bem football.

Já na festa inaugural do camp;nato o Flamengo brindou a torc
com um bom football e bons gosNos quatro jogos marcou sete trtos, tendo decidido todos os seus
gos no tempo regulamentar, sem
correr ao sisetema dos penaltics,

Su peru rio ua primeira flasé, :ívencio uni goal loco rie saída e tidn corrido n risco de sofrer outro.Flamengo; aos poucos foi se aítando até o ponto de equilibrar
ações, ii, passando ao ataque, c'cr
quis cessaram as sucessivas árran
das do rival, o Flamengo alcanço;tento do empate, numa brilha:
jogada rie índio que, recebendo
Belo, entre vários adversários, cl
tou rasteiro, sem a menor chai
para o goleiro Pcdrlnho.

Ali pareceu ter ficado definida
peleja, pois o Bnngú, jorrando melh
tendo dominado e tendo esbanja
oportunidades, terminara o prricapenas com um empato que b-rric
mente, significava muito para o F.
mehgo.
Confinúa na 4Q página — lefra

Valdir; Urubatão,
J, Cruz,

Gilberto

Final
Goal

• Flamengo, 2x0.
Hermes.

*
Olaria.

» •
4o jogo — Fluminense x
Juiz — Gama Malcher.
FLUMINENSE — Castilho; Lafaiete e Pinheiro; Pé de Valsa,

Edson e Jair; Lino, Didi, Carlaile, Orlando e Joel.
OLARIA — Itagoré; Osvaldo e Lamparina; Jorge, Olavo e Ana-

Cidinho, Washington. Cordeiro, J. Alves e Esquerdinha
Io tempo — Empate 0x0.
Final — Fluminense 1x0.
Goal — Lino.

Cristóvão.

Gerson e Santos; Arati, Genlnho e Ju-

Ola-

A SURPRESA PARA OS LEITORES DO "DIÁRIO DA NOITE" ££ -oií ^^^Êm?à e raod™ ° PIH0ÍM*cido aos seus leitores-DIARlOiDA NOITE contratou os serviços de um ar-
fin ri *enome continental embora ainda nõo revelado no Brasil: Alberto Veniurar que lançará a pattit desta semana, uma série interessantíssima'de novas seções, des-'«os o pleno agrado. Ai está Ventura, entre os seus bonecos, e dgumas ée suas criações «xcluslvaa para o DIÁRIO DA HblTE. ¦ . ¦¦¦• < •

'í&A'<k-&^'/ifíÈU$iM SSrMriJÍí ^i^^i^tefe

n0 jego -r Botafogo x S.
Juiz — Tijolo.
BOTAFOGO — Osvaldo;

venal; Paraguaio, Neca, Pirilo. Ariosto o Jarbas-
S. CRISTÓVÃO — Mariano;. Valdir e Manoelzinbo; Geraldo,

vo e Jordan; Geraldlnho. Amaral. Ivan, O. Alberto e Cunha.
Io tempo — Empate 0x0.
Final — Empate 0x0.
Decisão — S. Cristováo, 2 penalties x Botafogo. 1 pênalti.* * *
6* jogo — Bangu' x Bonsucesso.
Juiz — Mario Viana.
BANGU' — Pedrinho; Mendonça e Sula: Djalma, Mirim e Pin-

guela; Menezes, Vermelho. Moaclr, Decio e Nivio
BpNSUCQSSO - Manga," Tetraldo e Valdir; Urubatáo, Gilbertoe Lusitano; Ernesto, Maneco, Ari,.Cola' e Orlando.'

•¦ (Continua na;4P pag. ¦•-••Lefret, B)

PARA AJUDAR OS HOMENS
fl MANTER «IA
APARÊNCIA JOVIAL!

Um novo e notável
creme de barba que «cia'

e tonifica a pele
Agora vou** ppde.tonlücai <i pele
quando se. barbeia. Pode obter
ama barba mas rente, mais per-
feita, de melhor aparência — e
ao mesmo tempo dar a seu ros-
to o beneficio de uma nova e
maravilhosa substância, que aju-
da a manter a pele com aparên-
cia Jovem e saudave..
Você pode obter tnto com o novo
Creme de Barb;ar WILLIAMS,
jontendo Extrato de Lanolina —
uma recente descoberta médica
com propriedade tonlflcadora da
pele muito maior dn que a da
própria Lanolina

Somente am Williams I
Desde o momento em que »rocè
experimentar o novo Creme de
Barbear WILLIAMS com Extrato
de Lanolina, nunca mal*: se sa-
tlsf ará com os cremes de barbear
comuns. Somente WILLIAMS
contém Extrato de Lanolina.

Em. 2 -omonhosi COMUM * CIGAMft
À VENDA ÍM TODO O 8RAS/1
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DERROTOU FANGIO, MANHA
'.tr.CAMPEONATO PAULISTA

POiTE PRETA
DEU Á íHVEKCIBILIDADEi _#««

SÃO PAULO, CORINTIANS, COMERCIAL E 15 DE NOVEM-
BRO, OS OUTROS VENCEDORES DE ONTEM

S. PAULO. 23 (Meridional) —Nor,
prélio.s toalizados hoje, eompletari-
do a rodada quc reiniciou o Cam-
peonato Paulista, venceram os ia-
Vorttos, embora com alguma d.li-
çüídnde, tendo causado surpresa a
derrota -sofrida pelo Santos P C,
em Campinas, para a Ponte Preta,
por 3x1. 03 outros prelíos foram
vencidos pelo OorinUans, São Patiio,
lã rie Novembro e Comercial, res-
pecUvnnirntc.

Damos abaixo um resumo das par-
lidas realizadas: •

S. PAULO, 4 X IPIRANGA, 2
No Pacaembú. o tricolor paulista

mesmo cumprindo discreta atuaçíio,
ainda assim conseguiu triunfar ao-
bro a nova oqulpe iplranguista, que
i bastante fraca, pela contagem de
4x2, Augusto, Bibe, dc penalty;
Bauer e Belmiro, contra, marcaram
nara o Sâo Paulo, enquanto Clama
d Flavio, marcaram para os lpiran-

0 ü 0 TAFOGO
iféricèü ©m Co ITSpOS

6 x 2, no match inaugural da praça de
esportes rr E C. Camoos

CAMPOS, 2'J (Meridional) — Esta
cidade tem agora uma nova praça rie
esportes, que poderá acolher uma das
mnis numerosas torcidas, até hoje
em campos de futebol. Comemoran-
do esse acontecimento, impar na his-
toria do futebol campineiro, o E. C.
Campos convidou o Bota foro do Rio
de Janeiro, para um encontro amls-
toso hoje.

Assim acorreu a nova praça cie cs-
portas uma das mais numerosas tor-
cldas. que deu a apreciável renda de
34,200 cruzeiros, para assistir ao
sensacional encontro entre o Botafo-
go e Campos. No entanto, devido a
flagrante superioridade técnica rio
conjunto carioca, o prêmio local não
pôde opor uma oposição segura e

depois dos 90 minutos, foi derrotado
por Gx2.

Assinalaram os tentos do Botafo-
go: Walter 3, Dino, Geraldo e Man-
garatiba.

Para os locais marcaram Amado e.
Dario. I

Os dois quadros estavam assim,
constituídos: !

BOTAFOGO — Matarazzo: Jorge
¦ fi Floriano; Biguã. Bolero e Carlito;
IBrito (depois Richardi, Mangaratiba
t (depois Geraldo), Dino, Baduca e
Walter.

CAMPOS — Caju' (depois Cana-
rio); Rapadura e Oswaldo; Fábio,
Jorge e 99 (depoÍ3 Jorginho); Celso,
Dengo, Armando, Souza e Brito.

Juiz — Laerte Lopes. Regular.

guistas. Os quadros formaram com
a seguinte constituição:

S, PAULO — Poy; Saverio e Bl-
:ho; Bauer. Alfredo e Noronha;
Dido, De Maria, Augusto Bibe e
reixelrinha.

IPIRANGA — Valcntino; Belml-
ro e Alberto; Gonçalves. Relnaldo
s Henrique; Plácido, Dico, Cunha,
Valter e Flavio.

Arbitragem discreta rio sr. Erik
fVndersson. Renda, CrS 153.505,00.

CORINTIANS, 1 X RADIUM, 0
No Parque Sfto Jorge, mesmo do-

minando amplamente seu adversa-
rio, o Corintians venceu o Radium
ípenas pela contagem mínima, goal
conquistado por Carbonl, logo aos
seis minutos de jo[c A vanguarda
rorlntiana, embora jogando na área
Dontraria, embaralhou-se constante-
mente, não conseguindo aumentar o
icorer. As equipes formaram:

CORINTIANS — Caneçfio; Ho-
meio e Alfredo; Idario, Touguinha
s Julifto: Cláudio, Lulzlnho, Balta-
?ar, Carbonl e Nelsinho.

RADIUM — Caju; Agnalrio e Oio-
irario: B;>'.iia, Gonçalves e Starcis;
Bagunça, Nsgo, Gilberto, Beijinho
D Ari.

Juiz, com regular atuação, Costa
Llndberg. Renda: Cr$ 96.402,00.
(Monfinúa na 4a pag. — Letra M)
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G/JVO B1ANCO, O INVICTO DAS MONTANHAS

MEDIA HORÁRIA-
134 QUILÔMETROS

NUEKBI.KG. Alemanha 29(United Preís) - O italiano a«,'Asoári venceu a primeira corrida a"tomobilistica internacional que secolebra na Alemanfih depois ria guer-ra, com o arge.-itlno Juan MatiusFangto cm segundo linar.
Cerca de 200.000 espeelauorw biisenciaram a corrida em que .«^chegou a frente de fangio apeiiajísegundos. O argentino José Pròlli»Gonzalez, em "Ferrari", foi tercitecom o italiano Luigi Viliores Wlui"Ferraria", em quarto. Ascari titt.bem dirigiu uma "Ferrari" e Paimuma "Alfa Romeo"
A me.ua de velocidarie dtsenvote

da poi Ascari na distancia de (Jiíquilômetros do percurso foi cit l!|>
quilômetros por hora c a ri' Far...
134. ' f;

A grande corrida de hoje e aiu.
ta que se conta para servir de üjjj
à outorga do campeonato Internií
nai. Essa constituiu um grande trlnjjg
para as maquinas "Ferrari", 

poiim
quatro carros dessa marca inseriu
no Grande Prêmio de hoje colori.
ram-se entre os cinco primeiro! iu.
gares, sendo o outro o da "Alia Rj.
meo" de Fangio.

V0LT01 A VENCER
Ho uma árvore de ouro r-0^jrh'
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res f/?(/íos/
mensais, pelo Plano Arcozelot Um "gasparinhfò" que lhe

, desde jâ, a posse de um lote na afamada Suíça Brasileira 1
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Prêmios, prêmios e mais prê-
mios, todos os meses—como íru-
tos de uma árvore de ouro -
animando-o a manter ern dia os
seus pagamentos do Plano Ar-
cozelo, através do qual V. se tor-
na proprietário de um ou de vá-
rios lotes de terreno em Miguel
PereiraI Não espere! Pelas ex-
cepcionais vantagens, condições
e facilidades, estamos realizando
centenas de vendas diárias! A

mensalidade irrisória de 20 cru-
zeiros, sem entrada, permite-lhe
a posse de vários lotes — que
entregamos hoje mesmo, nas
condições do Plano Arcozelo, po-
dendo V. cercar, construir e re-
sidir ou fazer os seus ifins de
semana no svu lote em Miguel
Pereira! Venha hoje-! Agora...
nu nunca, V. terá chance de
fazer tão magnífico, oportuno
e vantajoso negócio!

vt 50.000'°°CtS _ oo0,oo

*èí^09
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Somente a vasta extensão de terras de propriedade da Rural e Colo-
nizaçio, permite a realização deste plano em bases tão econômicas!

A RURAL E COLONIZAÇÃO S. A.
ECONOMIA BASEADA NR VALORIZAÇÃO DA TERRA

Capital realizado, Cr$ 9.000.000,00
Avenida Graça Aranha, 327, 11.° andar, tel. 22-6836

X AGENTES AUTORIZADOS :
Rua Álvaro Alvim, 33/37. (Ed. Rex), sala 617, tel. 42-6382 — Av. 13 de

Maio, 44-A, 10° and., sala 1003, tel. 22-3220 — Rua da Quitanda, (Ferreira de Souza), 163-5.° andar, sala 502 — "ELA", Av. Graça
Aranha, 416-12.° andar, tel. 42-4970 — Av. Franklin Roosevelt, 84- 10.° andar, sala 1001, tel. 42-2762 — Rua da Matriz, 109, tel.
46-0755 (Botafogo) — "Agencia Petropolis", Esteada da Saudade, 220, tel. 4506 — "Agencia Niterói", Rua Aureliano Leal, 63 (Rink)

>'«ican Rodrigues de Sousa, Álvaro Alvim, 24-7.%.tel.. 42-5752. ,ft
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FIRME PASSO PARÁ A CONQUISTA
DO CAM PEONATO DASM0NTANHAS

FIORESI E HAROLDO, OUTROS
RAM NA SAO CONRADO-JO Á

INVICTOS QUE BRILHA-

Na manhã de ontem tivemos a
realização'da terceira elapa do Cam-
peonato das Montanhas, a qual apre-
sentou desenrolar dos mais brilhan-
tes, movimentados e interessantes.

Bem cedo já o largo dj S. Con-
rado apresentava um aspecto dos
mais animadores, evidenciando o de-
sejo do público em acompanhar a
competição que se apresentara cer-
cada de justificado interesse.

E não perderam seu tempo os queenfrentaram a fria manhã dc on-
tem, justamente numa da.s partesda cidade onde a temperatura bal-
xa, mais se ecentua devido á vas-
ta vegetação que a cerca, pois, cm
realidade, a etapa ofereceu
UMA DISPUTA QUE AGIÍADOU

PLENAMENTE
E' que o fan do automobilismo, ao

contrario dos que pendem para ou-
tros esportes, é observador e mes-
mo exigente. Os que se deslocavam

i para locais de condução dificil, como
de resto sucede em relação aos que

I servem de palco à realização do cam-
peonato, querem ver tudo em scus
lugares è bem nos eixos...

Por isso não dispensamos as lar-
gadas dentro do horário, as chegadas
bem controladas, pois sa espalham
desde á saida A chegada, onde pro-curam saber quais os tempos obti-
dos de maneira a colocá-los a par do
resultado técnico da reunião tão lo-
go ela termine.

Assim, como ainda ontem tivemos
tudo na melhor ordem, o povo gos-
tou, tanto mais que os corredores de
sua predileção venceram, c, entre
eles

GINO BIANCO
Gino vai aumentando sua popu-

larldade de corrida para corrida-
Sua presença na pista 6 a seguran-
ça antecipada de êxito, pois é dos
tais que pisam firme e deixam a
maquina render o máximo.

Anteriormente vencera bem as
duas primeiras etapas c na terceira
se impôs como sempre; senhor rie

si, de seus conhecimentos e do seu
carro.

Poucos o igualam em naturalida-
dc. Lança-se a uma prova como he
estivesse simplesmente passeiando e
dirigindo sem outras preocupações— Quem o vê, dentro dc sua modes-
tia habitual, esperando o momento
cia partida tem a impressão dc es-
tar diante de um principiante, sem
outras pretensões senão as de fazer
numero numa prova e ganhar cx-
periencia...

Mas quando coloca a maquina cm
movimento, Gino sc transforma e
sr avoluma, armazenando trlunfos
sobre trlunfos, como vem de fazer,
firmando-se em definitivo para con-
qulstar novamente o titulo de Cam-
peão das Montanhas.

Sua vitoria repercutiu agrada*
mente, bem como a corrida pr».zida por Armando Silva e José B'._-
bosa. Bem sabemos nâo lhe.; nt
possivel vencer Gino, nem por is»,
(lixar de merecer elogios. Pelo
traria: basta se saber que corai
antecipadamente conscientes ti? s,:>
não poderão derrotar a "sombra íf
Chico Landi" para que mereça
aplausos na fina demonstração. $
dão do sã esportividade.

Sim, porque corre sempre abenlí
que será derrotado faz jús ao re5P?itè
e admiração gerai.-. Eis porque r',%
igualmente, cíe parabéns, como o ea
Gino-

t'Conlintía na <n pog* •- lelra 11

Cl ElSPO
INTERNACIONAL

BUENOS AIIÍES. 20 (A.P.P,) —
Resultados dos jogos de futebol hoje
di.sputado.-_:

Newell Old Boys e Lanus, 1x0; Ri-
ver Plate e San Lorenzo, 0x0; Ra-
cing e Atlanta, 4x0; Boca Júnior e
Quilmes. 2x1; Estudiantes e Velez
Sarsfield, 7x0; Ferrocarril Oeste e
Ginásia y Esgrlma, 3x0; Platense e
Huracan, 2x1; lndependiente e Cha-
rita Juniors, 2x0.

No quadro de posições, ficaram:
1.*) Lanus, 21 pontos: 2.") Banfield.
21 pontos; 3.°) lndependiente, 20
pontos.

MONTEVIDÉU, 29 (A.P.l,) — Nos
jogos de hoje em disputa dos cam-
peonato nacional de futebol, regis-
traram-ss os seguintes resultados:
Penarol e Nacional, 1x0; Bella Vista
o Rampla Juniors, lxl; Wanders e

CAMPEONATO MINEIRO

Grande vitoria doVila Nova
sobre o Atlético por 3x2

O Siderúrgica derrotou o Meridional
— A situação, na tabela

••.err, tem

BELO HORIZONTE, 29 (Mcridio-
nal) —O principal encontro da se-
gunda rodada do campeonato mi-
neiro de futebol foi realizado na tar-
de de hoje nssta capital, entro o
Atlético e o Vila Nova. Tanto o gre-
mio de Lourdes como o esquadrão cie
Nova Lima conseguiram proporcio-nar ao público uma partida sobre to-
dos os aspectos sensacional, com o.s
quadros exibindo um futebol visto-
so, principalmente o Vila, que sur-
preendeu 03 atleticanos, com um con-
junto harmonioso, fazendo lembrar
aquele mesmo quadro yilánovense,
que durante tres anos consecutivos
manteve o-cetro de campeão minei-
ro.. Essa atuação primorosa do Vlla
valeu-lhe uma vitoria merecida, der-
rotando o Atlético em seu própriocampo, pelo score de 3 tento a dois.
O placard refletiu com fidelidade o
desenrolar da peleja pois o Vila foi
de fato, em varias fases da partida,tecnicamente superior ao se uadver-
sario, e surgindo este ano um dos
mais sérios candidatos ao titulo ma-
ximo. O Atlético soube lutar com ar-
dor e lealdade, mas faltou-lhe maior
coordenação, e somente no íinal do
encontro puderam os seus homens
estabelecer melhor entendimento, es-
boçando uma fulminante reação, que
por pouco lhe daria o empate. Os
dois quadros Jogaram assim consti-
tuldos:

Atlético: Sinval Jucá c Osvaldo;
Oeraldino, Monte e Haroldo; Lucas,
Auro, Ubaldo, Ismael e Vavá.

Vlla Nova: Arizona Madeira, e
Anlzio; Vicente, Nito c Tão; Ozorio
Vadüca, Rodolfo, Foguete c Escurl-
hho.

O Atlético jogou desfalcado de
Afonso e Alvinho. Marcaram os
goals para o Vila Rodolfo, e Escu-
rlnho.2, e para o Atlético, Ismael eLucas.

O segundo tento do Vila íoi em
..•ylrtude do autentico.'"frango'*-do

goleiro atleticano. O sr. O:raldo
Fernandes, que se encontrava afãs-
tado das canchas fez a sua reentré,
apitando com segurança. A renda foi
dc CrS 25.7tí0,00.
SIDEIUmGICÁ '.l x MERIDIONAL 0

Cerro, 2x1; River Plate 1 Danub.o-
2x1.

BORDEUS, 29 1 A.F.P.' - Foram
disputados nesta cidade os campeo-
natos da Franca de natação. A
piscina, pouco favorável nao permi
tiu estabelecer "records"
pos interessantes.

Ressalta desses campeonatosm
Alex Janv, glória cia natação tran
cesa. está em baixa forma, e que .<
melhor nadador francês atual ê JjKi
Bolteujf, que conquistou três m
los. ,

Boiteux ganhou, com efeito, os 1
metros "crawl". em 2 minuto!.
segundos e 5/10. diante cie W
oom 2 minutos, 12 segundos e i/w
os 1.500 metros, em 13 minutos«»
segundos; e os 400 metro., em ««"
mitos( 41 segundos e 2/10.

Todavia, Álex Jany conquistou
100 metros, em 58 segundos e»/_'
e isso sem forçar. Comentando seu
medíocres tempos. Jany precisou W
estava muito fat.iftado. o que dW
de sua longa "toumêe" P<* ™
tralia ainda náo sc tinha reeup!"

Mais feliz que seu irmáo. Olníjl
Jany venceu duas provas:
tros "crawl", em 5 minutos. 3J»
Kundos e 2/10, c 100 metros 'W
em 1 minuto. 9 segundos e 11».
frente da detentora do título, t
sette Arene Delmas, que realizou
minuto, 10 segundos e 4/10.

Outro tempo interessante foi í
Maurice Lusien. que venceu o»«
metros "brasse" eni 2 ir '."i"'
43 segundos.

CHATEAU THIERRY; M '^
¦p.) _ o jovem pugilista

O prelio realizado em Sabará, en-IPaolo Melis derrotou aos_ pont»r
tre as equipes do Siderúrgica e o Me-
ridional, de Conselheiro Lafayete,
apresentou um transcurso regular,
terminou com a vitoria do conjunto
local por 3 a 0.

Os goals foram consignados por
Coelho, Barros e Mlngueirinha.

As duas equipes:
SIDERÚRGICA - Marcos, Lilitò

e Jnu; Procopio, Coelho e 11 elio,
Zacarias, Nelson, Agnaldo, Barros

c Mingucrinha.
MERIDIONAL — Ninlto; Eniu e

Aymoré; Dico, Reis e Rui; Gaúcho,
Romeu, Darcy, Octavio e André.

Juiz — Raymundo Sampaio, bom.
Renda — CrS 2.500,00.

METALUZINA, 2 x SETE DE SE-
TEMBRO 1

Pelejando em Barão de Cocais o
grêmio metalúrgico conseguiu ven-
cer o Sete de Setembro pela conta-
gem de 2 a 1. depois de ter susten-
tado uma luta das mais difíceis até
o ultimo momento.

Juiz — Graça Filho, regular.
Folgaram nesta rodada as equipes

do América e Cruzeiro.

Lavoinf- '1
sos "«I

BELO HORIZONTE, 29 (Meridlo-
nal) — Com o resultado da segunda
rodjida do campeonato mineiro de
futebol, o Vlla Nova e o Metaluzina
continuam cm primeiro lu^ar, com
d ponto perdido. Em segundo vem o
Crrzciro e Siderúrgica, com 1 ponto
perdido; cm terceiro — America,
com 2 pontos perdidos; em quarto,o Atlético e Meridional, com 3 pon-t03 perdidos; em quinto. Bete deSetembro, com 4 pontos perdidos.

-iiÜ

10 "rounds", Gilbert
campeão da França 6n- pe; .,
ters". A vitoria dc Meus foi n.J--
clara. ..

Os italianos possuem em MMM
campeão até ngora descoanecioM
pode causar devastações em su»v
tegòria. Melis que não ¦1-'"i";' '',
contratos em seus pais. fixou--t.
Franca hA meses. Niiruirm ou»
que o jovem italiano encpntry
ív brilhante vitoria As hoje. MW
sos combates na França, para a-
xima temporada rie inverno.

* » >
BRUXELAS. 29 CA. Pi p-l'g

única "performance" digna «;,
nas provas internacionais ae'!,
mo, em que a Itália derrotou a

--- ,„,,._^ r, Ofl. foi a
yencHgica porT22'pontos a 98, foi a"!

ria de Gaston Reiff. que . ,
10.000 metros cm 30 nunmos ^
segundos e 8/10, batendo o <¦
da Bélgica, quc era de 30 nu»
40 segundos.

Uma supresa. entretanto. < ,
ta do italiano Albancse, que f
(Continua na 4a pag- -

Para um Hálito PerlDim"
Dentes Limpos e Brilh»»1;

USE
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A* esquerda, o campeão inwlle.ro Franco Seul, cercado de famlifa tes • amfaoi; 6 direi-a, os mofoclclisfa» prontos para a latqada.

CAMPEÃO
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0 motociclismo num grande di
_£ A !#_£ O1 1
í. Ifeu UUQ li01ontem, ne Quint

Detalhes das provas, sempre assistidas por vibrante multidãc
A Confederação Brasileira de Mo-

tociclismo realisou ontem a tarde na
Quinta da Boa Vista, perante um
publico numeroso, o Campeonaw
Brasileiro.

Os mais renomados ases do moto-
ciclismo nacional, estiveram em con-
fronto proporcionando, um espeta-
culo deveras sensacional.

A prova principal na qual particl-
param 12 motociclistas, íoi sem duvi-
da, empolgante, tendo atraído a aten
ção do publico, dada a atuação ver-
dadeiramente espetacular de Arlindc
Pereira Carneiro.

O motociclista carioca que se atra-
_rara em uma volta devido a sua ma-
quina ter pegado na largada ence-
tou uma reação sensacional, chegan-
do a colocar-se em terceiro lugar.
Porém o esforço despendido, cansou
11 maquina e esta começou a falhar
resultando na sua desistência na vi-
;."sima quarta volta.

Franco Bezzi, que durante quatro
.1: cinco voltas vinha em segundo
lugar, conseguiu passar a dianteira
tle Mauro Tonassine e assim perma-

neceu até o final da prova.

Com este resultado sagrou-.se cam-
peão brasileiro Franco Bezzi, de Sao
Paulo, que arrebatou assim o titulo
que pertencia ao seu pai Luiz Bezzi.

I§CUMPEil

SALVADOR. 29 (Meridional) --
Iniciando o segundo turno pelo Cam-
peonato Baiano de Futebol, íoi rea-
lizado o encontro entre as tradicio-
nais equipes do Bahia e Botafogo.
Esse encontro apresentou uni trans-
curso regular e a contagem de 3x0
para o Bahia espelha fielmente o seu
desenrolar, principalmente na fase
derradeira, «quando o quadro vence-
dor encurralou os botafoguenses.

A renda foi de Cr? 20.594,00.
Juiz, José Nova.

CLASSIFICAÇÃO
DAS TRÊS PROVAS

Os resultados das provas foram
seguintes:

1." prova — 250 cc. Luiz Latori.
(S. Paulo) 23 m. üíi s.9.

2.° Floriano Irsiri, (Rio).
2.a prova — 350 cc. categoria

esportes 1." Franco Iranolini (carie
ca).

2.° João Coelho (carioca).
Categoria especial — l.° Osvald

Diniz, paulista 28m. 01 s. 9;, 2.° -
Franco Iranolini (carioca).

3." prova 500 cc. — 1,° Franc
Bezzi, São Paulo, 41 m. 02 s. 5; .2
Mauro Tomassini; 3.° Ari Jardeli;

'Peilume o Hálito, Embeleze os Dentes\
( C01GATIZE sua boca
V. Com

iv»

Deíciíhe da partida de waier-polo, em que o Fluminense confirmou a vitoria sobre o Guanabara» ^
derrotando-o por 5x2, e levantando o Torneio de Inverno, conquistando o fro/éo "Flavio Vieira"
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NATAÇÃO

VENCEU 0 PRIMEIRO
FANT0-JUVE-.il.E ™ »

Maria Ferreira Nora assinalou novo "record" de classe
Abrindo a temporada aquática

metropolitana de 1951-52, realizou-se
ontem pela manhã, na piscina do
Bangu sob o patrocínio do club lo-
cal, o primeiro concurso Infanto-ju-
vanil, do qual participaram o.s clubs
Icarai, Fluminense, Bangu, Bòtafò-
go, Guanabara, Tijuca, Flamengo,
Vasco e Santa Tereza .

O Icarai (;:rc era,o favorito da
competição confirmou o ssu favori-
tismo, vencendo o concurso por uma
diferença de 37 pontos sobre o se-
núncio colocado que íoi o Flumincn-
se, A parte técnica foi regular, foi
spena.s registrou-se um record. Ma-
ria Ferreira Myra, do S- Tereza foi
k autora, do feito, pois assinalou no-
va marca nos 50 metros meninas in-
tah.ls nado de peito com 43" 5",
derrubando as_.im o record que per-
tencia a Marly Caldas Azevedo des-
de 1918. O.s resultados das provasfórum os .seguinte-::
1.' TROVA — 50 METROS — IN-

FANTIS NADO DE PEITO
t? —- Adelino Moita, Bangu

-G' 6". 2.° — José Ribamar Matos,
levai, 43' G". 3." — Clemente Pre-
ciado, Tijuca, 48" 7.
V PROVA — 50 METROS JUVE-

NIS JUNIORS, NADO LIVüE
1.° — Edervan Coutinho, Bangu,

33'7". 2.» — Arnaldo Santos, Flu-
mínense. 34'8". 3.0 — Afraniò OU-
veirá, Fluminense, 34'9".
3.1. TROVA — 100 METROS JUVE-
-MS SENIORS, NADO DE COSTAS

1." -- Aristarco de Oliveira, Flu-
mlnènsc, l'21"6. 2.° — Álvaro
Üchoa Amorlm, Tijuca, 1'23"'7- 3.°Wlademer Martins, Tijuca, 
1'2_"5.
1.' TROVA — 50 METROS MENÍ-

•NAS INFANTIS, NADO LIVRE
1." — Maria Ferreira Mora, S. Te-

reza. 33". 2.° — Lúcia Claro, TIJu-
ca-, 40" 8: 3." — Lúcia Pinto Gui-
marfies, Fluminense, 41-1".
5•'"• TROVA — 50 METROS MEN1-
-NAS JUVENIS, NADO DE COSTAS

1.° - Ira Fukui, Icarai, 41'9". 2."Marly Brito, Si Tereza, 43'9".
•''¦'— Maria José Matos, Icarai
-4'5",
li." PROVA - 50 METROS INFAX-

TIS, NADO DE COSTAS
, 

"° •- Clovis Franca, Icarai, 42'7".
~:° — Luiz Figueiredo, Icarai, 47' 4".
"¦'' -- Lison Pinio Asturcano, Ica-
ral, -to'3".

7a PROVA — 50 METROS JUV£r
NIS JUNIORS, NADO DE PEITO

1.° — Rubens Trilles, Bangu
39'9". 2.° — Carlos Bacelar Nunes,
Icarai, 43'8". 3.° — Sérgio Nunes
ue Almeida, Fluminense, 44'6".
8." PROVA — 100 METROS JUVE-

NIS SENIORS. NADO LIVRE
I.° — Arislarco dc Oiiveira. Flu-

minense, 1'08"1. 2.° — Álvaro
Ulhoa Amorim, Tijuca, 1' 10". 3.° —
José Jorge Silva, Botafogo, 1'10".
!l." PROVA — 50 METROS MEN1-
NAS INFANTIS, NADO DE PEITO

1." —- Maria Ferreira Mora, San-
ta Tereza, 43' 5". 2." «- Nice de Sou-
za Cardia, Icarai, 48'8". 3.° — Ana
Maria Horta, Guanabara, 50' (i'V
10:l PROVA — 50 METROS MENI-

NAS JUVENIS, NADO LIVRE
1." --- Heloísa Viégas, Icarai, 37".

2.° — Vilma Ribeiro da Luz, Flu-
minense, 37'5". 3.n — Vera Halfern,
Tijuca, 37'5".
11 .'< PROVA — 50 METROS INFAN-

1TS, NADO LIVRE
l.° — Clovis França, Icarai, 39".

2.° — Adelino Mota, Bangu, 89". S-"
— Paulo Moura, Bangu, 40".
12.1- PROVA — MENINAS JUVE-

NIS, NADO DE COSTAS, 50
METROS

l.° — Roberto Carneiro Horta,
Guanabara, 40". 2.° — Arnaldo dos
Santos, Fluminense, 40'6". 3.° —
Âfranio de Oliveira, Fluminense,
43'1".
l.V PROVA — 100 METROS JD-

VENIS, NADO DE PEITO
1.° — Humberto Penteado, Fluml-

nensé, 1'27"6. 2.° — José Antônio
Oodinho, Bangu, 1'29". 3.° — Jai-
me Martins Filho, Tijuca, 1'32"6.

í 14.» PROVA — 50 METROS MENI-
NAS INFANTIS. NADO DE
COSTAS

I 1.° — Iza Astunano, Icarai, 46'5".
2.° — líciiniiiia Ferreira, Fluminen-
se, 43'4". 3o — Jean Macpherson,

¦ Icarai, 49'9".115.'1 PROVA — 50 METROS MENI-
NAS JUVENIS. NADO DE PEITO

l.c -r Elisa Colaço Barbosa, Ica-
ral, 44'5". 2.° — Lucla Paes Leme,
Icarai, 46'5". 3.° — Maria Isabel
de Souza, Fluminense, 46'5".

CONTAGEM DE PONTOS
1" Icarai  154
2." Fluminense  H7
3.° Bangu  72
4.° Tijuca  48
5." Santa Tereza  30
0." Guanabara  24

7.° Botafogo .
8.0 Vasco . .
8.° Flamengo

23
3
3

i VÒLIEYBALL

vaníou
ato feminino
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Torneio Municipal
de Juiz de Fera
JUIZ DE FORA, 29 (Meridional)

— Em sua penúltima etapa o Tor-
nelo Municipal .apresentou hoje o
encontro Tupinambás x Volante.
Esse match que era esperado com
grande interesse pela torcida juizde-
forana não agradou muito, devido *
monotonia reinante, principalmente
na etapa final, quando o Tupinam-
bás conseguiu os três tentos da tar-
de. Marcaram os tentos dos vence-
dores: Amaral, aos 24 minutos, Ma-
neco, aos 35 e Sinhô, aos 40.

As duas equipes:
TUPINAMBÁS: — Pavio, Tímbi-

ra c Canhoto; Amaral, Tcmeure e
Mossoró; Maneco, Slnhô, Zu'„ Vai-
tinho e Altainiro.

VOLANTE: — Gabriel, Antônio e
Glauco (Miguel); Milton, Francisco
e Pcracio; Zinho, Amado, Guameri-
no, Agapito e Cecy.

JUIZ: — Milton Silveira, regular.

I

6 DOMINGO
SPORTIVO

nos subúrbios
.*\«(»V*<lS_^^»^ .. .

o Campeonato feminino cie Volleyball. atingiu ante-ontem o seu cli-líax, com a realização do Fla-Flu das estrelas, pois o seu transcurso serevestia de notável atração uma vez que era decisivo do certame. Rea-i.zido no ginásio do Fluminense teve a assisti-lo extraordinária assisten-
..-¦(¦ia. isto porque a condição do Flamengo de líder invicto do campeonato,
.¦p.zia aumentar o interesse pelo prelio, tanto mais, que vencedor os tri-'-'dores estaria empatado o certame.' O prelio foi duríssimo c equilibrado terminando com a vitoria do

[yrunengo pela contagem de 2:<1. sagranrio-se assim campeão, embora
j$lto disputar um jor;o com ,0 Botafogo. O primeiro set foi favorável ac"i-únlnçnso 

por 15x11, o segundo ao Flamengo por 15x13 e na» negra a¦ v.toria pendeu novamsnlc para o Flamengo por 15x12. O "slx" campeão
. é o seguinte: Rosinha, Lelia, Carmen Godinho, Carmlnha, Norma, Pe-

tiueríina n ívrarlene.
No outro prelio complementar ás, rodada o Tijuca venceu o Amé-r:':r- por 2x0.

Foram os seguintes os resultados
dos jogos amistosos de ontem no sc-
tor amadorista: \

Oriente 4 x Sampaio 2.
Preliminar: Oriente, 6x2.
Nova America 4 x Internacional 1.
Valim 3 x Del Castilho 2.
Palestrino 3 x Bellsario 3.
Preliminar: Palestrino 4x1.
Unidos de Manguinhos 4 x Estrela

Azul 0. '
Independentes da Vila da Penh»

1 x Del Mar 0.
Columbia 3 x Celeste 2.
Palestra 2 x Unidos l.i
Prainha 3 x Fagundes 1,
Paulistano 4 x Horizonte 1.

EM NILOPOLIS
Flamenguinho 3 x Nova Cidade 3,
Oriente 2 x Frigorífico 3.
Vasco 2 x Ideal 2.
Brasil 2 x Aragibe 2.
Olinda x Calestial, não se realizou

por falta de juiz.
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0 CARRO QUE ANTECIPA 0 FUTURO
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O eômblo eutomfitlcd STUDERAKER obedece sempre. É o único considerado perfeito peloi téenlcoi.

DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS STUDEBAKER S. A
Matriz: Ru_ Grota Funda, 224 - São Paulo

Filiais; Av. C«1íipO- fcliseo., 62Ü — Fon«. 36-638<l - S. Paulo - R, S Clemente, 81/83 - Fonei 46 1414 - Rio de Janeiro

Norton
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u .azer qualquer pievisao
:7,00 t Í2i. Crt 25.00.

Cambucl acompanhou Arakroon mé o
começo da reta, quando o dominou, ru-roar.do ao ri!.«.co. Cambuc! nSo resistiu,'.çidavla, nn ataque de Brotlnho. oue.i-i* rr-ca evtfrna, o dominou pnr dn!.
in:-,r,e. Ourpasul chesnu no terreirc
nríto.
7." rarcn — !.<=("* neirot — C"rS 10 000.00

1 • l:idl.«creto. 55. I, D:,-.?
2;» Elãiol, 50, o üllóii
3' Orouldncea. 54, II. éli-noreül- Con*firfln

Bo'i Azul
DirprPQCfls: trêj rnr**o* * '••"* _n<*hn R* !

va 08in Bontroiuclo peia aeie.a ru-
Mais uma vez a organização foi bro-neerof sempre dura e vlgiian e.

as melhores. A CE. bem represéríía-1 A' m:dlda que o tempo cor.la irn-
a pelo incansável Leè e Gilborto , tou o Bsngu de dcsfa/er a cliícrtnça.

está'substituindo Pelro com firmezailm*" h^?03 ac-'r£111 ^|?J"e proveito. Também Viana e Gothar- '->''-r( ' • 'PPP. '&5?í
de estão de parabéns. Tudo facilitam
á imprensa, fornecendo os tempos
enr. Impressionante rapidez. E Mad-
mo um grande vencedor, Mudaram
muito os tempos. Não ha duvida quemudaram. Finalmente, por ir.terven-
çfo direta de Lee, sempre atencioti

malí* GlL-üio. Sefita n Pu». I para rom a imprensa, foi rouba:ía :i» o.^-.- T-mno- in?'! i 5 | p;nheiro Pires a primazia de ofere-
tetos; veneKTr. CrS j;ns^°,n | c?r condifçâã á Imprensai E coube á
Cr< 10» nn. placés'; iíi. Cr' 23ÍO0 e iS)'-i

TI f ÕTãi V OESáPíOSCEifa» ?tSCUrí. fc"-=Sííí':J
I escwoitJ *>£Ni.vi,e'*têíi.'oeaej/OLVse-Mets-ro/aíS.

L^ >^7f—c<jA ojSStJàü Mar*R£i o_polioj R

pi ! JJ PT PI íi-r-^J 'í Jv- -* PF' 
I i '4 m ''¦rm\ é, -j> í? M

|?i MF ^~1 jF*^ 
'çv'14 i fep|m^A "~77\

CrS ri 00.
Ihdltcrctíi ia'.u e cheirou na poJiCt^odc hnnrn, Inmnls se apprcrh.?;,do rt* ver'erjlc.ío q*i? lhe trpvèú Orou!rir.',p." rj. fi»-,^-.n fina) f> **°m rn*r.nn:*!'r'-.- ¦'•*

"hcx" t.I'-^-.i_ pi-p, fftrmpritío a dttpt_ '^r
ft-oii a três cw.
3.° nareo — l.'0'l rretros — CrÇ lOOOO.Oli

1 '¦ Mnildi 54, O L-ilo:,
2^ To-an-ln«, 55--1. P. Tavare.*
3" Gpld Drcam, 54-5». ü D;??
Cnrre-ani mal.-: C.*dllar,. Avante. Ch-j-

va. P-roIa- de tape e Plrllamrio. Temim
0b" 2 b. Diferença.-, mr»?. esbecí. »• tr^?
cí *to-- Ratr'r,«: venc^-lor. rr? 2000; du-
pl.1 (121, Cre 2500, riaf-»': 3' Crt ..
11.1*:', (11, Cf-. 12 eo e (41; c'r", 13.00

TocRPtlns p-<ft!.«Íou r..*. nfírííA 
'Acofnipn-

hhjjo Co Oold Dréam, Mjud Avante . j
Crr.iva. E-:;a nrdem foi co-,.-ervadn ííc
A" nfr?!?, pot*ío nnçíç Mftiid paístiu por

j Gold Dreni e atr-ou n Tocantins alnrtn
i *. íçinpn d_ i^errcita-*o po: m^Ia rhbeca

F.rri terceiro, Gold Dréam
i" nsren — 1.40(1 me'-ps — CrS 15.000,00

1 " F.) Carhn?n 55. e. Caftillo
2." Eonlo. 55-56. L. Dia?.
3» Fa!r Blac!-. 51, D. Moreira
Correran-, mais. Fio: do Snl e-Dlírael!

Nío ei—reu Our d'AhJcru. Tempo: 
11" 4 5. D'.fe.-en-^ = : tr-J? corpo? e dnls
corpoi ---¦•-'- -....j.p^-j. rr^ -**,oo
sunla (44), Cr5 36;00 P!a-*«: nJn ho-ive

El Ga:bo_o despontou, n:;-." fo1 lo?o
ri»--?loiado pnr Fonlo e Flor dn Sal, tpn-
co p«ta aíiumldn a vanguarda ponen
ant*.« da -iltlir.a curva, tnlciadn o tí.-n
dlreitn, El Oarboíi r Eon^n tnreíf-m
oassam por Flor dn Sol e trar->p5em o
marcador. Fair Black foi terceiro.
ã" «pareô — 1.600 metro-, — CrS 30.000,00

l.o Alpina. 43-45. R. Martins
2.° Rio Verde. 52, O. ül!o:,
3.* Scara.-r.oüche. 53. L Dlaz
Correram rr.sls: ?.!ondel. Irlsíi Star,

F.ítr.io e Carinhosa. Tempo 100" 4 5.
D:!er?ni"3s: trís ouarto.^ de como e pe?-
coco. Rateio:: venceder. Cre 3700: du-
pie. (231. CrS 50.00. Placés: (2), CrS 18.00
e 14), CrS 22.00.

Passando para o comando dn lote lo-
gi. oue rs clr.taí (oram alçadas. Alpina
reflstln ás perseaulções oue lhe foram
movidas e suportou o ataque final í»
Rto Verde, ao qual se Impfts por 3 4 de
corpo. Em terceiro, a poscoço. Scarv
meuche.
6." pareô — 1.500 mertos — CrS 30.000.00

1.» Jangadelro, 52-45. R Martins
" Ecelero. 56. I. Souza
' Taruman, 54. O. Ulloa

Correram mais: Diamante Negro; Na-
poleío. Mullque. Cambucl. L-.iclfê.- Ha-
rãmun e HurKer. Nio cnrr»ram- Ara-
ftreon. Incógnita', Lscrau e Canré. Tem-
P<v 94" 4 5. Diferenças: vartos corpos e
dois corpos. Rateio;: vencedor. CrS 
4,.00: dupla 124), CrS 34.00. Placés: (13).'
CrS 12.00. i4i, CrS 11.00 e (D. CrS 11.00

Assumindo a vanguarda logo apôs a
Criada, Jangadelro r.ão mais se entre-
gou e (ez sua a vitoria com fac'lldade
sempre perseguido pc!o Ecèlero, que lhe
ficou a ^vários corpos. Tarurr.sn com-
pletou os "placés".

7." pareô — 1.500 metros —.CrS 30.000.00
1." Arroz Amarro. 5S-55. P Tavares
2 o Scaríace, 50-47. R. Martins
3.-" Banjo, 55-53, J. Coita
Correram mal?: Islete. Ituano. Lupl-

na. Lampelra, El Matachln. Lutecla -
I Elan, que mancou. Nío correu Reuno.

Tempo: 94" 4 5. Diferenças: tre.1? co.--
.->os e dois corpos. Rateios' vencedor.
Cr3 72.00; dupla 1231. CrS 56 00. Plar-4?-
i3). CrS 27,00, (71, CrS 38.50 e 110) rrô
53.00.

Ituano liderou o lot-. seguido de Ar-
roz Amargo e Scarfar», até o fim ria
grande curva. Iniciado o tiro direito.
Ituano deu mo:tr?.s de cansaço senão
dominado pelo Arroz Amargo e Scarfa-
ce q.:p assim transpuseram o marcador
Banjo completou n- -placés".
8." pareô — 1,400 metros — ( rS 10.000,00

1." Marinha. 53, D. Morrlrn
2° Rivera, 55-55. U. Cunna
31 Hilela, 55 R. Freitas Filho
Correram ma'.s: Marn?. Chico:?.. E:!p-

c:ana. Gasconha, Dar.--?.. Comtesse t
Calacanga. Tempo: 90''. Diferença..
n:»:o corpo p rabeca: Rateio-.: vencedor,
CrS 83,00: dupla (14), CrS 39.00 Placés:
(3), CrS 23.00, ll), CrS 13,00 e 13) CrS
2CO0.

Chacota liderou o pelo:3o seguida dr
R vera e Hilela. ate ás gerais, quando-cn-.i. aparecendo Rivera e Hilela en.lutu. No-; ultimas Instantes su.-clu, pn-r^m. Marinha, ainda a tempo de derro-

Eram
rem um

pí»no"preconcebido, bastando dizer
cjue muita:- vezes Pinguela foi Visto
arremessando a (?oal. Houve, d: fa

: 4 - Rio,

Pd*ÍTE'PRETA'-;3:x'SA.Nt0B',
Vitória íJtPttMiya obtevd ;, p.

to, alsurrias oportunidades desfeitas J?«ffi&-2e%ienl^l;&-^-"««£
ro- rnérà ciücst&o de ohaiitjei sendo ° santos t- l. que c-.:.-. Pia,.;
quo cie tima feita a bola Mini em «#J> Jf°^"-° «° campeonato £
Gá«ia,"qu-jido''o'goal;Jâ:era aclama- 1 ?-*¦ Atuando sempre com ijll
tio Contudo, a vitoria do Flamengo dísposjçao, 03 campín
não róerécs rcíírição, e-pfioiálmentè ram a contagem de :
norotie o rubro-negro soube se de- ,de t.ere mmarcado o ..
render; no período rrilíco. passando zero no primeiro tsmpo, t^",^1
jo domínio das ações logo que se Moacir e Izaido, marcaram na-i"'"
desatóírou- ivencedorcs enquanto Siias oSií,. S

A defesa rubrò-negra teve em Bi- goal de honra para o Sa-'o-
ÈTUál Beta e B:?ode suas grandes fí-1 Estavam assim cor-HV-Hn»
guras, r£'-*í':o que ArUtobo-o cresesu do;s quadros:
ío segundo tempo, jun;.-imen'e cen. p_NTE PRETA — cPcvSOj que, no primeiro periouo, fa- ni e ga|Vador; Manueütò 

'd'»?!B
çiiítou muitas investidas banjuen- dfigue5. IzaDcIina Q"-ÍSM"-es. Biçua se conduziu bem. já que Mo,ci,. e p&ve-0 "" ""-'i

SANTOS — Léon.dii

nirr.a ao enfrentar o lia
ninho, foi o autor co
e as cquinies formaram

COMERCIAL - Din

inarr
%.

e: ao 2 í» .-i i r r. >¦ : •'. *' - t- r / ¦ i' ( ¦ . , : i : i : i . y , i ,. ¦ • „ . ...

Cocr--Ccj!a ccloca: uma qamioriétè á
cüiposxão dos cronlítas, na eual eles
r-s transferiram para o lo:a! da S.
Coiiraclo-Joá e nsla se locomoveram
de r,:ôrdo com os interesses ria íun-
ç,*c dèsEmpehriàda.

E no cKa 5, má escolha. Grande
Pr:m!o Brasil, teren-.o- a quarta eta-
pa: Acuas Ferre:--Santa Teresa.
Anuar, que não esperava '.terminou
correndo c- ele surgiu na pista sem
6.-pjrar e sem estar preparado- Tirou

sesundo.
Eis o resultado gera'.:

III CAMPEONATO HE SUBIDAS
DE MONTANHA

SUBIDA DO JOA' — 2 550 metros.
- . ¦ 29 cie- junho cie 1051

Categoria de Turismo ale 150 cc.
l.° — Pierre Sivíy, Dr.ia Panhãrd,

2.1G.8.
2.° — Guilherme Eugen'o, Ro-

nault, 2.27.0.
3.° - iians Krips, Simca 6, 2.31.3.
4.0 _ Trovoada, Simca 6, 2.37.2.
O record pertence a Primo Fiore-

si com o tempo tíe 2.12-
Categoria de Turismo até 1,1011 cc.

l.° — Edgard Rombauer, Volks-
Wagen; 2.05.1.

2.° — Arthur Troula, Volkswagen,
2.06.9.

O record pertence a Jorge Pou&i- s..
nha com o temoo de 1.52. Quanto ao Bangú, contou com P"-|'_.B0Í :lDaro;-rn?i:" í:o0/r- Gu:i"*:
Categoria de Turismo até 1.50Ü cc. drinho, Mendonça, Pinguela e -Jal-(-BJ?íe„,p*^,7i-~í»,7.2O0,00.

1.° — Primo Fioresi, Fiat 1.400, ma como principais elementos na " ul- ¦VJ»h-;""'" •> x JA11A,
1,59.0. retaguarda, sendo justo destacar QUABA 0

00 _ Walter Far.a; Volvo, 2-13.4. Djalma, ous atuou como médio re-1 Eni Santos, o 13 de Novembro d-
6 record pertence a Alberto Ja- cuado c se portou como um velho Piracicaba goleou ao conjunto i

cobsen com o temoo de 1.58.5. ocupante- rio posto. Wabaquara, coni íacilídade, pelalca
Categoria de Turismo até 2.000 cc. No ataque, Moacyr foi o mais ne-. tagem de cinco a zero, após mara

1.° - Arolco Campos, Citroem, rigoso, Nivio o mais controlado, De- pois a-zero no primeira tempo, Q
! 56 3 cio o mais operoso, tenao V,ermelno|tão, 3, Nelslnho e Domingos, con'M

2"' - Gerd Stoitenbèrg; Mercedes, - Menezes se portado discretamente, foram os marcadores dos tentos,
íq --o..«'Oerg, 

meiç.cu«, Quanto a Mario viana_ escolhido -núadros:

O record pertence a Caio Sylla P0' sm^teye bom desemptnho. | 
' 

15 DE NOVEMBRO
com o tempo de 1.52.3. |' ,- " IFepino e Idiarte; Cardoso, Arniani

S 241\ — AUGUSTO '" ¦i-ea0- Nelslnho, Moreno, Ge:;
_i :Gatão e Rabeca.

... JABAGUAP.A - Mauro, Dor_metros de barreiras se inclinou d:an- „os e Souza.; Beca, Abdaia e Féte do veterano belga Poi Braekmarii jó;" BarDUj) is Caríos, Juarez ei
vis e Osvaidlnho.

Boa a arbitragem do sr. Co;1
Ackérdofi. Renda: C:> 15 615.00."

lhe coube marcar Nivio, que, pela
primeira vjz. se apresentou ao públ- cSty0 x-e-^^í
co carioca com a camisa rio Bangu.¦ ggfS Antonínho s'i^ eJr*

No ataoue, norém, residiu a forca í,V,neBas' Anw»-nno, S.las, Odair
du team ria Gávea, pois rie AlwT,^-"-
e Eaousrdinha todos tiveram bom Aio.„0s.e.n co rorc sjCcc.
desempenho, talvez AloMo tenha «l-iwj ove boa atuação. Heiíàa cl
do o mais fraco, mas ío! ele jjista- ^v*,1.1.".:;,,-,',
rne.-. e o «utor do passe rio goal da (.O.-cLi.ciAl. 1 * NACJO.Vai ô
vitoria', Hermes rieu imorissão re| No prélio de mei:
haver pregado, pois não atjjou como'{realizado na capil
nos jogos anteriores, ao p-ssso qua co Comercial sua
Adâòzinho resultou no melhor i'a- no campeonato, pa*,
carite, pois esteve sempre em atlvida*
de! rrseVeccr-to c':- Mendonça extre-
ma vigilância^

Acataram-ambos se desentender.-
do. rom troca de pbnta-pés, punidd T?cnat0: Belfari, Bo
pelo iuiz com a expulsão'imediata; ,Anton'.nho, Constantii;

índio. au'or dos co:s goals, tem um ;Ras e Mjgueimodo da atuar oue lembra ZizlnhOvJ 'maciONAL
"ei também entro grande el;monto ' '

-rtanc'¦- o on
tagerji ir.
"ÍM 

to!

Valiji.ii)
e Cloví

creicendd á medida que corria o
match, exibindo notável preparo fl-
sico.

rico: Walace, Cha:
1Í110 !

Paulinho, Dalton.
Elzcn.

Riv?¦ampalo, Pa^

Cilindrada

Mercúry,

-~cado pe.=coço sobre Kílcia
9.E2S.720,00. - concursos: c-S— Movimento geral de eo.-staí- CrS"91.085.00. — Parcos dos "bcttlnss": 6.»7» e 8.". — Pista de areia: leve.

L

Categoria de Turismo —
Livre

Io — Nino Steíanini
2.0Í.3.

2° — Anuar de Góes. Plvmouíh.
2.01.8.

3o — Haroldo Campos, Citrcen.
2.02.8,

4o — Waldyr Faria, Ford, 2.04.5.
5" — Flacio Lima, Olásmobile.

2.04.8.
6° — Adelino Rodrigues, Mefcury,
2.10.8. v

70 _ pierre Schulmàn; Jaguar.
2.12.9.

O record pertence a João Jullo.
com o tempo de 1.54.8.

Categoria Sport até 2.000 cc.
Io — Joaquim Cardoso — M.S.

— 1.44.0.
2o — Luiz Veraueiro — M.G. —

1.45.1.
3° — Álvaro Varanda Filho —

M.G. — 2.C6.2.
Joaquim Cardoso bateu o record

anterior, que era de Rafael Santos
Rocha, com o tempo de 1-47.0.

Categoria Sport Internacional
V — Pierre Robin, Ford, 1.44.
2o — Celestino J. Pereira Riley,

2.03.2.
O recorri pertence a Rodrigo de

Miranda, com o tempo de 1.41.6.
Categoria de Corrida

1" — G i.n o Bíanco, Maseratl
1.31.6.

2* — Armando Silva Maserati,
1.38.4.

3o — José Peixoto Barbosa, Ma-
serati, 2.23.7.

— Gilberto

que realizou 14 segundos e 8 de:i-
mos, embora ? pi-ta bastante má.

VATA. (Japão); 29 iü. P.i — 
campeão olímpico Mal Whltfieldi da
força aérea norte-amricana, b3te;i o norte-americanos e ja
record láponés do-, 400 me:.cs no meiros ganharam ai
tempo d? 47" 6 10. disputadas
Numa competição atlética entre O torneio termina

Diretor ae co:
Machado.

Comissários técnicos — Maehno
Santos. Armando Maia Filho, César
Gama e tenente Hofmelster.

Cronometraieni — Edgárd Vian
na, Gothard Getzel, Rubens Teixel-
ra, Mario Prieto Manoel Gomes e
Vlctor Goldmund.

Pista — Uma equipe especiali-

PINHEIRO PIRES

'&'llJ+X/yié_a_%'.-i ;*". ¦¦ ;''í... :•',¦ .-.J'i<£, ¦',
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"CORREIO DO CORAÇÃO", COM PAULO PORTO - A Radio Tupi
lançará, hoje, ás 13,25 horas, um novo programa. Trata-jc cie "Co:
reio do Coração'', produzido pelo redator Francisco Veiga c no qualo conhecido radioator Paulo Porto responderá ás cartas nue lhe fore
dirigidas paias suas fãs, sobre assuntos sentimentais, âiferindo ri»
habituais programas sentimentais, "Correio do Coração'' terá um cc,
lorido humorístico, cora o objetivo de mostrar que ó sempre melhoi
um sorriso do nue uma lagrima. Paulo Porto não' sorá o confessora-tero, com um arsenal de conselhos. Ele examinará cad-, assunto quesurgir, rom humana simpatia, buscando, entretanto, o aspecto pilotes-co, interessante que o mesmo contenha. O "Correio do Coração" vem
atender a inúmeras ouvintes do nosso radio que têm solicitado a cri,
ção de um programa nos moldes desse, que Francisco Veiga irá rei
gir. For sua vez, Paulo Porto, de quem é a foto acima, é, pc!.*. sua

Pinheiro 
* 

Pires surgiu na Taibot l brie«at'e> distinção e inteligência, a pessoa indicada para comandu

OS INVICTOS
Alem de Gino, outros volantes con-sèrvaram sua invencibilidade. Um de. h'es. Haroldo, em condições especiais.

pois venceu, novamente, em uma das
prova? em que estava inscrito. Tam-bem Primo Fioresi voltou a vencer.

Igualmente Rombauer sagrou-sevencedor- Sua maquina rendeu bas-
tante. Seus adversários, Troula e Ra

dt Achard. Saiu andou bem, mas
voltou Geraldo Rom parará, sem
desejar, o carro ra pista. ,

Fir.heiro deu nova saída e a má-
quina queimou. Foi forçado a rie-
sistir. E não re incomodou, pois cer-
rera levado pelo seu sntimemo ric
esportividade-

esse "broadeast que vai preencher um lugar 1: ; ,
do radio.

das (,

Resultou então que no segundo:

ks chamas destruíram 2 ea
racôes no morro de S.Cârfs

Dois moradores feridos e socorridos no H. P. S,

EI
T«t«
cava
ber.
IBftr:
Rio
Boa

CC

UM

coni
esta
sem

lar-; são valorou- :r.>, T"o:-'i -.-ii t"mpo| mal? sennor de si e mur.jj Ontem á noite, irrompeu um in- n." 100, e Ernesto Tolcr.-.ir,), diB ]
indo. E da maneira que sesue está firme na tíe!"e5a- íá flue Pavílo elevou cendlo no barracão 726. do Morro rie anos, funcionário ria Light, iao:3« { _
bem próximo do seu'objetivo ven- ° 

•'s,"cüme'"t0. o_ Flamengo passou Sao Carlos, ocupado por Maria da à:rüa. da'Capela n." 72.3 o; quaisM ) rei
cer uma rias finais. A? demais cate- a Q0U"lnar ?s, ^c:s' E"trou a a'a-: Luz que estava ausente, tendo frèram levei ferimentos em ='.;:.¦ |. CO|
gorias voltaram a aarãdar como tem car' esPf'-iaImente Pelos pontas, fogo passado também para o bar- que levaram e foram socorrtd-¦ L...
acontecido, apresentando como°v6-- C-UJ05 «ntios eram sempre recolhi- ração do lado, n." 728, residência de H; P. S. I 
dedores Hêrre SÍÕ?v rJoawTm cTr. ms?0*-*?™™1"™**!™!: »¦%». Alexandrino. I q comissário Atila, rio 1.4.* vM re Siory e Joaquim Car
doso. Este, que fracassara na primei-
ra etapa para Luis Vergueiro, livre do
seu aborrecido adversário já se apro.
xima da meta final e o faz de forma
decisiva- Está quase ciecidinrio a pa-
rada a seu favor e Pierre, mostrou
que a categoria de 750 cc deverá ficar
indecisa até á quarta etapa- Só de-

B
lc tempo — Empate 0x0.
Final — Empate 0x0.
Decisão — Bar.cu' 3 penalties x Bonsucesso. 1 pênalti

v * *

Amadureceu logo o tento-desempate, 0s bombeiros compareceram sob!to, esteve no 'c
cabenao a índio, novamente vasar o 0 comando do tenente Fraga, e lüv videncia oVarco confiado a Pednnho, cabecean- :taram para con_egu;r5m degar aí '"do espetacularmente uma bola cen- mangueiras aos barracos oue esta-!trada por Aloisio. |vam sUuad03 num terreno ^ méJ-k • PinlirilíCom dois a um no marcador, ojacesso. \f liiULUiUÇllU I luunu
Flamengo decidiu a peieja. embora; Os moradores lambem, com bal-
ainda faltasse mais de dez minutos des cagua., procuraram debelar as
para ofinal. Acontece que, naquela chamas sem resultados, pois o íoso
altura, embora Vermelho houyessc ém pouco temoo destruiu os tíols
melhorado, lançando bem seus com- barracões.

Entre os moradores que ajudaram"a combater o fego ehçòntravá-sti
Cornclio da Silva, de 21 anos. opera-
rio, residente na rua Ruy Barbosa*

sado clirisia um mm
:íia rua Senador Dãnts

,- -.. ~y»! -...y.

¦ •, 3* -W *.. li fVí^^^i^mjl^pli

• 7* Joso — América x Flamengo.
Juiz"— Gama Malcher. , 
AMÉRICA — Cláudio: Joel e Osmar; Rubens, Osvaldinho e Ivan;

Vaiter, Nivaldino, Carlinhos, Mur.dica e Braguinha.
FLAMENGO — Garcia; Biguá e Pavão; Valter. Beto e Bigode;

Nstor, Hermes, Adãozinho, índio e Esquerdinha.
1o tempo — Empate 0x0.
Final — Flamengo 1x0. . . .
Goal — Esquerdinha.

ti o *

8° jogo — Vasco x Fluminense.
Juiz — Tijolo.
VASCO — C. Alberto; Laerte e Antoninho; EU. Danilo e Jorge:

Tezc-urínha, Edmur, Amorim, Ipojucan e Dejair.
FLUMINENSE — Castilho: Lafaiete e Pinheiro; Pé de Valsa,

Edson e Jair; Lino, Didi, Carlaile, Orlando e Joel.
Io tempo — Empate 0x0.
Final — Empate 0x0.
Decisão — Fluminense, 3 penalties x Vas:o, 2 penalties.

r> ti *
3" jogo — S. Cristóvão x Bangu'. . ,,.-..
Juiz — Westmani
BANGU' — Pctirinho; Mendonça e Sula; Djalma, Merino e Pin-

guela: Menzes, Vermelho. Moacir. Dacio e Nivio.
.s. CRISTÓVÃO — Mariano; Valdir c. Manoelzir.ho; Geraldo.

Olavo e Jordan; Geraídinho, Ivan,.O Alberto, De Paula e Cunha.
Io tempo — Bangu' 1x0.

. Goal — Nivio.
Fina! — Bangu' 1x0.

<s <•¦ *

IO0 jo?o — Flamengo ^/Fluminense.Juiz — Nvhlen. /
FLUMINENSE — Castilho; Lafaiete e Pinheiro; Pé de Valsa,

Edson e Jair: Lino. Didi, Carlaile, Orlando e Joel.
FLAMENGO — Garcia; Biguá e Pavão; Aristobulò, Beto c Bigo-

de: Aloisio, Hermes, Adãozinho, índio e Esquerdinha.
Io tempo — Flamengo. 2x0.
Goal — Hermes e Hermes.
Final — Flamengo, 2x0.

t! í) *
11° jogo — Bangu' x Flamengo.
•luiz — Mario Viana.
3ANGU' — Pedrir.ho; Mendonça e Sula; Djalma, Mirim e Pin-

gtiei.v Menezes.''Vermelho, Moacir, Decio e Nivio.
FLAMENGO — Garcia: Biguá e Pavão; Aristobulò, Beto e B;go-

de Aloisio. Hermes.Adãozinho. índio e Esquerdinha-
r tempo — Empate de lxl.
Goals — Moacir e índio.
Final — Flamengo, 2x1.
Goal — índio. ,
ANORMALIDADES — Por troca de pom*-nós r,0 oo tempo *o-

ram expulsos Mendonça e Adãozinho,

i-x*,:i .-.,-¦.,VíLl....;

REAGIU.
I AO SER PRESO

O detetive 463. da Raaío r,
11. prendeu em :' ontem.
ma Senador Dantas, o moto-'

Todos os Santos há oito: ^^ ^''^ J^° ^ii3",^^"igulamento n. 9.16. de ~J;¦."..,
ciente na rua Iapitaba n, 106i'
rio, embriagado, riiri?ia o_ bom

. nha 5. Leme. c naquele locai <;
Moradores de Todos os Santos, es- troara com a trazeira do bonoe.»

pecialmènte das ruas Elisa tíe,Al-|C. Voluntários da Pátria-
buquerqíe, Honorio e São Braz, | Pre:o pelo sargento . d" ^f;queixam-se. por intermédio do DU-'Afonso de Souza, ainda a""8"'
RIO DA NOITE, de estarem há 8jes*e, a socos e pontapés.

Dominado, pela guarnição cl"
. .Patrjlha. o turbuleii

reclamações à Repartição de Águas
e Esgoteis sem o menor resultado.

aias sem a?;ua

Pavoroso incêndio ?
em Coimbra

LISBOA, 29 (AFP) — Um incen-
dio destrtnu -completarjirnte, em
Coimbra, uma grande acmr;a situa-
da no bairro de Sahtà Cara. O ?:-
nistro causou 10 feridos, entre os
qii3is dois graves, estirriarido-se os
prejuízos em mais rie um milhão cie
escudos.

no carro, tentou -^ao en:
depredá-lo.
mesmo. . .

A custo foi ele dominado e-J(
para o 5o distrito policiai;, c---;
comissário Nilo Raposo con'-'^
sua completa embriagues f *-;'
presença rie um men; ,-_^0
Policia que atestei
preso, sendj e'.c auti

tal o &

ILeia A cígakR
i

des'valores sio os ji conhecidos, enquanto que em certos p11-*' ^lhas gritantes e que dificilmètne serão corrigidas por !*,•"••l-
res ocupantes. , . ',„.

O Botafogo, por sua vez, teve uma conduta apagadissinw- -(.-(
ninho pirado; com Pirilo exibindo aoenas ciasse, mas sem 50:,'q tfParaguaio dando a impressão cie haver desaprendido o foo*b.-.i" ^^.^
rie Carlito Rocha contínua sendo apenas o trio final, com *
Santos absolutos. . cíO Bangu. como no ano passado, foi á final, embora te,nl"íLj<
o titulo. Estrelando contra o Bonsucesso, não exibiu granas .-¦. j
dade. tendo decidido o jogo á custa cie penalty. A ^f\-J;.', „Sao Cristóvão, venceu bem. eintora com um goal em que myM
queiro alvo; E perdeu o joco drci?ivo nara o Flamengo. a'y,
uma atuação cheia de altos c baixos. 

-v,v.
Do América náo se rode fazer um juízo, em relação p°ix,|,nato. d? vez que os rubros se apresentaram desfalcados a°HV|(

v.elc-sa e de todos os atacárités ti'ular°s Ainda ,"';?:""- ',r''
tra o Flamengo e merecia outra sorte" 

. 
. ,,.ÂUr:na!men;e o Vasco, também desfalcado do trio ímsl ^ teA, ired0'^Iar-ec" c aintla Ademir, apareceu regularmente. Fo. m?» w,que o Flumuiense, mas não encontrou o caminho das redes, po- " -

g.raça ne Castilho, sempre cm foco Acabou s?nâo climlnatlo p."•i dos penalties.

OSEU
Gostar!
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prospei
escrevi
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Grneral Kloctrfo i
VV<..«tÍllf>||HU&C

Vrigidairc ,'
Grosley
Gibsoii
Philco

1 o 11 pés
!' m

Garantiu oficlti
'¦ de 5 ono»

f, maior cortlmrntf»
cl» praça, por préçoa

«cm competidor.
•I

Tentos em 10 prestações
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Joaquim Jacinto e Joaquim Pedro, os dois sujeites detidos — Q
corpo de João Cândido, como /ol encontrado. ÍFotes Meridional)

um bolei causou a morte do ebrio
CONFESSOU O CRIMINOSO

SAO PAULO — MERIDIONAL —
A Delegacia de Segurança Pessoalfoi chamada, para um caso de morte
ocorldo em circunstancias estranhas
e envolto em mistério, numa favela
da Prefeitura, no bairro de Vila Cie-
men tino.

Um empregado municipal, morador
num dos barracões erguidos em ter-
reno da Prefeitura, na rua França
Pinto, numero 1.600, ali fora encon-
trado morto.

A policia ao examinar o morto,
constatou que do seu couro cabeludo
escorrera muito sangue. Suspsitan-
do tratar-se de um crime, o subde-
legado resolveu entregar o caso á
Delegacia de Segurança Pessoal.

Difersas diligencias foram realiza-
das c submetidos a interrogatórios
colegas e vizinhos dò morto.
IDENTIFICADO ""V

PELO PATRÃO
Muito antes da Policia chegar aolocal, o sr. Joáo Marcelo, adminis-

trador daqueles terrenos da Profei-
tura. informado por José Guedes, vi-
zinho do morto, ali esteve e o identi-

CR$ 50,00-CONSULTAS
JR. ÍUDAS «pPeddMa) tltero - Ovários - Inflamações- Hemorra-

pias — Ânus — Reto — Ilcmorroidas. Tratamento semdor e sem operação. Tel: 22-4904 - Rua Evaristo da Veiga, 16-6.-, se.
jnndas, quartas e sextas, das 2 âs 6 horas.

DISCOS
Cr$ 10,00 - 12#oo - 15,00

NOVOS — ESGOTADOS — ANTIGOS — RAROS
SAMBAS - FOX - BOLEROS - TANGOS - CHOROS, etc.

Grande venda — Preços de arrasar
VARIADO SORTIMENTO DE DISCOS CLÁSSICOS

RUA SÂO JOSE' N.° 67 — TELEFONE : 42-2577
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VERANEIO! FÉRIAS! WEEK-END!

Hotel Fazenda ia Grama
KU-. 107 DA ESTRADA RIO-SAO PAULO

Todo conforto, máxima distlnçSo e magníficos aposentos — Piscinas,cavalos, rink de patinação, charretes, jogos de salão vollejball, Snoo-Un Bilhar, Cinema, Jardim, lindos passeios cm bosques c ainda umm?rav!H'oso lago com barcos e lanchas a motor. Apenas 2,30 horas doRln - Servltfo por várias llnhns de ônilms — Reserva e Iníormacõcs:
Eua Teofilo Otoni n. 71-2.' andar - Telefones: 43-7529 t 25.9889.

ficou como sendo João Cândido de45 anos presumíveis, de branca. '
João Cândido, embora trabalha-

dor e estimado pelos colegas e vlzl-nhos, era dado ao vicio embriagues.
Todas as tardes, depois que deixavao serviço, bebia muito. Recolhia-se
tarde. Nunca, porém, teve a menordesavença com seus companheiros.

Cerca das 16 horas, folfdeixado nobarracão pelo motorista João Mar-tins, com que trabalhava como aju-dante, A' noite, esteve bebendo comdiversos conhecidos no armazém deManuel Dias, naquela rua, no nume-ro 1.331. Cerca das 21 horas, aindana companhia de colegas e conheci-dos, sobraçando um litro de aguar-dente, deixou o estabelecimento co-mercial. Desde então não mais foivisto.
Acredita-se que tenha sido vítimade uma queda, quando teria recebi-do profundo ferimento no couro ca-beludo. Mesmo ferido, perdendo san-

gue. teve forças para atingir seu bar-ração e deitar-se. Nessa posição te-ria morrido. Ao seu lado estava olitro de pinga, já pela metade.PRESOS
TRES SUSPEITOS

No local do encontro do cadáver,
auxiliado pelos policiais Celso Sennae Nazareno Salgado, o delegado Vi-conte de Paula Neto, da SegurançaPessoal, procedeu a várias Investiga-
ções.

Os operários Joaquim Jacinto eJosé Marcellno Rodrigues, ambos
amigos do morto, foram as duas pri-meiras pesosas contra quem recai-ram as suspeitas da polícia. Enquan-
to o primeiro era detido pelo invés-
tigador Celso Senna, o segundo era
preso por Nazareno Salgado. Logo
a seguir, era preso, tambem, Joa-
quim Pedro, que, juntamente com osoutros dois, removido pára a Segu-rança Pessoal.
UM BOFETAO

Depois de procurarem declarar quenada sabiam sobre a ocorrência, ostrês liomtns acabaram por apontar
â policia Antonio Carneiro Mendon-
ça. Este, detido, confessou logo que,na véspera, estivera bebendo comJoão Cândido. A certa altura, osdois discutiram e Antonio Carneiro
lhe dera um empurrão e, em segui-
da. um bofetáo. João Cândido caiu.
batendo com a cabeça numa ripa
presa á parede, o que poderá ter
ocasionado sua morte.

DIARIO TA NOÍTE
Rio, 30-7-1951 — 5

Descarrilou um carguei-
ro em Honorio Bicalho

A locomotiva tombou
na ribanceira, arrastan-
do três vagões cheios de
minério — Esmagado o
maquinista e feridos o
foguista e o graxeiro —
Aquele enlouqueceu

BELO HORIZONTE — (Especial
para o DIARIO DA.NOITE )- Nas
Imediações da estação de Honorlo
Bicalho, a poucos quilômetros desta
Capital, o trem dc prefixo SO-2, que
procedia de Ponte Nova, sofreu gra-
vc desastre. A locomotiva 1.602. ao
atingir o quilômetro 663, saltou re-
pentinamente da linha e tombou
numa ribanceira, arrastando tres va-
gões. O comboio era misto, nfio ten-
do havido, entretanto, feridos entre
os passageiros.

Os carros tombados conduziam ml-
nério e todos tres se espatifaram no
abismo, parando a poucos metros do
rio das Velhas.

O maquinista Milton Nunes, de 23
anos, morreu soterrado sob o carvào
da máquina, tendo ficado feridos o
foguista José Jacinlm da Silva, que
pouco depois enloqueceu, o graxeiro
Geraldo Cordeiro e um ferroviário
da Leopoldina. José Gomes da Silva,
que vinha na locomotiva.

A direção da Divisão Ferroviária
da Central do Brasil abriu inquerl-
to, tendo seguido para o local do de-
sastre os engenheiros. Ao que pare-
ce, no momento do descarrilamento,
que se verificou exatamente ás 22
horas e 10 minutos de ontem, a ma-
quina era conduzida pelo ferroviário
da Leopoldina. conclusão tirada pe-
los técnicos em face da morte do
maquinista, soterrado sob o carvão,

! sabido que este combustível fica de-
positado no "tender" da locomotiva
onde provavelmente viajava.
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DEMITIDO 0 TESOUREIRO DA
SECRETARIA DAS FINANÇAS DO
ESTADO DO RIO QUE CAIU NO"CONTO "DO BILHETE
Por ato de ontem, o governador do

Estado do Rio demitiu, de acordo
com o artigo 239, item 14, do decreto-
lei 344, de 28-10-1941, João Rodri-
gues Moita Neto, do cargo de tesou-
reiro da Secretaria das Finanças da-
quelc Estado.
CAIU NO "CONTO" DO BILHETE

PREMIADO
Conforme divulgamos há tempos,

o tesoureiro Moita Neto, caiu no"contojj do bilhete premiado em
Niterói, sendo ludibriado por dois
espertalhões, que lhe tomaram a
quantia de 101 mil cruzeiros, perten-centes à referida Secretaria.

Dessa Importância o ex-tesoureiro
reembolsou ao Estado 70 mil cruzei-
ros, restando 30 mil cruzeiros, que
serão tambem reembolsados pelos
seguros após a conclusão do inque-
rito pollcial-adminlstrativo.
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UNHA Sio PAULO - FORTAUZA

escalando em BELO HORIZONTE o SALVADOR

UNHA RIO - MANAUS - NO MESMO DIA.,

Ãa Quintas-Feirai com Escalai emi
ANÁPOLIS, CAROLINA o SANTARÉM

OUTROS SERVIÇOS DO CONSÓRCIO IÔIOI /! A?/ TABA

Do RIO para: VITÓRIA, ILHÉUS, SALVADOR,

MACEIÓ, RECIFE, NATAL e MOSSORÓ

Do RIO para: BELO HORIZONTE, ANÁPOLIS,

CAROLINA e SÁO LUIZ

Do RIO parai CURITIBA, ITAJAl, FLORIANÓPOLIS

e PORTO. ALEGRE

A PARTIR DE 16 DE AGOSTO

UNHA SÃO PAULO - UBÍRA14 - ARAGUARÍ - ANÁPOLIS

ARAGUARl - U8ERABA - BELO HORIZONTE - RIO
E VICE-VERSA
2 VEZES POR SEMANA EM CADA PERCURSO

éãim

Ênti

0BI BI 6^^
RIO DE JANEIRO

CURTISS
'""""COMANDO -CC. 46)

PASSAGENS: RUA MÉXICO, 11-C - TEL: 42-9967
CARGAS: AV. PRESIDENTE WILSON, 210-B - TEL: 52-2587

tiáil • 1792
sáo paulo MASSAGENS: RUA 24 DE MW 207 TELES.: 32-4268 e 33-5094.

CARGAS: RUA BENTO FREITAS, 143 • TELES.: 36-7744 e 36-6847
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COLABORANDO com V. S. na expansão de seus negócios
e maior eficiência de sua organização

UMA OPORTUNIDADE PARA OS QUE DESEJAM A PROPAGANDA
DE SEUS PRODUTOS A DOMICILIO

GUIAS MUNICIPAIS
contendo mapa, histórico, limites, distancias, meios de transporte,
cstatlistlcas, gráficos, relação de repartições públicas e nomes dcseus diretores, deputados, vereadores, profissionais, i comercio • e

indústria, etc, etc.
Pedidos para SOCIEDADE BRASILEIRA DE EXPANSÃO
COMERCIAL LTDA., Caixa Postal n. 4760 — Sáo Paulo
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Seja Você Seu PròjftfoPáiràú!

i 1
a

k.*' e TELEVISÃO
. iy< - Preporar-lhe-hei em sua própria casa, duran!»
' Ul i as suas lioras livres pera que vccé estabeleça

O SEU PRÓPRIO NEGOCIO!
Gostaria você de ser o seu próprio
Chefe-de ver o seu nome sobre
a porta de uma Oficina de Rádio
próspera e lucrativa? Pois então,
escreva-me solicitando o meu
Livro grátis no qual você verá
como lhe poderei ajudar a começar.

. Enslnar-lhe-hoi como Instalar • repa-
far todas as classes de receptores, Desde
o principio dar-lhe-hei lições com asoi;slj você poderá fazer dinheiro; queli>3 ajudarão a conseguir e executar re-•jiarações de rádio nas suas horas de
'olga, durante o seu curió. Ajudar-lhe-
hei a preparar-se estabelecer a sua
própria Oficina de Consertos, lem
necessidade de capital -para obter um
magnífico emprego em difusoras, siste-
mas de ampliflcacão de alto-falantes.venda e distribuição de receptores, tele-
vlalo, etc. A distância que nos separa
nio é obstáculo. Tenho ajudado a cen-
tenas de indivíduos em muitos diferentes
palses a ganhar mais dinheiro. A você
também poderei lhe ajudar.

Você Receberá 10 Jogos hfe ,
d* Poças do Rádio 

™
Envlar-lhe-het 10 Jogos de pecas de radiocom os quais você poderá executar cen-tenas d* experiências e construir muitoscircuitos de.rádio, assim como um Re-
çeptor Superheterodino de « válvulas, 41faixas, d* «Mat longas e curtas.

< C. H. Mansfielo, Presidente
Hatlvweerf Radie and ftUviilon Institui»
Nallywaed 2* • Califórnia, U.». A.
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0 velho fazendeiro deu
unia cabeçada no
caminhão e morreu

S. PAULO (Meridional) - Sem
prestar a devida atenção ao trafeso
de veículos, um senhor idoso pro-curou atravessar a via principal du
Anhangabau. sob o Viaduto do Chá
e bateu violentamente com a cate-
ça num caminhão da Companhia
Cinematográfica "Vera Cruz", der.hnpa 43-97-57. licenciado em Sfio
Bernardo do Camno. e que tra diri-
Rido por João Iglesins. A pancadafoi muito forte e a vitima caiu mor-
ta no meio da rua.

A polícia procurou identificar ivitima, lançando mão dos aponta-
mentos existentes em seus bolsos
Assim, foi localizado o sr. Miguel
Sanchez. que compareceu à Central
às 17 horai e declarou que tinha rc-
conhecido a vítima como sendo a
fazendeiro Gaspar Frazzi, de 72anos. casado, residente em Catan-
duva. na rua Santa Catarina, nume-
ro ignorado.

Gaspar Frazzi viera a Sâo Paulo
sábado ultimo, com o obletivo de
adquirir vários tratores, além de seinteressar por um terreno no Norte
do Paraná.

Ontem, procurava o fazendeiro ul-timar seus negócios, para retornar
à Gatanduva, quando sofreu o acl-
dente que lhe roubou a vida.

Apreensão de
material de jjogo
no Estado do Rio

Presos vários contraven-
tores em Santa Maria
Madalena

Segundo comunicação recebida oe-
lo secretario de Segurança Publica
do Estado do Rio, foi apreerfdldo em
Santa Mark Madalena, o seguinte
material de logo:

243 cruzeiros e 40 centavos, 98.fl-
chás, 3 mapas numerados e 1 mapa
com-cartas de baralho; r a.s ssguin-

, tes armas: 3 navalhas, 6 facas e 1
garrucha, além de outra* nnm'0? '•He
remessa está sendo providencladi.
Os Infratores foram autuados e estão
responsabilizados.

EM NOVA IGUAÇU'
No município de Nova Iguaçu foi

apreendido ontem, pelas autoridade?-
policiais locais, o seguinte material:
2 panos de caipira, um copo com
dois dados, e a importância de 269
cruzeiros. Nâo houve flagrante devi-
do á fuga dos contraventores, ao se
aperceberem da aproximação da ca-'
ravana policial, abandonando, em se-
guida, o material.

ESTE LIVRO \<\"!r<ii/y
GRÁTIS .Jrf ¦:¦.*¦'I C. H. Mánsfield, Pres., Dept.

| Hollywood Radio ft TelevisloA Institute . „ . _
| 7078 Hollywood Boulevard, Hollywood 28, Callf., U. S. A. F
I Queira ter • bondade de mandar-me o seu Livro Pi?*'"
) "Oportunidades para Você ém Rádio e Televisão
I
I
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Mais de 245 cursos
de alEabetização
no Espirito Santo

Durante o ano de 1950 funciona-
ram no Espirito Santo nada menos
de 245 cursos da Campanha de Edu-
cação de Adultos. Em sua maioria,
esses cursos estão distribuídos pela
zona rural. Pelo governo estadual
foram custeadas 43 classes de ensino
supletivo para adultos, sendo 11 na
capital e as demais no Interior. Mu!-
to contribuem paar a rápida propa-
gação da Campanha, no Estado, a
imprensa, as emissoras e òs serviços
de alto-falantes, que estimulam a
freqüência às aulas e a formação dc
voluntariado para. o ensinoj.que vem«.ascendo üntutantamantau-i,

Propiciando MAQUINAS
com o mínimo de DIVISAS!

li
Representantes Exclusivos, Importadores e

DIstiilHilious Gerais ds

Chtvalet Corporation
IChiyaler . Plymouth - Fatiai
Philco International Cotporation
A. B. Cykelfabriken Mcnütk
Siniet Motora
Etablisaements Panhard Cf* Levaasor

Steyt • Dmimlar Puch, A. G.

Sabin St. Qermain S» Asaociutea

Ampro, Inc.
Cejtit Amsco Corporation
Official Filma, Inc.* •¦

Vtewlea Incorpórated

Importando máquinas para satisfazer as necessidades
ie nossas indústrias, distribuindo caminhões para o trans-

porte dos produtos agrícolas e industriais, a CIPAN con-
tribue para fomentar a riqueza nacional.

Comerciando sempre na base de representante exclusiva
dos produtores, as importações da CIPAN custam muito
menos divisas ao nosso País, pois todos os produtos são

adquiridos diretamente das fábricas nas melhores condições.

Assim, a mesma quantidade de moeda, por intermédio
da CIPAN, traz-nòs muito mais produtos do que nos
dão as atividades do importador eventual, do especulador
ou, do particular.

• * *
CIA. CIPAN
OE INTERCÂMBIO PIN AMERICANO

SédofAv. Beira Mar,' 262 • Distrito Federal - Brasil' ÍI07. 
/aniversário L

C^>
RIO DE JANEIRO

Escritórios: Edifício Brasília - Autos e Caminhões •
Vendas: R. Riachuelo, 187-Peças e Serviço: Av. Hen-
rique Valadares, 150 • Rádio, Televisão, Refrigeração
e Bicicletas • Vendas: Beira'Mar, 262 e Serviço:
R. Riachuelo, 132-Cinefoto: Av. Pres. Wilson, 113-A

SAO PAULO

Escritórios: R. D. José de Barros, 238/58 - Venda»:

Autoi e Caminhões: Rua Olímpia, 59 e Av. Cam-

pos Elíseos, 332 — Oficinas: Cons. Nébias, 1690
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LUSTRES DE CRISTAL
Nilo Ribeiro seleciona 26 das 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

HAitro da íiomí
6 - Rio, 30.7-1951
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L»eilão de animais
da Prefeitura

I A Secretaria de Agricuutura, de
i acordo can a proposta que apresen-
| tou o diretor do Departamento cie
j Agricultura, aprovada pelo prefeito,
determinou a venda em hasta publi-
ca dos animais excedentes ria cria-
ção do Estabelecimento Agrícola de
Guaratlba. Consoante a autorização
concedida, serão postos em leilão lo-
tes de suinos, bovinos, equideos e ca-
prinos.

Os animais objeto do leilão poderão
ser vistos diariamente no Estabeleci-
mento Agrícola acima referido e sua
venda é decorrente da falta de pes-
soai especializado e de dotação pro-
pria, no orçamento deste ano, para
compra de alimentos, tendo sido re-
servado apenas o essencial de cada
espécie-

No Ingá uma comissão
de vereadores de São
João de Meriti

O governador do Estado do Rio
recebeu no Ingá, em audien-
cia especial, uma comissão de verea-
dores da Câmara Municipal de São
João do Meriti. integrada ainda pelo
deputado federal Getuiio de Moura
e outros proceres políticos daquele
município-

Foi aprsentada ao governador uma
exposição das necessidades do muni-
cipio, prometendo o sr. Amaral Pel-
xoto atendé-la na medida co pos-
sivel.

TOOOS DIZEM
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RUA BUENOS AIRES, 295 — FONE 43-2210

CASA SUSPEITA EM COPACABANA
Era freqüentada por menores, mas a Policia de
Costumes, avisada, não ligou importância
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B3lx — SOARES
O juiz da 16." Vara Cível, sr- Gou-

vèa Coelho, determinou, ontem, íi
tarde, mediante sentença, o despe-
jo da casa de tolr-ráncia, que vinha
funcionando na rua Leopoldo Mi-
guez, 108, em Copacabana, e expio-
rada por Maria Patroclnla.

Em audiência a que compareceram
a proprietária do referido prédio, d,
Olga Teixeira Leite e seu advogada
Eubano Muniz da Costa Ribeiro, o
magistrado, despachando, inconti -
nenumente, a petição formulada pe-
lo causídico, assim sentenciando: —
"comprovada a infração de natu-
reza grave, Julgo procedente a ação,
como decreto o despejo, marcando o
prazo de dez dias para desocupação
do imóvel".

UMA PRETA BAIANA

anos, apenas, E. S., que na sua,
existência de adolescente munda -
na atende por Shirley. Certo dia.
em uma das suas habituais "pesca-
rias", pelas ruas daquele bairro, íol
ter com uma menina de 12 anos, a
porta de um cinema-

SEVICIADA POR UM
DESALMADO

Esta inocente e infeliz crian-
ça, porque se desaviera com os seus
pais, saíra a perambular pelas ruas.
Shirley convidou-a a acompanhá-la,
sob promessa de ganhar multo di -
nheiro, sendo prontamente atendi-
da. Transpondo os umbrais do covil
e vendo o logro cm que caíra, a ino-
cente menina assustou-se. Retru-
cou "Shirley", dizendo que se '.ra-
tava de uma coisa multo natural
A inocente criança, dispós-se a con

A exploradora do Ienocinio, Maria sentir, sendo, assim, brutalizada por
Patrocinia, é uma preta baiana, que um desalmado
enriqu3ceu depressa com o seu de
grada nte comercio. Para justificar o
seu fausto, dizia-se est3ncieira no
Rio Grande do Sul e usineira em
Campos. Na vida airada e crimino-
sa. lisa o cognome de Patu.

Procurada pelas autoridades, en-
contra-se hoje foragida.

ATRAÍDA UMA MENINA DE
DOZE ANOS

Patu usava como agente, no ln-
túito ch atrair menores para o seu
antro dc perdição, uma jovem de 14

FABRICA:
RUA BARÃO DE MESQUITA. 1S3 28-9249. Gerínei*

48-7389-Escritório
O legitimo colchão nmtrtcano <it motas de aço ventilado
acompanhada dum cerlifir.iiitn dn garantia de dez ano*

<-5/^V,C- V* -— VENTILADO

^YANKEE
EXPOSIÇÃO E VENDAS
do Quitanda, 42-8875

A pobre criança saiu à rua em
prantos, Indo encontrar um guar-
da, a quem deu conhecimento do
ocorrido.

Este fato deu motivo a que o Juiz
da 16,a Vara Criminal decretasse a
prisão preventiva de Maria Patrocl-
nla, e determinasse a instauração do
competente processo.

Ontem, à tarde, perante o juiz
Gouvéa Coelho, como testemunha,
depôs o sr. Geraldo Paiva Barbosa,
residente na rua Bolívar, 147, apar-
tamento 402, que confirmou ao ma-
gistrado a existência daquele lu-
panar.

Após o depoimento, usou da pala-
vra o advogado Eubano Moura, que
narrou os íatos ali verificados e tam-
bém verberou a desidia da Delega-
cia de Costumes e Diversões, visto
que denunciara em 19 de março dês-
te ano o funcionamento, naquele lo-
cal. do covil explorado por Patu, sem
que até esta data tivessem tomado
qualquer providência.

Eleito para a Comissão
Internacional da UNESCO
o professor Paulo
Carneiro

A VI Conferência Gera! da UNES-
CO aprovou o projeto da Conferência
de Florença, no sentido da criação
de uma Comissão Internacional com-
posta de doze membros para a ela-
boração da Historia Cientifica e Cul-
tural da Humanidade.

Entre os dez primeiros cientistas
e historiadores escolhidos para inte-
grar essa Comissão, foi indicado o
nome do professor Paulo Carneiro,
depois eleito presidente da mesma
Comissão, Dois postos permanecem
vagos e serão preenchidos oportuna-
mente, com uma personalidade chi-
nesa e outra eslava.

Copacabana, 27-9206
Ruo do Coterè, 86 — Tel. 25-2115'
Av. Ataulfo de Paiva, 620 A. Tel. 27-1535

CAXAMBÚ
Hotel Lopes • A. P. dos Santos
ESTA' ABERTO PARA A PRO-
XIMA TEMPORADA — FONE:

CAXAMBÚ 53 — MINAS
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DOUGLAS - 1 SKYMASTER
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em suas linhas internacionais 
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Aerovias Brasil sente-se orgulhosa
em poder anunciar os vôos inaugurais
dos possantes Quadrimotores Douglas-
-Skymaster em suas linhas internacionais!
Mais rápidas e confortáveis, as modernas
aeronaves adquiridas pela Aerovias, nos
Estados Unidos, constituem a
culminância das medidas que atualmente
vêm sendo adotadas pela empresa, no
sentido de proporcionar à sua distinta

clientela um serviço aeroviário
cada vez melhor e mais eficiente.
Para uma "boa viagem" a Buenos
Aires e escalas... viaje nos pujantes
e agradáveis Quadrimotores Douglas-
-Skymaster da Aerovias Brasil!
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Os ires tarados, presos na delegacia. (Foio Meridional)
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PRESOS EM FLAGRANTE POR UMOPE-
RARIO OS TRES DEGENERADOS

S. PAULO — (Meridional i — O
operário Francisco Gimenez. resi-
dente na rua Guaporé. s. n.. tran-
sitando por um trecho erma exis-
tente na Vila Antonina, adiante ce
vila Formosa, surpreendeu os üidivl-
tí.i'js Vicente Eugênio, cí 19 anos.
Adérbal Ititeiro, de 17 anos. Eoü-
nelli tía Silva, ce 18 anos. residente
na Vila Antonina. quando preten-
dlam violentar um menor.

Aquela hora um menino de oito
anos. ouando caminhava para aqúe-
le t-echo, foi inopinadamente agar-
rado por Vicente. Aderbal e Rotinel-
li. os quais, depois de o dominarem.
o carregaram para um matagal. O
garoto, apesar de sua idade, ofereceu
tensz resistência.

Diante da oposição Co menino. 03
perversos indivíduos tiraram-lhe as
vestes, abanrionando-o no matagal

SOCORRO QPORTITNO
O menino, então, começou a grl-

ta: por socorro, ocasião em que apa-
rectu o operário Francisco Gimenez.
que a par do que estava aconteceu-
do. correu atrás de Vicente, Aderbai 1
e Rotinelli. Os malandros quiseram

0 Cambio Negro
de "praça" nos
navios de
cabotagem

enfrentar o operário, porem, este,
alegando estar armai;, obstou-lhi
uualquèr gesto de reação. Diante
dlsio, os três íoram conduzidos até
V;ia Formosa, onde foram entreguei
a um euaráa civil

ENTREGUE AOs PAIS
Ade:bal. Rotinélll e Vicente devi-

cam»! ts escoitaüos foram encami-
nhados ao planiàt da Po!i::a Cen-
trai onde for:.m 0uv cos peio ceiega-
do r.e serviço A «egulr, foram re-
movidos para a Uc'cgacia de Cosíu-
mes. a fim de serem proesssados.

O gaioto, que gtàv'-? a providen-
ciai intervenção do operário Fran-
cisco Gimenez. nada sofreu alem do
susto, fei entregue aos país.

Espinhas
A causa Combatida ao l.° Oil

Logo i primeira aplicado, H\t*.
dêrm começa a eliminar as espl»
r.hss como si fosse por mágica.
Usa Nlxsdarm á noltt e V. verá nit
pele tornar-se lisa, macia e limpa.
Nixodtrm é uma nova ósscobena
qua combate os parasltoi
da pele causadores das espinhai,
frieiras, manchas vermelhas, acne,
lmplngens e erupções. V. nâo po-
dera libertar-se destas afe:ç9ei
cutineas t menos que elimine oi
jermes que ee esco.-idem nos ral-
núsculos poros ds sua pele. Port.in-
ta, pe;a Nixodtrm ao scu íarrai-
ciuti^j, hoje mesmo. A no-:sa ga-

hn st Uttttú ültaox Proteí**

Esclarecimentos dos ofi-
ciais de Marinha Mer-
cante e um lapso de re-

visão
Na reportagem que DIARIO DA

NOITE publicou, ontem, em sua pri-
meira edição, contendo declarações
dos oficiais da Marinha Mercante a
respeito do cambio negro de praça
nos narios do Loide Brasileiro, saiu
um lamentável lapso de revisão, que!
alterou completamente o sentido e o;
objetivo do pretendido esclarecimen-l
to daquela classe, em torno de um
escândalo denunciado no DIARIO
DA NOITE.

O TRECHO ALTERADO
Tratou-se, assim, da omissão dê

*iim "não", no seguinte trecho, cujos
períodos corretos se seguem:

— Na parte escrita os menciona-
dos representantes das instituições
qne dirigem afirmaram os seus intui-
tos de nos proporcionar nma colabo-
raçãtf sincera e desinteressada para o
esclarecimento da questão. Decla-
rain qae não são eles os "tuba-
rões". visto que os comandantes de
navio e seus auxiliares de bordo não
têm nenhuma intervenção na conces-
são on distribuição de praças, nem
tão pouco na escolha de mercadoria,
além de não manterem contato com
exportadores, que constitui atribui-
ção precipua das direções das empre-

1 zas de navegação, através de seus
agentes, etc...

DISCOS
Compro

PERFEITOS
CLÁSSICOS E POPULARES

COMUNS E LONG-PLAY
PAGO 0 SEU JUSTO VALOR

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

LAXANTE
EFERVESCENTE
REFRESÇANTE

ANTIÁCtDO
SABOROSO

OTO-RINO-LARINGOLOGIA
Para uso do médico prático

DR. CAPISTRANO
DOCENTE — Chefe Str. Hosp. Ant. redro— 2» ediçáo — Revista e lumentada

NAS LIVRARIAS

boi de uxas

PICOT
TAMUM IM VIDBOJ OE 3 TAMANHO!

DOENÇAS DA PELE E CABELO
Tratamento dos cravos, espinhas e eciemaa Extraçào definitiva *

«em clcatrtj doi pelos do rosto sinais e terrosas
Caspa — Pelada - Queda do cabelo

ÜI» PfWOC Pràt>ca Hospitais Berlim. Parts. Viena. Nova ?<>»•
Wl» * i»v« Rna México. 31.15." - Tel Í2-M25 - Das 3 4s -•

0 ôfcwde Venda
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APROVEITEM!
Crande oportunidade ! Uma só vez por ano !

Os menores preços já vistos !
Despertadores com garantia, desde l20J?
Relógio, pulseira, folheado para senhoras, 15 rubis 320,oo
Idem, idem, paia homens, IS rubis ™M.
Cucos — O encanto do Lar SM.°2
Carilhões dc mesa í.soo.no
Relógio pulseira senhora OURO, 15 rubis 1,,3I),;5
óculos Nunount com grau 150°?
Binóculos de grande alcance 1.35Í.0J
Pulseira de aço para relógio dc homem 25'00E muitos outros artigos a preços nunca vistos tr

Rua da Carioca, 85 - Junto á Pça da Independência!

Ucolher iaBESDIN
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Prlccione a garganta e o_****í"" / fl
peito com

r a garganta e o ^r
m VapoRub. Também

Berreta um pouco na língua.

i VapoRub
r.uv:rLT<.ran_i__i__i__i_iMaa

-mm Brasileira
: Propaganda

(!Nri.'!E.\('IA 1)0 PROFESSOU
LAMARTINE OBERG SOBRE

PROPAGANDA

l.io programa da atual Diretoria da
,\, o-rinção Brasileira de Propaganda'on.tã 

n realização de palestras, de-
lute. conferências, tudo em referen-
cln ít;publicidada, elemento Indispan-
T;-,vf! A vida contemporânea. Pondo
.••n pratica essa orientação, louvável
ob iodes ot pontos de vista, a A. B.

ji. promoverá, terça-feira, dia 31 de
julho, ás Hl horas, na Associação
Brasileira dc Imprensa, a primeira
díssas conferências de seu Curso
Técnico ric Publicidade. Falará o
professor Lamartine Oberg, profundo
conhecedor da arte cia técnica pu-
blicitarias. A sua palavra versará
um tema riu grande oportunidade e
interesse evidente, não só para os es-
pecialistas, como para o publico em
geral: "O desenho na propaganda
moderna". Espera-se, portanto, que
na terça-feira vindoura a A. B. I.
tenha uma assistência numerosa,
pruri ouvir o professor Oberg em suns
digressões alusivas ao "Desenho na
propágandn moderna".

Numa ..isa
eles concordam
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VAI O DASP COMEÇAR A REVIS
DAS TABELAS ÚNICAS

Rio, 30.7.1931
_.*_/»__-._.

- 7

Segundo Informações prestadas
piilo DASP, a revisão das Tabelas
Únicas vai agora prosseguir, abran-
gendo os órgãos subordinados á Pre-
sldencia cia Republica e ns antar-
quias.
OS ORGAOS

DA PHESipENCIA
Os órgãos dn Presidência da Rc-

publica a terem suns Tabelas revistas
sâo os seguintes:

Estado Maior das Forças Arma-
das, Conselho tle Segurança Nacio-
nal, Conselho Nacional do Petróleo,
Conselho Nacional de Agüas e Ener-
gla Elétrica, Conselho de Imlgra-
ção e Colonlzaçfio, Conselho Federal
de Comercio Exterior, Comissão do
Vale do S. Francisco, Comissão dc
Tarifas, Comissfto de Readaptações
dos Incapazes das Forças Armadas,
Comissão Permanente do Livro do
Mérito, Instituto Brasileiro rie Geo-
grafia e Estatística, Escola Superior
de Guerra e DASP.
AUTARQUIAS

As autarquias sáo as seguintes:
Instituto do Açúcar e do Álcool,

Instituto do Sal, IPASE, IAPC, TAPI, I
IAPB, IAPM, IAPETC, Instituto Nn- !
clomn do Pinho, SAPS, Caixas de |Crédito, Universidades, Administra-
ções dos Territórios, Instituto dc Res-
seguros do Brasil, Comissão dc Mn-
rinha Mercante, Administração cio
Porto do Rio dc Janeiro, DEER, Ré-
(le dc Vinção Ptiraná-Sahfn datar!-
na, Loide Brasileiro, SNAPP, Serviço
rte Navegação dn Bacia do Pratri,
Estrada dc Ferro Noroeste do Brasil.
Contadorin Geral de Trnnsportcs.

Agredido por cinco
d(.,.cí).ihcciílos ¦

Nn madrugada cir ontem, fo! .sa-corrido, r.o n.p.s., Snmuel Richard-son, de 3D ano*;, alfaiate, residentenn run Regeneração 11. 632 aparta-mento 201, quo apresentava contu-soes c escoriações pelo corpo,O iortclo declarou ter sido agredi-cio por cinco Indivíduos desconheci-dos, pouco antes, próximo cie suacasn.

Leiam "A CIGARRA'*
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001. PROVEITOS NUM
1." —Compre 0 melhor

cidii an preço de
cario

2." — Pague a prazoAproveite a oportunidade;
esirolha na ocasião um
cie TROPICAL BRILHAM
um de CASEMIRA e umMNHO e pague suavemen

M. V. CARVALHÍ
(um nome tradicional

comercio de tecidos)
AV, RIO BRANCO, UU- Sala 323 — Ed. Jornal 1

Comercio

CASAS liOVHS - Entraria b$ 11.700,01
v 5.° GRUPO Á VENDA

\ endem.se entrega imediata, financiadas pela Caixa Econômica, em prestações mensais de CrS 7B4 ln ,"bunwlow" .isoladas, em cimento armado, teto de lage, taqueadas, com % quartos, sala, cozinha Siívaranda social. Preço a partir dc CrS 88.000,00. Parn funcionários públicos, entrada CrS 2 *MM «.___de CrS 887,80*. "ORGANIZAÇÃO VASCONCELOS* . Compra e venda de imo"-"se casascomwo.aiifínistraçao de bens. Hipotecas por conta tle clientes. - Av. Rio Branco, números 106/108, 12." andar __.'¦_. '
Fones: 32-8461 e 32-8861. "' MW '

Mario Andrade procura realizar seu trabalho com energia e paciência. (Tolos Meridional)

íieira
MARIA DE ANDRADE, INSPETORA DE QUARTEIRÃO, ENER-
GIGA, MAS CONTRARIA A VIOLÊNCIA

¦ilber-nlicia ie Brasil

i

S. PAULO - (Meridional) — Poi
nomeada em São Paulo, a primeiramulher policia: Maria de Andrade —
inspetor de quarteirão na Sétima
Delegacia. A noticia parnce assim, á
primeira vista, uma extravagância:
imaginamos umn mulher robusta,
com um modo de caminhar caracte-
ristico dos valentões c quiçá, o cias-
sico chapéu de aba larga. Mas não
há nada disso.

UM ABSURDO? \
Entretanto, antes de surpreender

Maria de Andrade e com ela con-
versarmos, vamos dizem que, diante
da sua nomeação, cada um de nós
poderá reagir de acordo com uma
rias maneiras seguintes: — 1) se
considerarmos a mulher instrumen-
to puramente doméstico, a noticia
nos pó. constrangidos; ponderamossobre a mulher e o lar, as limitações
a que deve obedec**r a sua vida e
coisas assim; 2) se, entretanto, so-
mos um cinico incorrlgivel, a noticia
simplesmente nos diverte; 3) mas se,
por outro lado, procuramos compre-
eiicier e nomeação da sra. Maria de
Andrade em seu significado social.

aão muito
mais econômicas *,
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NERVOSOS
Desanimo - Angustia - lnso.nia - Duvidas e medo Injustl-flcfldns — Timidez - Irmabllt.
dade - Manias — Problemática

Afetiva e sexual
CLINICA PSICOSSOMAT1CA

do Dr. Edgard S. dos Anlos
RUA MÉXICO, 21-2.": De 8 As 12
horas, sábado» até á_ 17 horas•"————— 

J . _ . J

PRODUTOS NESTL-! — Esteve cm visita à fábrica Nestlc, cm Barra
Mansa, recentemente, uma comitiva de jornalistas cariocas, que aliteve oportunidade de apreciar, cm seus mínimos detalhes, a maneira
como são confeccionados os produtos daquela tradicional empresa. Emco-mpanliia do vice-presidente da organização no Brasil, sr. Oswaldo
DaMarin, e do gerente da fábrica, sr. Keller, os jornalistas percorre-ram, demoradamente, todas as dependências da empresa, inteirando-
M dos modernos processos utilizados na fabricaç&o dos produtos des-
tinados á infância brasileira. A Nestlé deverá Inaugurar, brevemente,
fm Perto Ferreira, São Paulo, sua quarta fábrica, dotada do apare-
•hamenío mnis moderno que existe no gênero. O flagrante acima mos-
tfa nm aspecto da visita, quando os srs, Ballarln e Keller explicavam

aos jornalistas detalhes da fabricação do alguns produtos.

certamente a noticia não" nos sur-
preende e menos nos Irrita — ao con-
trnrio: ela nos entusiasma.

MUITO SATISFEITA
Maria de Andrade 6 moça ain-

da e desde há muito trabalha. Nada
tem de extraordinário; é simples-
mente dedicada enfermeira há ein-
co anos. enquadrando-se a sua vida
nos moldes de milhares de outras
moças: gosta de musica, tem a sua
familia, o seu namorado é "do São
Paulo". Nasceu em Aplai e veio paraa capital em 1938. Trabalhando sem-
pre, entrou para o Instituto Pinei,
graduou-se em enfermagem e agora
recebe, muito satisfeita, sua nonica-
ção para inspetor de quarteirão.
NAO VOU ESTRANHAR

Esclareceu-nos que vai tomar par-
te nos trabalhos rie patrulha, não
abandonando, porem, sua profissão
de enfermeira — da qual. aliás, dis-
se gostar muito. "Depois — acres-
cen tou Maria de Andrade eu te-
nho a impressão de que nâo vou cs-
tanhar muito essa minha outra tare-
fa*. sabe, eu lido com doentes men-
tais".

E' muito importante assinalar quea nossa entrevistada não acredita na
teurapeutica do muque. "Aprendi a
ser paciente, embora usando ener-
gia". Em todo o caso. vamos adu-
zir que Maria de Andrade nos pn-receu bastante disposta, mas, em
compensação, tambem uma criatura
af avel.
ENERGIA, A'S VEZES

A criação de uma policia feminina.
sobretudo em grandes capitais comn

o Rio e São Paulo, onde existem mi-
lhares de crianças abandonadas e
onde a delinqüência feminina assu-
me proporções de problema social,
constitui, a nossa ver, passo acerta-

do e uma necessidade que, agora, o
projeto Mozart Lago vem preencher.
Em Londres há uma e, em Detroit, a
chefe da Policia não é formada em
leis e sim cm assistência social, com
vasta obra no campo da prevenç&o
da delinqüência Infantil e ícminlni».

Ern verdade, uma mulher pode
compreender muito melhor sua se-
melhnnte que um homem, e alem
disso, ser detida por outra mulher,
revistada, etc, evitará certamente
uma serie de abusos em favor de
um conjunto de vantagens.

Despedindo-se da nossa reporta-
gem, salientou a senhora Mana cie
Andrade que procurará desempenhar
o seu tíabalho com elevação, pacien-
da e coempreensão e enrgia — a-*
vezes.

— Sabo como é esse mundo, nno?

PELA MORTE
DE UM MENINO

Em janeiro de 1952 o inter
rogatório dos médicos

I CONGRESSO
um

O "Centro de Estudos do Sanató-
rio Azevedo Lima", instituição decaráter cientifico e cultural, atenden-
do á sua finalidade e á necesidade
de estabelecer Intercâmbio entre as
entidades congêneres ou órgãos onde
se desenvolvem atividades tisiológi-
cas, fará realizar, de l.° a 4 de agos-
to vindouro, o "I Conclave Tisio-
lógico Fluminense".

O certame vai reunir-se em Nite-
rói, os tislologistas e responsáveis
por Dispensarios de Tuberculose do
Estado do Rio, além de organizações
particulares, afim debaterem o es-
tudarem problemas relativos á do-
ença e seu tratamento, bem assim os
aspectos e meias de seu combate cm
território fluminense.

DR. ATAULFO MARTINS
ESPECIALISTA

1 «k i i Bronq. asmalica
J\ Xf-yi A, Bronq. crônica•r^iííTIl^ Coruplicrvcr.es
Quitanda. 20, S. 401 — Tel. 22-0049,
de 2 ás 6 horas, exceto aos sábados,

ótimos resultados desde 1929

¦HHk'.
WÊÊw®*mlmÈL *¦"'¦

mr- ^llmmmmm,
W-W&PT7 7''' ' iM »'^*'f'^

mr ^^"w

mmW'^m^ .'•¦_.£'* '•'¦_§»¦•.".'•-..

O MÉDICO MARIO GEECO

S. PAULO (keridional) — O juiz
da 4a Vara Criminal recebeu, a de-
nuncia apresentada contra os mé
dicos Mario e Aquiles Orecco, do
Hospital da Aclimação, /Segundo consta cio processo, _.no
dia 1" de fevereiro deste ano, foi in
tornado nesse hospital o menor Luís
Carlos Costa, atacado de menlngi-
te. Em 2 de fevereiro, os médicos
fizeram uma punção, retirando-lhe
o liquido raquidiano. Depois disso,
aplicaram-lhe uma injeção de 200
mil unidades de penicilina, por dif.,
intro-raquideanas. Logo após esse
tratamento, o menino, aos gritos,
perdeu os sentidos e faleceu.

O promotor afirmou que os mé-
dicos agiram com imprudência, pois.em menor de seis anos, não era
aconselhável a aplicação de injeção
de penicilina, a náo ser de cinquen-
ta mil unidades. Se o liquido raqul-
deano estava límpido, como foi reti-
rado, não seria aconselhável a apll-
cação do medicamento por essa via

Recebendo a denuncia, o juiz da
4a Vara determinou a instrução do
processo para o julgamento.

Foi marcado o dia 23 de janeiro
de 52 para o Interrogatório.

.

Você gasta menos! Seu caminhão rende mais!

Você sabe muito bem como os desarranjos no motor
e outros acidentes na estrada aumentam as
despesas com seu caminhão. Por que,
então, esperar que isto aconteça ?
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Serviço Preventivo significa inspecc/o-
nar o caminhão o corrigir suas falhas

anfes que o
mal aconteça.

¦ia v

mí.

VEJA SÓ AS VANTAGENS:

V. descobre as falhas e as corrige em
tempo, antes que elas se agravem.
O custo do serviço é menor quando o
conserto é pequeno.
Previne acidentes, porque remove suas
causas.

Mantém o caminhão rodando, quc ó com^
êle dá lucro.

Evita a substituição de peças ou conjuntos
de grande custo.

©
©

0

É preferível descobrir as falhas
na oficina de Serviço Ford do

que esperar que elas se revelem
na estrada, com o caminhão car-
regado — em lugar sem recursos.
Na oficina de Serviço Ford, me-
cânicos especializados Ford man-
terão seu caminhão em perfeito
estado — a um mínimo custo e
com um mínimo de interrupção.
Consulte seu Reven-
dedor Ford sobre o

'W/ffiBP

SERVIÇO PREVENTIVO FORD
REVENDEDORES NESTA CAPITAL: *

Automóveis Santa Luzia S. A. Agência de Representações Amendoeira Ltda.
Rua dos Inválidos, 134 Rua General Polidoro, 315

Agência de Representações São Cristóvão S.A.
Rua Sâo Cristóvão, 1.216

Importadora de Automóveis e Máquinas S.A. Wilson, King S.A.
**. Rua do Rezsnda, 147 Rua Eentp Lisboa, 106

Cia. Continental de Automóveis
i_ Av. Nossa Senhora de Fátima, 22-A

_
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somente por poucos dias í
e CAMISAS

Tricoline ou marquisete, agora 68,-
Cambraia ou oxford super, agora 85.-
Tricoline ou marquisete de 1."Nova America, agora 110;

e CAMISAS ESPORTE
Oxford-várias cores modernas e firmes, agora 78,"
Rayon super - lindas cores, agora 125.-
Albene diagonal superior, agora 160."

o CALÇAS
Tropical pré-encolhidas e duráveis, agora .Ç5."
Mçscla Ko.varick extra, agorq 378r

e PALETÓS ESPORTE
Pura lã confecção Adonis agora 325.-
Veliu}*. italiano-rcclame, agora 5ét0.-

e MEIAS
Fio mercerizado, duráveis, agora 14.*

Nylon Dupont,reclame, agora 35.-

• GRAVATAS novos padrões
Rayon extra, agora 18."

Seda mixta, agora 45,"
Seda pura, agora 85.'

0pm~^ Mi rio BRANCO, H4
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Relação dos casais habilitados —• Seção infor-
mativa que se publica semanalmente

Publicamos abaixo a relação dos
casais habilitados para o oasameulo,
cuja documentação exigiria transita
nas diversas circunscrições do Re-
gistro Civil:

José Bernardo da Silva n Aracy
Moreira de Souza — Joaquim Josú
de Freitas e Maria Correia Gomes

Mamedlo Abdo Agarne Alexnii-
dria c Rachel Neumann — Manuel
Joaquim Moreira Bellago e Virgínia
de Almeida — Aníbal Karl e Maria
Martina Areies — Cyro Salles e Lu-
zia Fernandes Barreto — Nelson de
Souza Aquino e Lulza Lacerda Tel-
xelra — José de Oliveira Veloso e
Daisy Leão — Waldir Frederico de
Figueiredo e Aldahyra Alves dos
Santos — Newton do Carmo e Isa-
bcl Rodrigues — Albino Marinho
Pereira Filho e Francina dos Reis

Paulo Philipp Meises e Ivà Tales
Ribeiro — João Batista Sales e Ju-
ditli da Conceição da Rocha Sozi-
nho — Amoacyr Marcnllno de Arau-
jo e Maria Celsa Maynart Ramos —

Oiiy Aluisio de Freitas c Aríete
Soares — Geraldo Alves Pereira e
Nilzele de Carvalho — Percy Aldo-
res i: Amy Dorolliy Diz — Marcell-
no Rodrigues de Souza e Maria Dl-
nón di; Souza -- Eugênio Jorge e
Isabel Azevedo Coutinho — Mote-
to Galego e Sérnfiriri Pinheiro —
José Faria Vaz n Esthõr Tornelii de
Souza — Alfredo Korytowsky e Mar-
gãreto Gertrude Korytowsky Schi-
midt — José Pereira de Souza e
Maria da Conceição Dias Pereira
—¦ Antônio dos Santos Gomes o Ana
de Souza — Acir Silverio Alves e
Zilda rie Almeida — Alberto Rodri-
gues Casquilho e Leda Vieira Paço-
baliybn — Henrique Pinto de Sá
Filho e Marina Rangel da Silva —
Moyscs Gonçalves de Oliveira e Au-
gusta André — Milio Machado Bar-
reto e Salime Dib Mounayar —Luiz
José Osório de Oliveira e NHcéa Gar-
cia Alamiro — Rodolfo Machado Li-
ma e Maria d'Aparecida Nogueira
— Waldemar Ferreira de Souza e

ftillili';ÍJ"T" ;|H0JIE Horário-. 2-3.*0.5.20-7.8.4G « '0.2C Hora» W:í^S&^Ê^^^^^jSM0^' '

Rosalinu Rcy Anldo — Braz Bento
e Juracy Maciel — Fernando Ama-
ral e Madalena Guerra Coelho —
Edgard Bastos Cherem e Melania
Alves Martins — Faustino Pinheiro
e Creusa Francisco Leite — Domlri-
gos José da Rocha Pinto e Maria
dos Santos Bento — Virgílio Ma-
nuel ]y>pes e Maria Soares da Sil-
va — Hildebrando Coutinho de
Alencar e Maria Isabel Nogueira de
Matos — Pedro Henrique de Oarva-
lho e Doralice Viena da Nóbrega —
José Roberto Valentim de Andrade

e Helena Caetano de Aguiar — Ma-
miei Amarante de Souza c Carlinda
Marlano Avelar — Edeslo Caetano
de Morais e Durvallna Cabral dc
Assis Pcdroso — Ernani Fagundes
Cardoso e Rosa Elmarlns Gonçalves
Bulhões — Fau3tino Pinto da Con-
celsa3 e Alcelina Paim Caldas —
Domingos Aguiar Vclascon e Olga
Alves Guedes de Souza — Sebastião
Adão da Silva e Otacllia Bernarda
da Silva — Dagoberto Caldas e Ta-
lita Silva — Durval Gonçalves e
Helena Carrazaro.
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DTARTAIM»m: — 1«,45 — "WJj I UMA NOITES": 22,^0 — Cassino
d* Chaerinha.

DE 2.* A SÁBADO: — 7.0o — Grande Jornal Fluminense; 9,00 — Hora
Sertaneja; 17,45 — Telefone do Amor; 17,50 — Ao Cair da Tarde;
18,00 — Oração da Ave-Maria; 18,15 — Novela Religiosa; 18,30 —
TIora da Saudade; 19,00 — Aventuras do Capitão Atlas; 20,30 —
Novela; 22,00 — Salão Greiiat.

2.» A 6."-FEIRA — 12,30 — Esporte em Revista; 14,00 — "BOA
TARDE DA TAMOIO" (revista radiofônica dc 2 horas dc duração,
constando de música e radio-tcatro); ltí,00~— Saudades de Momo:
17.00 — Pausa para Meditação; 17,15 — Salve o Baião;,17,30 — A
Felicidade é Quase Nada: 19,15 — Jasuar, o Terror dos' Detetives:
21,00 — Pausa para Meditarão.

AS 2as., e Cas. FElA.AS: — 10,00 — A Voí da Beleza; 16,30 — Namora-
dos Valery.

AS tas., 5a». e SÁBADOS: — 10,00 — Recordações; 16,311 — Tribunal do
Amor Valery.

AS tas. e »«. FEIRAIS: — 21,15 — Boite Cilion no Ar.
AS 3as., 4*s e lias FBIRAS: — 20,00 — Yara e Knrmala
AS 4as. e 6as. FEIRAS: — 21,15 — Balcão de Melodias.
AS «as FEIRAS: — 21,15 — Velho* Tempos.
VS 6a*. FEIRAS: — 20,00 — Qultandinha Serenaders.

AOS SÁBADOS: — 14,30'— Vesperal das Moças; 17,00*— Momentos
Musicai*.

AOS DOMINGOS: — 9,00 — Vamos Recordar; 11,00 — Clube do Guri;
12,00 — Concurso de Gaitas Hering; 13,39 — Jóias de Portugal; 14,00
— Boite em Vesperal; 15,00 — Football; 19.31) — Resenha Esportiva;
*li,0O — Rádio-baiie Tamoio; 21,00 — Fostball (gravação)

¦

LUIZ QUIRINO
Nascido no Distrito Federal, no dia 10 de se-

lembro de 1913, Xmít. Quirino dos Santos iniciou a
sua carreira radiOiúnica na qualidade de musico,
integrando um conjunto de uma das emissoras
bandeirantes. Anos depois, na Radio Bandeirantes,
passou a produzir programas, escrevendo "Bem-
te-vi", uma audição de reclamações. Em seguida,
percorreu uma série de prefixos do norte, do centro
o do sul do Brasil, chegando até a ser diretor ar-
tístico da Rádio Globo. Hoje, I.uiz Quirino é um
dos primeiros produtores da Rádio Tamoio, emis-
Mira para a qual vem escrevendo uma série de tra-
balhos rádio-tesrtrais de sucesso, como a "Pausa
para meditação" das 21 horas; "Terror dos ser-
toes", novela inspirada na vida de Lampeão que
vai ao ar ás segundas, quartas e sextas-feiras *s
14-30: "Melodia da Saudade", transmitida de se-
gunda a sexta-feira, ás 15 horas; "Jaguar, o terror
dos detetives", diariamente, ás 19,15; "Vargas, o
predestinado", terças, quintas e sábados, ás 20,30;"Mil e uma noites", todos os dias »s 18,45, e muitas
outras produções de sucesso,

tmm ... ' _

NOVIDADES «-7
Amanhã, terça-feira, ás 20 horas c .'10 minutos, a "emissora da família brasileira" Ic-

vara ao éter o primeiro capitulo dc "Noturno Especial", emocionante novela de Antônio
Leite. Não percam;'.;

* 9

Novas ayuisiçõcs acaba de fazer a Tamoio para o sen elenco de radio-tcatro: José
Viana e Cordelia Santos, ambos figuras de prestigio das "associadas" bandeirante»;, e Lilia

Valei e Hamilton Santos.
tf í

O programa "Salve o Balão", que é apresentado de segunda a sexta-feira, ás 17
horas e 15 minutos, lançim um concurso que oferecerá valiosos prêmios aos seus parti-
oipantes. Procurem ouvir "Salve o Baião" e candidaiem-se aos valiosos prêmios que
serão distribuídos.

<¦ *

Climaco César, um dos inals prestigiosos produtores, cnsaiadores c rádio-atores dn
Paultcéia, firmou compromisso com a estação dc Paulo de Grammont, devendo fazer a
sua estréia na B-7 amanhã. * «

Eis uma noticia 
"que, 

por certo, agradará a todos os admiradores dc Vara e Karmaia:
a festejada dupla de telepallas tevt sua temporada na Rádio Tamoio dilatada mais um
mes. Assim, «té ílns de agosto entrante, Vara e Karmaia continuarão desvendando o
pensamento doa ouvintes no auditório da "emissora da familia brasileira", sempre as
terças, quartas e qulntaB-felras, ás 20 horas, cm programas comandados por Antônio Leite.

» * •

it. Depois da «manhã, dia 1°., quarta-feira, ás 18 horas e 15 minutos, a PRB-7 levara
ao éter o primeiro capitulo de "A Marca do Pecado", novela religiosa de José Fernandes.

• lfr?'ffl™-takãuW

Atropelado o septua-

gènariò cm Madureira
No Largo de Madureira a "camlo-

netle" n. 5-50478; cujo motorista lu-
gin, atropelou, na manha dc ontem,
Lino Isidoro Macedo, de 71 anos,
solteiro, operário, residente á rua Co-
mendador Lisboa n. 171, o qual so-
freu diversas fgraturas, ficando em
estado grave-

O velhinho foi socorrido no HospI-
tal Rocha Faria, onde foi internado.

O comissário Faria do 24." distrito,
registrou a ocorrência.

A porta do "lotação"

abriu-se e a menina foi

projetada à rua
1 No Posto da Assistência do Meier

foi .socorrida, ontem, a menina Mar-
Iene, de 6 anos, filha dn Francisco
André, residente na rua Sapopemba
n. 251, que apresentava contusões e
escoriações.

A avó de Marlc, sra- Amtnciaclon
Goiizalez' declarou que a referida
menor em sua companhia, viajava
no autò-lòtaçâo n. 4-32-35, dirigido
pelo motorista Celso Manoel cie Car-
valho, quando, na rua Padre Janua-
rio, em Inhaúma, á porta do lotação
abriu-se repentinamente c Márlene,
que vinha encostada na mesma, foi
atirada á rua.
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GLORIA
PRAÇA FLOR1ANÔ - Telefone : 22-014(1

QUARTA-FEIRA, Io de agosto, ás 21 hs.,
avanf-premiere de

A Morte do Caixeiro Viajante
Original dc ARTHUR MÍLLER. Trad. dc LUIZ
JARDIM. O grande siicosso mundial, agora ha
Cinelandia. JAVME COSTA no maior papel de
sua carreira. Bilhetes á venda, a partir dr. hoje,
para os espetáculos de nuarla-fcira a cloniim;;>.

Balcão, CrS 10,0(1.

(
!

REGINA
TEATRO MJJ.CINA-ODlf.ON — Kua Alcintlo

Guanabara, 17 — Telefone : 32-5817
CONCHITA e ODILON na maior peça dc

,¦ Pedro Bloch

IW E Bi E
De terça a sexta-feira espetáculos completos ás "II f
horas, sábados c domingos sessões ás 20 i: á.')'22 lio- !ras e vcspcrals, ás 1G horas. Quinta-feiras, vesperais (preços redu- |

r.idii), ás 16 horas. '
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Em

SERRADOl WãÊBã<
SENADOR DANTAS, 13 - Tel.: 42-6442

HOJE — A'S, 16, 20 E 22 HORAS /

E¥Â E SEUS ARTISTAS
Com a deliciosa comedia de «Toracy Cainarjio
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AMANHÃ:
Continuação do

grande sucesso !
Em ensaios : "BA-
LANÇA MAS NÃO
CAI", de J. Maia e

Max Nunes

TOftAÍ At NOITt. Ai 20 t 24 HS.."spjrkltlrpS 
QOtaifZS

TEATRO COPACAHANyl
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 291 — Tel.: 27-0020

O MAIOR ÊXITO DO MOMENTO
ÚLTIMOS DIAS — HOJE, A'S 21 HORAS

MANEQUIM
Comedia de HENRIQUE PONGETTI

Vesperal aos sábados e domingos, ás 16 horas
POLTRONA: C r $ 40,00 ( selo incluso )

GRAN ORC® NORTE-AMERICAN®
Na Ponta do Calabouco

HOJE — ÁS 21 HORAS — HOJE

CIRCO UAS AMÉRICAS jUm mundo de atrações e novidades para o Tlio de Janeiro
Sábados e domingos, três' espetáculos — Diariamente exibição I

.rílis das feras.

JSARBASA
O CIRCO DIFERENTE )

HOJE, DESCANSO — AMANHÃ, FUNÇÃO, ÁS 21 HS. |

EVITE ATROPELOS adquirindo com antecedência o seu ,
ingresso. |

AV. PRESIDENTE VARGAS, PRÓXIMO Á CENTRAL )

LEIA "A CIGARRA M
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C OM GRANDE COMPREENSÃO E PATRIÓTICO INTERESSE
Recebe o público o lançamento das ações da

REFINARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO UNIÃO S.A.
A maior refinaria particular de petróleo do Brasil

n
... JLfecorrida apenas uma semana do lançamento das ações da Refinaria de Petróleo"UNIÃO" S.- A., já se acham muitas cidades do Interior de São Paulo, Triângulo e Sul de

Minas e Norte do Paraná, com suas cotas esgotadas, à espera de que lhes seja concedido um
maior número de ações. Alguns milhares de pessoas já subscreveram ações da Refinaria e
cresce dia a dia o número dos acionistas da indústria do petróleo nacional.

A grande procura das ações revela que todos desejam participar de tão importante evantajoso negócio. E eis alguns motivos:

*í

I

U

1." - É uma indústria de interesse nacional ^

2.° - Alta renda - Ações destinadas a se valorizarem rapidamente.

3.° - Empresa dirigida por brasileiros da mais elevada reputação.

Todos os recursos técnicos à disposição do empreendimento.

Controle e supervisão do Conselho Nacional do Petróleo.

>\ L»

4.°

5.°

M

6.° - Prioridade para colocação dos produtos.

T:.* - Parte dos lucros, deduzidos os dividendos dos acionistas, será
empregada em pesquizas em zonas já estudadas pelo
Conselho Nacional do Petróleo e com altas possibilidades
de êxito, que dariam às ações a sua mais alta valorização.

8.* - Empreendimento nitidamente público, onde todos os s
acionistas têm direito a voto.

Em face do interesse manifestado, admite-se que antes dos prazos previstos o capitaldeverá estar inteiramente subscrito.
;tí VIA."; -.-•ní.
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REFINARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO UNIÃO S. fl.
Concessionário da Refinaria de Petróleo de Capuava - Município de Santo André (Estado de Sâo
Paulo) conforme Titulo de Autorização n.° 807, expedido pelo Conselho Nacional do Petróleo

Capital: Cr$ 300.000.ooo.oú lá realizado: Cr$ 60.000.0009oo
Zona de prioridade para a distribuição dos refinados de petróleo'.Estado do São Paulo, Norte do Paraná, Sul de Minas, Estado de Mato Grosso • Goiás.
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Ccrncesslonórfos exclusivos para a distribuição das ações:

ROXO LOUREIRO S.A.
— BANQUEIROS DE INVESTIMENTOS —

l«0 Ubtro BadarÓ, 18Ô - 7.-. 8.». 9> e 10." andares -Fone: 36-3820 - Endereço Telegráfico: "ROLOU'!-$«° 
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[tamlgo esfara sobrando no quorfo pareo, e deu excelente oportunidade ao Jóquei O. Ullôa que iinalmenle reagiu conlra o "peso" 
que o vinha perseguindo ullimamenle. Nas duas reuniões que passaram, o profissional chileno alcançou

3 vitorias, e assim ral ganhando melhor posição na estatística.
gs&...

"

OS DEMAIS
RESULTADOS

Eonio formou a dobradi-
nha da casa com o filho
de Winter Garden

*— Sem Irreguliuldáclcs a cunsi*?-
nar, transcorreu animada a sabati-
na dc antc-on:cm na Gavea culo
programa incluía uma eliminatória
para ganhadores dc nova geraçüq,
Com a deserção de Duque danjou
passou a reinar maior equilíbrio cn-
tro os cinco remanescentes, mas a--
sim mesmo o público Jcn a parelha
do entraincur Adair Fcijó, objelp
dc acentuado favoritismo. Não se
enganaram os apostadores. pois tan-
to El Garboso como Eonio evicion-
ciaram nítida superioridade no con-
junto.

Eonio saiu da ponta cm lula com
Flor do Sol, e quando esta na veta,
esmoreceu, o filho de Cumelen só eu-
trepou a ponta ao compaiihniro que
então se destacou para obter facü
vitoria. Eonio conservou,o segundo
posto, deixando na posição im ecli a'.a
Fair Blsch, enquanto Flor do Sol,
pagando tributo ao esforço ciispenrii-
do inicialmente, retrocedia ao pcnul-
timo posto-.-

O vencedor que descende de Win-
ter Garden em Arranque por inte-
gral percorreu os 1400 metros no
bom tempo de 87"4/5.

— Eis o movimento técnico:
í.o parco — 1.500 metros — CrS 35.000.01)

l.o Brotinho, 58, L. Mcszaros
2.» Cambuci',-. 58, G. Costn
3." Ouroazul, 58, E. Castlllo
Correram mais: Arakreon, Cario; Ma-

gno, Chico Prisca e Gallanl, Tempn:
8(.". Diferenças: dois corpos e um cor-
po e melo. Rateios: vencedor, CrS 69,5'j;
dupla (24). Cr$ 53,00. Placés: (2), Crt

(Conlinúa na 4a pag. —¦ Lelra D)

'^^ notável no Clássico Raphael ile Barros
PRESTEZA FORMOU A DUPLA NO OLHO MECÂNICO - OS DEMAIS RESULTADOS

&** '( >A "\ m ' - >

¦¦!¦:'iJW.'
m Agradou o desenrolar da corrida dc ontem na Gávea cujo pro-
.grama incluia como numero central o "Prêmio Raphael de Bar-

i:|'ôs" uma prova cem Cr$ 100.000,00 de recompensa ao ganhador
í^iic jà levou ao starting-gate sete éguas dc bons antecedentes.

?• -'•¦¦ O favoritismo, oscilante de inicio entre a parelha Sinlcss-La
Fontaine e Presteza, acabou recaindo nas éguas do Stud Peixoto
dé Castro por larga margem. Embora um susto para os aposta-"dores 

este favoritismo não deixou dc ser confirmado, graças ao
ff-vigor com que Ia Fontaine investiu na reta. A filha de Tourbil-

lon chegou a tempo de neutralizar a ameaça de Presteza que de-

pois de acionar cm ultimo durante o percurso, tambem se apre-
sentou na reta pletorica de energias.

O photochart chamado a dar a decisão, atestou a vitoria da
estreante La Fontaine. Como se vê, uma performance altamente
promissora pois não deve ser esquecido quc a filha de Tourbillon
alem de atrazar-se na partida desgarrou muito na reta.

O tempo de 96" 3/5 empregado para a milha ainda mais enal-
tece o feito da estreante francesa, em que vemos, desde já, um
dos pontos altos da atual representação feminina.

RESULTADOS GERAIS DAS CORRIDAS DE ONTEM
PRIMEIRO PAREO «(IJ Vil IO PAREO

¦.:.'. :.*¦*' ' - "' r. :'-''¦ ¦ *V-™ ¦'¦")' j^^^mHBH f:'' ..¦..•' 
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'il.»1 pareo — 1.300 metros*.*-'''.;...
;r$ 20000,00.

Ft:1a, — Damarena — L. Rigoni, 55
iiuilòs. •
ijítfi' f- Bingo — J. Souza, 49 qul-'f£ii_% ¦"'

¦ Correram mais: — Radimba, Ho-
âtó&ilo "e Miragem.

MjeSipó: — 93" 2/5.
Diferenças: — 1 corpo e melo

jjÉãnfa.^Vencedor .(4), Cr$ 19,00; dupla"j-it)7 
CrS 34,00. Placés: (4), Cr$

H3,Ó0;- (7), Cr$ 22,00.

7 Bingo .

Total

2.781 84.00

39.150

DUPLAS*

RATEIOS EVENTUAIS
(Io togar)

Total.

2.200
7.735
1.919

376
3.359
1.469
N/C

5.476
698

23.232

84,00
24,00
97,00

494,00
55,00

126,50

34,00
266,00

ííttíWimba .
m Nilo ...
SSMiragem .
^ítemarena.BBBgabfama,

fI'?folâo. . .

6.896
2.855
2.642

16.428
N/C

6.954

CrS
46,00

111,00
120,00

19,00

. 45,50

Radimba despontou sob a perse-
guiçfio de Bingo, que no meio da
curva passou para a frente, pro-
curando fugir, mas Damarena veio
ao seu encalço, a tempo ainda de
domina-lo è ganhar por diferença
nitida.

SEGUNDO PAREO
^¦rrw^ít^.^^^^^ (BSSWWÍS5BÍ S"-" **¦** - wm

t." páreo — 1.400 mts. CrS 30.000,00 10 Mazy N.C.
1.9 — Lamego — O. Ulloa — 52 11 Crac. -Conti'. 14.040 39,00
quilos.

2." — Carinhoso — U. Cunha — Total: 69.223
49 quilos. -—¦

Correram mais: Linda Dona, Cra- DUPLAS
covia. Irak, Calandria e Místico. CrS

Tempo: 86 1|5. 12 4.366 72,110
Diferenças: 1 12 corpo e 1 112 cor- 13 2.312 136,00
po. 14 2.729 115,00

Vencedor (3) Cr$ 23,00; Dupla (22) 22 4.155 75,00
CrS 75,00; Placés (3) Cr$ 16,50, <4.i 23 ..» 7.292 43,00
Cr? 31,00. 24 10.262 30,50

33 '.. .. 1.204 260,00
RATEIOS EVENTUAIS 34 5.179 60,00

(1.° lugar) 44 1.699 184.50
flrS
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Come An!
Irak . . . .
Lamego , .
Carinhoso .'5 

N. Club . .
i! Piaui . . .
7 Calandria .

8 Hazy-L.Dona
9 Místico . .

Oly n.|c:
6.986

24.273.
5.123
n,ic:
N.'C.
2.374

12 .'636
3.791

79.00
23,00

100,00

Total: 39,198

Lamego destacou-se sob a perse-
guição de Carinhoso que no meio da
curva deixou passar Místico. Mas
Carinhoso logo voltou ao segundo

233.0(1 posto e na reta procurou atacar La.
44.00 mego que' o conteve entretanto sem

146,00 meior esforço.

QUINTO PAREO

m
•¦ V

mmIM
í.ivi5/.p'tt:.C3 — I.G 13 met::^ — 
CrS 3"(VOO0,00.
;*.-!.? T-rLuisiana — D. Moreira, 52
quilos.:

vAi^— Tróia — ¦ U. Cunha, 55 qui-M&. •".
,i.''..J.íémpo: —. 99" 2,'ã."Diferenças: — 2 corpos e 1. corpo.

:Cjbrréràrh mais: Tintureira, Flo-
• reítaí Ixibelia e Mursa.
VíVtàcedor: * tl)., CrS 53,00; dupla
Ílffí;-Cr$-11*5,00. Placés: (1), Cr$
?Pl; ¦(*), Cr$. 17,00.

¦S^-MíCrRÁTEIOS EVENTUAIS
m-&A~ *.*:. H" lugar)'

fel^bèl'!i"'..'..'L-UEÍa
Cr$

:ArÜLA->.,. ... 8-829 53,00
;%Tintureira ; ..'.. 13.394 34,00
ãfibrena* . . . 15.596 29,00
iPSrsa ¦. . . 14.133 45,00
Í5'K&»-Linda¦•.,A- - N/C,
mmtmt:: ,*a: ¦-¦¦ n/o•*.Vtt;v'dò 'Palmar N/C
¦ifl!' Tro!*. *.¦¦¦ .... .... 9.703 47,00

Total

DUPLAS

Í7.455

CrS
945 248,00

6.346 37,00
1.531 153,00
2.033 115,00
5.730 41,00
5.730 41,00
4.937 47,50
5.615 42,00
2.182 107,00

., -vvv-ywm^W*^ f

Total. 29.319

Saíia rápida, destacando-se Pio-
rena, pela qual Trola não demorou
em passar, fugindo dois corpos. Na
curva Lobella passou por, Florena,
mas na reta ambas afrouxaram, ce-
dendo passagem a Louisiana. que
numa Investida fulminante veio ofe-
recer luta a Tróia, a quo dominou
por 3 corpos.

5." Páreo — 1.000 — Cr?
40.000,00.

1." — Nadia — O. Ullôa, 55 qul-
los.

2." — Litle Baby — A. Castillo,
53 quilos.

Concorrem mais: T. Humas. Ama-
ragi. Luxuosa, . Pardona. Gorisia,
Jonclis, Angatuba, Peplta e Shame-
less.

Tempo — 50.
Diferenças — 10 corpos c cabeça.
Vencedor: (7) 56,00; Dupla (34*

CrS 158.00 — Placés: (7) CrS 20,00
(10) Cr$ 30,00 (2) CrS 19,00.

CrS

TERCEIRO PAREO

lilÍ4ÍÉ;
Miü
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i1! páreo — 2.000 mts. CrS 40,000,00
WAi**'"?'—'.-Parthenon ¦— U. Cunha. —

:*to-*i<Diiàs, 
'¦¦..* ¦ •¦ .

^||fj~ Guaruman—-¦ E. ;Castillo —

jSCotrôram. mate:: — Balancin, Irre-
1 

"slítivêl;' Pepitò;"Leste e' Pânico.
>-:-:í«iipo:'123'2|5.' 

*.
|. 

' 
Diferenças: pescoço e 1 i;2 corpo.-&:¦ AVúiV-úar(LX) Cr$ 34,00; Dupla (14),

WmtoMi Placés (D OrS 17,00 (7)

IA
?.^íii5Ej|ffiS'

Parthenon
Balancin .
Pânico . .
Peplto . .
Inicio . . .
Irresistível
Guaruman
Leste . . .

Total- '

15.708
7.157

19.010
1.293
N.|C.

RATEIOS EVENTUAIS
d" lugar)

—Ana Stuart . N/C
— Tune Huna . 108Í4
— Amaragi .... 4944
— Pandórra .... 7783
— Luxuosa ,-.¦; . 36953
—• Jarcolis .... 3486
— Nadia '11713,
— Goisia .... 741
— Peplta .... 1023

10 — Z.' Baby ..'. . 3017
11 — Manelless ... 1086

Total '

61.00
134,00
Sõ.Ul»
18,00

19000
66.00

892 OU
«46 011
219.00
609.00
826.60

12
13
14
22
23
24
33
34
44

Total,

U.30G 44.00
3.623 100.50
1.489 245,00
0.027 60,00

17.436 21,00
4.328 84.00

977 377,00
2.299 158,50

442 824,50
45.554.00

Ao ser ordenada a salda, Nabia,
muito ligeira e colocada Junto á cer
ca interna, esfusiou na ponta. A
tilha de High Shenfí iniciou a ret.t
já com vários corpos sobre Luxuc—
e os conservou até ao finnl. cjcoI-
tada por Llttle Baby* e Kumuc Hu-
mac

i( rUCrinit nC CARAI-iA ]) Brotinho, pela cerca externa, despede-se da Gavea, aparecendo Cambuci em segundo. O fiilio de Alfaiate
AJ InEVAI/A) UE JADAVV —• ajnja pagou 69,50 (?) — 2) Indiscreto, sozinho, de pon ta a ponta, com o L> Diaz. Como sabe dosar wn 'traln'

o piloto do Stud Rocha Faria! —'3) Maud, energicamente impulsiona da pelo Ulloa, abate Tocantins (P. Tavares), no photochart. Goid Duam
em terceiro. — 4) El Garboso e Eonio, formando a segunda ''dobradi nha" 44 da tarde. Castlllo e Diaz, oa pilotos. 5) O garotinho tomou &
ponta com Jangadeiro. e adeus! Era a segunda do Roberto Martins, que recebeu uma verdadeira ovaçâo do publico. — 6) Arroz Amargo

reabilita o P. Tavares das "pixotadas" com .o To cantins, Scarface com o garotinho, cm segundo

SÉTIMO PAREO

IríXf •' ** ^áS?

átoíè!-

*

H^^fv*^

OITAVO PAREO

Cr$

56
59

7.'1 Pareo — 1.600 metros
100.000.00.

l.°, La Fontaine, D. Moreira,
quilos; 2", Presteza, L. Rigoni,
qulíos.

Correram mais: La Coruna, Sln-
less, Vlc-Cross, Pujanza e Oreja.

Tempo: 96 3/5.
Diferenças: Cabeça e 1/2 corpo.
VOncedor (1) Cr$ 14,00; dupla (14)

Cr$ 27,00.
Placcs: (1) Cr$ 10,00; (2) Cr$ 11,00

e ( ) CrS,

Pujanza ensinou o caminho aos ad-
versarios fugindo dois corpos de Ore-
ja e Sinless, enquanto Presteza e
Fontaine acionavam nos últimos pos-'is. Na reta, Puzanza esmoreceu, e
no seu lugar apareceram Presteza e
Fontaine que deram o ultimo galão
quase ao mesmo tempo, tomando-se
assim imprescindível a consulta ao
olho mecânico que documentou a vi-
toria .de Presteza, por cabeça.

(Perfomi o HlllioA
\ Limpa • Emüelíii )l os Dentes C«ni^^^

SEXTO PAREO
[§ü

RATEIOS EVENTUAIS
(!¦" lugar)

La Fontaine
7 Oreja .... 8..575

Sinless , . . 51.720
La Corufla . 3.510
Lamina '...., N/C
Marly . AAA N'C
Chenille'...., N'C

8Vicé-Cross'. ¦.'.* .,- 2,338
9 Presteza e Ssr-
. .bohá . . . 

'. 18.570

Total; 92.874

DUPLAS

11
5." PAKEO

627 581.00

'* ''QüÊÈ&mimAÍmL -'..L:Lj&A.:-/:A ¦'¦ -Aã,

DUPLAft

MM» •>

2.654
10.118

m&mÊ<!Hm:r^,_±LmiÀ_±..±. Amam

. 34,00
76,00
28,00

417,00

137,00
66,00
45,00

Cr$
144,00

Jíloo

14
23
23
.24
34
44

7.615
761

2.512
5.973
1.697
1.972

39 50
372,00
113 00

6.» Pareb, 1.000 Metros, CrS 40.00,000
í.°. — Prosper — E. Castillo, 55

47.00 f^ Falr Black — B. Ribeiro,
143,50

Total: ..... 35.396 , • * á* • » *
Balancin ensinou o caminho aos ad

versarios sob a perseguição de Irre-
sistlvel que.não o deixou fugir. Na
curva final chegou mesmo a empa-
relhar com o leader que entretan-
to voltou a fugir na reta, para ceder
apenas ao impeto maior de Parthc-
non e Guaruman que o dominaram
e cruzaram o disco neata ordem, com

Correram mais: Saigon, Cheque,
Eber.Shah,;Açude,.!.•• Boy; Paladim,
Halte-lá, Amarante, El Gin, B. Bill
e Uiron.

Tempo: 60'*.
Diferenças: 2 corpos e 1 1;2.
Vencedor (1) Cr$ 31,00. Dupla

(14) Cr$69,00..'Placés: (1) Cr$ 17,00,
(11) Or$ 43,00 e (12) CrS 21,00.

RATEIOS EVENTUAIS
r .rr:, ,-. (LTIuiM)
l',l*^.Ptós?^38.,MS::,v.i31íSg:
nlw^t.lãtm...: .:.¦"'¦'!¦-¦¦'* ..—'¦ . _S_lJU_m

3.Amarante ...
N. Boy . . .';
Urion ....
Eber Shah . ,.:
Halte-lá . ....

B. Bill . ,,.
Cheque . • *. .

10 Sàrilho-Açude
11F. Black .".'.
12Elgih-Saig. ..

TOTAL:

433
33,860

¦ 644
818

8.682
1.495

•3.511
'4.806
1.745

,\ 8.639.

90.351

1.481,00
21,00

1.122,00 £
884,00" 83,00
483,00
206,00' 150;00
414,00"84,00

Total

9.914
3.403

12.212
18.233

M'C
1.503
2.184'1.083
7.173
1.582

55.292

CrS

¦ 87,00
14,00

212,00

318,00

40,00

CrS
45.01

129.00
36.00'27,')0

2Si4,00
202,50
408.00
62,00

280,00

S." páreo — 1.400 mts. CrS 60.000,00
1.° — Eagle Pass — E. Castillo -

53 quilos.
2.° — Sans Route — L. Rigoni —

55 quilos.
Correram mais: H. Haven, Espu-

moso, Lover's Moon, B. Dream Lau-
rina, G. dc Ouro, Martingalay Cam-
peador, El Campeador.

Tempo: 84 1J5.
Diferenças: 2 corpos e cabeça.
Vencedor (6) Cr§ 27,00; Dupla (23)

CrS 68,00; Placés — (6) CrS 16,00 (5)
17,00. e (7) Cr? 16,00.

RATEIOS EVENTUAIS
(1.° lugar)

CrS
L. Moon ..... 18.734 45,03
Blue Drean ... 1.209 706,00
Laurina . . . . 12,565 68,00
Campeador ... 3.490 244,00
Sans Route - El
Campeador ... 9.430 90,00
Eagle Pass . . . -31.499 27,00
Mart. - H. Haven 17.496 49.00
Espumoso ¦¦/,'. 5.489 1-55,00

Gl de Ouro e V.
Cross ...... 6.706 127,00

22  .. .. 1.603
23 7.802
24 626
33 .. 10.098
34 8.883
44 866

Total: 66.483

332,00
«8,00

202,50
53.00
54,00

614.00

Eagle Pass colocado,.junto a cerca
interna, pulou limpo,' fugindo assim
tres corpos de Gaita de Ouro que,
mais adiante, cedeu passagem a Lo-
ver's Mcon. Este procurou segui;' o
ponteiro quc entretanto com sobras
evidentes não se apercebeu do filho
de Lover's Moon bem eonio do ati-
que de Sans Route e Happy Haven
que se classificaram nos postos ima-
diatos.

i^^M^WMM^MWMMWVyw^^A*^

Total: 106.674

DUPÍAS

11

13*»«w,»« >y
W mi tm.** um'.-**

(DUPLAS)
1.877

..... 13.381:
4.766¦¦vim-,

23'.. .'. .... .. 6.405
24 .,:...:..,..:; 7474
33 .. 1.038
34 .. 2.678
44 .... ....,.' 1.176

TOTAL Sá

63,00
5&0Q

387.00
160,00
342,00

50.231

Salda regular, despontando ao
fim dos primeiros metros Naughty
Boy que Já Iniciou a reta com van-

214,00 tagem nítida sobre Halte-lfc e Sai»
30,00 gon. No melo da reta, surgiram im-
84,00 petuosamente Prosper e Fair Black,
«9,00 * tempo d» alettçaram o dianteiro
MtaA m ».... W. " — - '' - -'¦¦ ¦¦:¦. ¦¦—

\, ¦- :¦ *, >; cs
11. .. .. ..,.;. V. 5.358 99,00
12 .. .. .. .. .. 7.409 72,00
13  ... 16.954 31,00
14 .. .....',.;. A.A 4:084 109,00

... ¦ 
- : ^v 
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Aulas Práticas
PELA MANHA, A TARDE

EA NOITE

BREVEMENTE NOVAS TURMAS
Sem compromisso; faça uma vj*
ta para conhecer os laboratorii»
de "Electra Rádios. Limitada' • *
•Rua-do Ouvidor n.° 164-3.° aao«
- Edificio da Papelaria &iW»
(Elevador) - "ELECTRA"^
>tem füiais. — Fundada em KJ
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Lámie/o esfara sobrando no quarto pareô, e deu excelente oportunidade ao Jóquei O. Vllôa que iína/menle reagiu conlra o "peso" que o vinha perseguindo ulllmarnenle. Nas duas reuniões que passaram, o
3 vitorias, e assim rai ganhando melhor posição na estatislfca.

profissional chileno alcançou

KÍ,..-¦.

|§i 
"';..

OS DEMAIS
RESULTADOS

Eonio formou a dobradi-
nha da casa com o filho
de Winter Garden

•— Sem lrregulàildáclcs a consí^-
nar, transcorreu animada a sahati-
na d.» ante-nnlcm na Gávea cute
programa incluía uma eliminatória
para ganhadores dc nova geração,
Com a deserção d'e Duque d'An]òü
passou a reinar maior equilíbrio cn-
tro os cinco remanescentes, mas as-
sim mesmo o público }c-/, a parelhado entraincur Adair Feljó, objelp
de acentuado favoritismo. Não se
enganaram os apostadores. pois tan-
to El Garboso como Eonio évidén-
ciaram nítida superioridade no con-
junto.

Eonio saiu da ponta em lula com
Flor do Sol, e quando esta na veta,
esmoreceu, o filho de Cumelen só eu-
trepou a ponta ao cbmpanhejro queentão se destacou para obler facü
vitoria. Eonio conservou,o segundo
posto, deixando na posição iméüia1.;»,
Fair Blsch, enquanto Flor do Sol,
pagando tributo ao esforço dispenrii-
do inicialmente, retrocedia ao pcnul-
timo posto-.-

O vencedor que descende de Win-
ter Garden em Arranque por inte-
gral percorreu os 1400 metros m
bom tempo de 87"4/5.

— Eis o movimento técnico:
í.o parco — 1.500 metros — CrS 35.00n.0U

l.o Brotinho, 58, L. Mcszaros
2.» Cambucl',-. 58, G. Costa
3." Ouroazul, 58, E. Castlllo
Correram mais: Arakreon, Carlos Ma-

gno, Chico Prisca e Gallanl, Tempr,:
81,". Diferenças: dois corpos e um cor-
po e melo. Ratelos: vencedor, CrS 69,5'j;
dupla (24). Cr$ 53,00. Placés: (2), CrS

(Continua na 4a pag. —¦ Lelra D)

empo notável no Clássico Raphael ie Barros
I PRESTEZA FORMOU A DUPLA NO OLHO MECÂNICO - OS DEMAIS RESULTADOS

' ¦¦¦pÉ

ífe- Agradou o desenrolar da corrida dc ontem na Gávea cujo pro-
.grama incluia como numero central o "Prêmio Raphael de Bar-
nós" uma prova cem CrÇ 100.000,00 de recompensa ao ganhador
ítluc jà levou ao starting-gate sete éguas dc bons antecedentes.
•?• ••'•- O favoritismo, oscilante de inicio entre a parelha Sinlcss-La

Fontaine e Presteza, acabou recaindo nas éguas do Stud Peixoto
?de Castro por larga margem. Embora um susto para os aposta-

dores este favoritismo não deixou dc ser confirmado, graças ao
Vigor com que Ia Fontaine investiu na reta. A filha de Tourbil-
lun chegou a tempo de neutralizar a ameaça de Presteza que de-

pois de acionar em ultimo durante o percurso, tambem se apre-
sentou na reta pletorica de energias.

O photochart chamado a dar a decisão, atestou a vitoria da
estreante La Fontaine. Como se vê, uma performance altamente
promissora pois não deve ser esquecido que a filha de Tourbillon
alem de atrazar-se na partida desgarrou muito na reta.

O tempo de 96" 3/5 empregado para a milha ainda mais enal-
tece o feito da estreante francesa, em que vemos, desde já, um
dos pontos altos da atual representação feminina.

ffiW

m

RESULTADOS GERAIS DAS CORRIDAS DE ONTEM
PRIMEIRO PAREÔ
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Io: pareô — 1.300 metros-.t*"'."—
r$.20000,00.

j£ 1° — Damnrena — L. Rigoni, 55
lililos. '
(íflft :r- Bingo — J. Souza, 49 qul-
?Ò3.":, '"

Correram mais: — Radimba. Ho-'itottttlo i> Miragem.
í-rTÍèSpó: - 93" 2/5.

Diferenças: — 1 corpo e melo
ganho-¦^Vencedor (4), Cr$ 19,00; dupla"jU). CrS 34,00. Placés: (4), Cr$
13,00;- (7), CrS 22,00.

7 Bingo .

Total

2.781 84.00

39.150

DUPLAS-

RATEIOS EVENTUAIS
(Io lugar)

Total.

2.200
7.735
1.919

376
3.359
1.469
N/C

5.476
698

23.232

84,00
24,00
97,00

494,00
55,00

126,50

34,00
266,00

ÁaSfiUmba .
j-a,wio ...*3-Miragem .
WBEtà&éxiR,'.
fàíHndorama.
flraolfio .•¦...

6.896
2.855
2.642

16.428
K/C

6.954

CrS
46,00

111,00
120,00

19,00

. 45,50

Radimba despontou sob a perse-
guiçSo de Bingo, que no meio da
curva passou para a frente, pro-
curando fugir, mas Damarena veio
ao seu encalço, a tempo ainda de
domir.a-lo è ganhar por diferença
nítida.

&¦•¦¦ KEÍill YDO PAREÔ

1." páreo — 1.400 mis. CrS 30.000,00
1.9 — Lamégo — O. Ulloa — 52

quilos.
2.° — Carinhoso — U. Cunha —

49 quilos.
Correram mais: Linda Dona, Cra-

covia, Irak, Calandria e Místico.
Tempo: 86 1|5.
Diferenças: 1 1|2 corpo e 1 1|2 cor-

po.
Vencedor (3) Cr$ 23,00; Dupla (22)

CrS 75,00; Placés (3) Cr$ 16,50, (41
Cr? 31,00.

RATEIOS EVENTUAIS
(1.° lugar)

Come An!
Irak . . . .
Lamégo . .
Carinhoso .
N. Club . .
Piauí . . .
Calandria .

8 Hazy-L.Dona
9 Místico . .

Oly N.;C.
6.986

24.273.
5.123
N.'C.
NÜCí
2.374

12 .'636
3.791

CrS

10 Mazy
11 Crac. -Contr. N.C.

14.040

Total:  69.223

DUPLAS

4.366
2.312
2.729
4.155
7.292

10.262
1.204
5.179
1.699
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CrS
72,00
136,00
115,00
75,00
43,00
30,50

260,00
60,00
184.00

79.00
23,00
103,00

Total:  39,198

Lamcgo destacou-se sob a perse-
guição de Carinhoso que no meio da
curva deixou passar Místico. Mas
Carinhoso logo voltou ao segundo

233.0(1 posto e na reta procurou atacar La-
44.00 mego que' o conteve entretanto sem

146,00 melor esforço.

QUINTO PAREÔ

SCr$'f-SMWI,00. Total .... 57.455
3?~4?:.-rJ Luisiana¦¦-— D. Moreira, 52
ftiÜifâs.-= DUPLAS&Ji;&:— Tíóla — ¦ U- Cunha. 55 qui-
p7fcgk 

".r

AC fUEAAhAt M CARAnA ]) Brotinho, pela cerca externa, despede-se da Gávea, aparecendo Cambuc1 em segundo. O fillio de Alfaiate
A) mCUAI/A) UE jADAVV — ajnda pagou 69,50 (?) — 2) Indiscreto, sozinho, de pon ta a ponta, com o L. Diaz. Como sabe dosar um 'traln1
o piloto do Stud Rocha Faria! —'3) Maud, energicamente impulsiona da pelo Ulloa, abate Tocantins (P. Tavares), no photochart. Gold Duam
em terceiro. — 4) El Garboso e Eonio, formando a segunda ''dobradi nha" 44 da tarde. Castlllo e Diaz, os pilotos. 5) O garotinho tomou *
ponta com Jangadeiro, e adeus! Era a segunda do Roberto Martins, que recebeu uma verdadeira ovacão do publico. — 6) Arroz Amargo

reabilita o P. Tavares das "pixotadas" com .o To cantins, Scarfacc com o garotinho, cm segundo

SÉTIMO PAREÔ

i _ ¦;--¦¦- 99
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OITAVO PAREÔ

CrS 3OjOO0,00,
;*.-}.?.. r^í. Luisiana
qüllõs.! ,

, «,vV3?7-^ Trola
lMs..-í. '".

.Ti-émpo: —. 99" 'ii õ.
Míereiiças: — 2 corpos e 1. corpo.

tt*-.:GjBrreram mais: Tintureira, Fio-
©YeíiaV-IiObelia e Muvsa.'¦'¦• ;'-íVtàcè'dbr: (1), CrS 53,00; dupla

líft.OrS-11'5,00. Placés: (1), Cr$
W,W); (8), Cr$ 17,00.

RATEIOS EVENTUAIS
(Io lugar)

pítòbellà-7. Lueia-.
PíriK .'•¦--.. ... 8-829
HjSBn.tureira.; ..'.. 13.394
ifvflbrena- .... 15.596
afíMúrsa ..... 14.133
í^íífe»-Linda ... N/C
S&y.r£ante.1,.v.., . ..N/C•*Vtt::;-'dò '-Palmar N/C
jflgíSÜBffVv ;,'.. .. .. 9.703

Cr$

53.00
34,00
29,00
45,00

47,00

Total.

945
6.346
1.531
2.033
5.730
5.730
4.937
5.615
2.182

29.319

CrS
248,00

37,00
153,00
115,00
41,00
41,00
47,50
42,00

107,00

Safia rápida, destacando-se Pio-
rena, pela qual Trola não demorou
em passar, fugindo dois corpos. Na
curva Lobella passou por, Florena,
mas na reta ambas afrouxaram, ce-
dendo passagem a Louisiana, quenuma Investida fulminante veio ofe-
recer luta a Trola, a quo dominou
por 3 corpos.

TERCEIRO PAREÔ
w

mwmtà.wm

fei1! páreo — 2.000 mts.- Cr$ 49,000,00
;;-:';io^.-pàrthefion — U. Cunha. —
*4í aüiiòs,

;":. %Sçi- Guaruinaii— E. íCastillo —
j>5Íí'qÚUos;.:' 777,;iC!drrerara.mate: — Balancin, Irre-
JaírtivM;* Peplto," Leste e Pânico.
§§*I«ltfpo;'123'2IS. . '
''7piferehças: pescoço e 1 i;a corpo.

(Jt;7':Vénc9Íor'.(D Cr$ 34,00; Dupla (14).'ÉfOr$.,;89,00- Plícés Ü) CrÇ 17,00 (7)
TKS&^COv--'- 7 .'. -

5.° Páreo
40.000.00.

1." — Nadia — O. Ullôa, 55 qul-
los.

2." — Litle Baby — A. Castillò.
53 quilos.

Concorrem mais: T. Humas. Ama-
ragi. Luxuosa. . Pardona. Gorisia,
Jonclis, Angatuba, Peplta e Shame-
less.

Tempo — 50.
Diferenças — 10 corpos c cabeça.
Vencedor: (7) 50,00; Dupla (34*

CrS 158.00 — Placés: (7) CrS 20,00
(10) Cr$ 30,00 (2) CrS 19,00.

CrS

61,00
134,00
85,00
18,00

19000
66,00

89200
«46 011
219.00
609.00
826.60

Parthenon
Balancin .
Pânico . .
Peplto . .
Inicio . . .
Irresistível
Guaruman
Leste . . .

Total1 '

15.708
7.157

19.010
1.293
N.|C.

DUPLA»

. 34,00
76,00
28,00

417,00

137,00
66,00
45,00

Cr$
144,00
37,00

RATEIOS EVENTUAIS
d" lugar)

—Ana Stuart . N/C
— Tune Huna . 10814
— Amaragl .... 4944
— Pandórra .... 7783
— Luxuosa ,-.•' . 36953
—• Jarcolis .... 3486
— Nadia '11713,
— Golsia .... 741
— Peplta .... 1023

10 — Z.' Bnby .7. . 3017
11 — Manelless ... 1086

Total -

12 U.30G
ia ' .. .. 3.623
14 1.489
22 0.027
23 17.436
24 4.328
33  .. 977
34 .. .. ..... .. 2.299
44 442

Totah

44.00
100.50
245,00

60,00
21,00
84,00

377,00
158,50
824,50

45.554,00

Ao ser ordenada a salda, Nabia
multo ligeira e colocada Junto á cer-
ca interna, esfusiou na ponta. A
tllha de Hlgh Shenfí iniciou a ret.i
já com vários corpos sobre Luxuc—
e os conservou até ao finai. cscol-
tada por Llttle Baby e Kumuc Hu-
mac

1.600 metros Cr$7." Pareô
100.000.00.

1.°, La Fontaine, D. Moreira, 56
quilos; 2", Presteza, L. Rigoni, 59
qulíos.

Correram mais: La Coruna, SIn-
less, Vlc-Cross, Pujanza e Oreja.

Tempo: 96 3/5.
Diferenças: Cabeça e 1/2 corpo.
VOncedor (1) Cr$ 14,00; dupla (14)

CrS 27,00.
Placés: (1) Cr$ 10,00; (2) Cr$ 11,00

e ( ) CrS.

Pujanza ensinou o caminho aos ad-
versarios fugindo dois corpos de Ore-
ja e Sinless, enquanto Presteza e
Fontaine acionavam nos últimos pos-'is. Na reta, Puzanza esmoreceu, e
no seu lugar apareceram Presteza e
Fontaine que deram o ultimo galão
quase ao mesmo tempo, tomando-se
assim imprescindível a consulta ao
olho mecânico que documentou a vi-
toria ,de Presteza, por cabeça.

8." páreo — 1.400 mts. CrÇ 60.000,00
1.° — Eagle Pass — E. Castlllo -

53 quilos.
2.° — Sans Route — L. Rigoni —

55 quilos.
Correram mais: H. Haven, Espu-

moso, LoveWs Moon, B. Dream Lau-
rina, G. de Ouro, Martingalay Cam-
peador, El Campeádor.

Tempo: 84 ijfYj,
Diferenças: 2 corpos e cabeça.
Vencedor (6) Cr§ 27,00; Dupla (23)

CrS.68,00; Placés — (6) CrS 16,00 (5)
17,00. e (7) Cr$ 16,00.

RATEIOS EVENTUAIS
(1.° lugar)

1.803
7.802

.626
3J ..  10.098
34  8.883
44 866

332,00
«8,00

202,50
53.00
54,00

614,00

Total: 66.483

Eagle Pass colocado,.junto a cerca
Interna, pulou limpo,' fugindo assim
tves corpos de Gaita de Ouro que,
mais adiante, cedeu passagem a Lo-
ver's Mcon. Este procurou segui;' o
ponteiro que entretanto com sobras
evidentes não se apercebeu do filho
de Lover's Moon bem conlo do ati-
que de Sans Route e Happy Haven
que se classificaram nos postos ime-
diatos.

11
5." PAKEO

627 581.00

14
23
23
.24
34
44

Total:

7.615
761

2.512
5.973' 1.697
1.972

35.396

tóÍí*#a4tt«Í7':-¦•¦-!¦-.. ..... •• •• .? 2,054
^&§WÍplr)»í>;: fe, r7;'. - -:, 13 7»* -•*• 7s«(:7^ »»ia*

Balancin ensinou o caminho aos ad
versarios sob a perseguição de Irre-
sistlvel que não o deixou fugir. Na
curva final chegou mesmo a empa-
relhar com o leader que entretan-
to voltou a fugir na reta, para ceder
apenas ao Ímpeto maior de Parthc-
non e Guaruman que ,0 dominaram
e cruüram o disco nesta ordem, com

'.iiáã6_SM^MS_M@_lL

CrS
RATEIOS EVENTUAIS 1 L. Moon ..... 18.734 45,03 J _____

 __ (1'" lugar) 2 Blue Drean . . . 1.209 706,00 ; [Tj jjjj n

rTtlítmTrWhtX 7èrejaFOnta!ne. 8.575 - 87,00 Campeádor . . . 3.400 244^00 :| I I I , 1 I 1 I I 1
V Limpa • Emttelíll ) Slhless , . . . 51.720 14,00 5 Sans Route -El :lli VI 1 Jl OS Dentes Com J ZLaCoruíia .. 3.510 212,00 campeádor . . 9.430 90,00 ' %mmOIMmmmmmmmm
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13 ..... ..7,'.'. ...» 12.212 36.00 7. ! fefci Tk1 i / fl l
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r .--'-'¦ :' Totalfefevfefe ,55.292 fe-..' í 
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6.» Pareb, 1.000 Metros, CrS 40.00,000 3,Amarante. . . 433 1.481,00 : :. ^.. ]mmm ^^^ J^ÇTfe''*).» «
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àS m«ASAI 7 fela manha, a tarde

Halte-lá, Amarante, El Gln, B. BiU ,\0|*r2S?L^çude » |SK •ÍiÂ,oS W .í-fn O ©jV^/^l EA NOITE
6S„: 

a6^ corpo, e 1 n 
g " ' -^ 

T0TAL:" 
-50'231 llíí^^ft 1 ! BREVEMENTE NOVAS TURMAS

Vencedo/h) Cr$ 31,00. Dupla TOTAL: - 90.351 Salda regular, despontando ao WSf^ — mm m£v M Sem compromisso; faça-uma vt*
(14) CrS 69,00. Placés: (1) CrS 17,00, —- fim dos primeiros metros Naught7 I "f \_g.fl__ÜMfl_T fl *a P"a conhecer os Jaboraton»
(11) CrS 43,00 e (12) CrS 21,00. • f-x (DUPLAS) Boy que Já iniciou a reta com van- M ^ m^ZZ~km\ M de -Electra Rádios Llinltada--

—  1.877 214,00 Ugem nítida sobre Halte-lá e Sai- fl m Wl^ilB-IQ M Rui'?-0ri0,uvlilorri5' ^i64,'3«S
RATEIOS EVENTUAIS 12  13.381 30,00 gon. No meio da reta, surgiram im- fl fl UUH»-*¦***__ ^il^iil0 da US^mx»' 1*(l.« iQf.ri 13 .. ,. .. ,. .. 4.766 84.00 penosamente Prosper e Fair Black, . m"" ,*fefe__| íS? «n^i 

" 
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... eu uriada de japonês ?
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Está Perdido Uma Embarcação do late Club
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ANO XXIII - Segunda-feira, 30 de Julho de 1951 - N. 5.130

A sra. Sa_i Miyamoto, á esquerda,'' esposa do chefe da tribo Mija-
meto, entrega ao gen. Matthew B.
Ridiiway um presentinho de gre-
ro. ou seja, um urso preto. Não se
ir.ita propriamente de uma "urça-
da ", fois que o irrequieto peludo é
para t povo miyamoto, que habita¦a ilha de Hokkaido, um símbolo
rie amizade... Mas assim mesmo o
js. neral Ilidgway tem as suas duvi-
ilas, sobre sc a sra. Saki é mesmo
amiga do urso ou amiga da onça...

COM AS PALMAS DAS MÃOS
ARDENDO

Do outro lado Moscou
espia
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Está lavrado o ato:

Lnzar_o paia I. Aires,
Jobim para Montevidéu

O' SENADO GARANTE O RESTO
PJ ONFORME DIÁRIO DA NOITE noticiou na semana
^•s passada, com absoluta segurança, \k está praticamen-
te lavrado o ato presidencial, nomeando os srs. Batista Lu-
zardo e Walter Jobim para ocupar as Embaixadas do Bra-
sil em Buenos Aires e Montevidéu, respectivamente.

Nas próximas horas a mensagem do chefe do gover-
no será encaminhada ao Senado, para a aprovação final.
Naquela Casa, de acordo com as informações colhidas pela
nossa reportagem, e confirmadas nos meios políticos, o"referendum" a essas nomeações será dado por larga
margem de votos — resultado do trabalho politico levado
a efeito pelo lider da maioria e seus comandados. '.

Vale acentuar que a nomeação do sr. Batista Luxardo
para embaixador em Buenos Aires já era assunto resolvido
desde há muitos meses. Espera-se, apenas, uma oportu-
nidade inteiramente favorável para a efetivação do ato.

lUZMDO BITIS1
-Quero ser tão grande como o meu padrinho ¦ cernes
ao «DIÁRIO DA NOITE» o esperto garoto brasileiiem
-- Minha madrinha resolve
tudo quando há ameaças
de
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ENTRADA TRIUNFAL EM BUENOS AIRES
QUASE simultaneamente com a noticia da confirmação do no-™ me do senhor Batista Luzardo para a embaixada de BuenosAires, restando apenas a sanção considerada mais do que segurado Senado, recebíamos a visita de Peronzito, que nos dissa ser o
prestigioso politico gaúcho homem de muita importância na Ar-
gentina, cujos trabalhadores ^£ .aguardam sua volta.

Peronzito é brasileiro. Filho
do senhor José Mendes, funcio-
nario d* "O Radical" e grandeadmirador do chefe do governoargentino e sua esposa, como

ÍConlinúo no 6a pó?. — Letra A)
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Importantes deliberações
emancipa cão

em
definitiva

prol ila
da mulher

Desaparecida
anúiado

late Club desde
a manhã de ontem

A PLATE'IA de Berlim está com
a palma das mãos ardendo, de

tanto aplaudir os atores da grava-,
ra, que são Edith Teichuiann e
Wolf Kutechers. Eles alcançaram
srande sucesso na peça "Amanhã
será outro dia", apresentada no
Teatro Kurquerstendamm. A foto
mostra uma cena intima, onde se
vè Edith em toda sua nudez es-
P-endorosa, na contingência quesempre traz um dia atras do

outro...

0 NUDISMO COMO FILOSOFIA
Os garotos foram além
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() NUDISMO, como filosofia e

como prática, está tomando
• onta do mundo. Luz dei Fucço
e Elvira Papá invadem os'cinco
continentes, maravilhando _> visr;
Ias masculinas com as curvas queito.cm derrapar até os mais car-
rancudos moralistas. A febre dé
voltar ao tempo de Adão atinge,
»a Europa, até as crianças; que sc
libertam das roupas pára reagir
ao verão. Os "guris" da foto fo-
ram porém além dos limites, por-
nue transportam o nudismo do
tsmpo, para um bebedouro de ca-
valos cm Haverstock Hill, Ham-
pstead, Inglaterra. E a polcia —
o Zildo Jorge Inglês — deu: em
cima dos pirralhos, forçando-os a

vestir as "sungas".;.;

"GILDA"
ESTA'

FALIDA
Mas está resolvida a não
voltar para a compa-

nhia de Ali Khan
PARIS. 29 (Uuited Press) — A

famosa atriz cinematográfica nor-
te-americana Rita Hayworth es-
tá "quase arruinada".

Essa revelação foi feita hoje pe-
to advogado Bartley Crum, que
representa Rita nas negoclaçõess
para seu divorcio do príncipe AU t
Khan."Minha cliente" disse Crum"astá quase arruinada. Tudo o quetpm é seu contrato em Hollywood.
Ela está resolvida1 a não voltar.
á companhia do príncipe. Tudo o
que ela deseja é garantir o íutu-
ro de sua filha, princesa Yazmin,
do mesmo modo que o Príncipe Ali
garantiu o futuro de seus outros
dois filhos".
CONDIÇOS PARA ADIAR

O, DIVORCIO
.PARIS. 30 (INS) — Barjjley

Crum, advogado de Rita Hayworth
aconselhou ao principe Ali Khan
ontem que se desejasse uma re-
conciliação com sua esposa fizes-
se uma viagem aos Estados Uni-
dos. Ao mesmo tempo, Crum In-
formou ao advogado de Ali que Ri-
ta adiaria por seis. meses como pe-
diu o príncipe, só, se ele aceitasse
certas condições. >!£_ principal de-
lasé uma pensão, livre de impôs- -
toa. para sua; filha.
OFERTA DO PRÍNCIPE
PARIS. 30. (INS)'" — O advoga-

do dé Rita Hayworth de passagem {
por, esta capital confèrenclou com '
Torem advogado do Ali Kham pa-ra saber se o príncipe havia se de-
cidldi. a aceitar ou não a jurisdi-
çâo do Tribunal de Nevada. Adi-
antou, a Torém que se1 o príncipe
aceitasse a jurisdição e fizesse as

íConíinúa no 8'". pág. — letra E)

Venceu a tese da igualdade irrestrita — Fala
ao DIÁRIO DA NOITE a delegada do Brasil
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DESAPARELHADA A
POLICIA MARÍTIMA

T7STA' desaparecida, desde as 8
horas da manha de ontem,

lima lancha-esporte. do Iate Clube
do Rio de Janeiro. A embarcação
deixou o ancoradouro daquela
agremiação àquela hora. coni des-
tino ao rio Guaxindíba. em territo-
rio fluminense, para uma pescaria,não havendo noticias do seu pa-radeiro.
O PROPRIETÁRIO RESIDE EM

S. PAULO
Pertence a lancha em apreço ao"sportman" Eugênio B^eyfeld,

membro da diretoria da "Cia.
Castelões", de São Paulo. Alem de-
le, faziam parte da equipagem o
sr. Mario Camargo Pacheco Ju-
nlor, da administração da firma
referida, e o marítimo Francisco.
DESAPARELHADA A POLICIA

MARÍTIMA
Segundo soubemos no Iate Clube,

na madrugada de hoje foi pedidoo auxilio da Policia Maritima às
buscas que estão sendo realizadas
para a localização da lancha-es-
porte. Entretanto, as autoridades
maritlmas nada fizeram até agora,
uma vez que todas as suas embar-
cações estão encostadas, com de-
arranjos diversos.

O gerente do Iate Clube, senhor
Magalhães. Alves, revelou-nos que
providenciara a salda da lancha"Páca", também pertencente ao sr.
Eugênio Freyfeld. para participar
das pesquisas. Acredita ele que a
lancha-esporte'tenha ficado enca-
lhada num banco de areia do.rio
Guaxindiba.
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PERONZITO FAZ POSE NA REDAÇÃO DO "DIÁRIO DA NOITE"

PRATICAMENTE FECHADO O QUITANDINHA

0 fantasma i desemprego e
sobre os trabalhadores da tnduslria de Turismi

iafeitií

CARTA AOS PARLAME^
TARES PEDINDO A REGU-
LAMENTAÇÃO DO JOGO

BOUTORA SOMY, FONSECA
Homens e mulheres são íçruais

•RECENTEMENTE designada pelonosso governo para representar
o Brasilína 7.» Assembléia da Co-missão Interamericana de Mulhe-res, reunida-em Santiago, capitalda República dó Chile — disse-nos

Passou ptiê o Se A, P. S. o Res*
taurante popular do 7. A. P.C.
SERÃO MANTIDOS TO DOS::OS, EMPREGADOS

() INSTITUTO de. Aposentadoria
e Pensões-dos Comerciarios,'

após os necessários, estudos.e en-
tendimentos, acaba de: transferir
Para o serviço ,tie Alimehtaçftó. da

Previdência Social —.(SAPS),— i, impunha, uma vez que existindoo restaurante, popular (que. vinha um órgão de admüiistraOão publl-..„_.._._.„ -„i, _,» do «•°i-""""-~- í ca.cspeclaUzado para, pserviço deírimitori^o sob sua total responsa
mlidádé, em sua;-e;de, 4 rua,Me
xico. 128. Essa ¦ transferência"

ii
se /{Contínua na fi" pá». -¦ Lêttá,C)'ÍConiInúflí aafi" páff«>Q)/\

a dra* Romy Maj'tins Medeiros da
Fonseca — é com prazer que de-
claro ao DIÁRIO DA NOITE queregressei ao Rio dè Janeiro encan-
tada com a hospitalidade do go-verno e do povo chilenos. E since-
ramente entusiasmada' com o éspi-
rito de. solidariedade, idealismo e
cultura das delegadas aos 18 paises" neste certame representados .:¦

Trabalhamos arduamente duran-
te 16 dias.- Por ser advogada e úni-
ca delegada do Brasil, participei de
todas as comissões desta Assem-
bléia. Esforcei-me para correspon-
der à confiança com que fui hon-rada pelo.governo do meu.pais,

MATÉRIA APROVADA
— Em um ambiente de; perfeitacordialidade e entendimento ¦—

prosseguiu a nossa éntíavistada —
ao,<.encerrar-se a 7.» Assembléia

, foram,. aprovadas resoluções .. d b
grande 'interesse' social -para o. fü-:

/CONTINUA na ordem do dia a
questão da regulamentação do

jogo, enquanto sabre a matéria
percorre as Comissões da Câmara
um projeto que tem sido muito
discutido.

Vários centros de turismo conti-
nuam apelando, para que seja res-
tabelccldo o jogo alegando sofre-
rem as conseqüências da falta des-
sa atividade qte lhes dava meio
econômico paja manutenção dc

(Continua na 6o pág. — Letra F)

TAFT CANDIDATO
A PRESIDÊNCIA
DOS EE. UNIDOS

E, ao admit.r essa possibilidade, o leader republi-
cano fax violento ataque ao governo de Truman

PIÍYMÓUTH -t- .Massachussets,
30 ÍA.P.P.) — O senador Roberfr
Taft, republicano de Ohio, que. co-
mo disse, "não repele" a possibili-
dade de apreseniar-se candidato à
presidência, em '952, atacou a po-
litica do governo, tanto interna co-
mo externa, reclamando uma"completa limpêsa da casa", em
Washington. ,< .

Taft pronunciou o discurso prin-
cipal da reunião chamada ''Pere .
grlnação de Plymouth", onde che-
garam outrora os austeros protes-
tantes, fundadores das primeiras
colônias anglo-saxônicas do' Novo
Mundo, A manifestação foi orga-
nizada pelo Partido Republicano.

O senador declarou que o.s Esta-
dos Unidos podiam chegar ao do-,
njlnlo total dos mares e dos ares ¦
üo mmido inteiro,- e que."d,p'af_.
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VENCEDORA A
BANDA DO
CORPO DE
BOMBEIROS

"VO concurso realizado ontem no
estádio do Fluminense e pi\i>-

movido pela Prefeitura, entre as
Bandas do Batalhão dc Guardas/1
Corpo dc Bombeiros, Policia Mili-
tar, Aeronáutica, da JYIunicipalida-
dc e do Corpo de. Fuzileiros Na-
vais, em que foi executada a Pro-
tofonia do "Guarani", a comissão
julgadora deu o primeiro lugar aos"soldados.do fogo".

«ÉÚM

Pesou sas nos
EE.UI1. sobre o
pinho do Paraná
Se servir para a fabrica-
ção de. papel de impreii-
sa s e r á montada uma
fábrica naquele Estado

NOVA YORk, 30 (United Press).— Anuncia-se que foram enviadas'sementes de pinho .brasileiro aos
(Continua na 6a ÇÓÇT .-4 Letra G)
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0 SANGUE DE
ELVIRA PAGA
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"SANGBE DE ELVIRA» — JÜt
prédio numero. 550 apartamenti
902, da Avenida Vpiranga, em Sftl
Paulo, a irriquieta atriz Elvira Coz
zolino, mais conhecida por Elvii
Paga,'tentou suicidar-se, onteu
seccionando o pulso direito,-'
uma lamina gilette. Comparecei
do aò. local, a autoridade policia
encontrou Elvira Paga inteirai!
te despida, esvaindo-sc cm sangue
segurando nà mão esquerda. ún'impresso de sua fotografia era cuj
verso estava escrito, o samba ~
casse-tè/c em punho". Elvira és
va, também, bastante alcoolizada
Na foto, o local do suicídio
nheiro) c uma poça -dc sangue, í
qual-foram retiradas algumast"
Ias para'exame dc laboratório, ia Policia aiiída está em duvids

, sc tràtà. realmente de sangue ..
pulsos dc Elvira, de qualqqer oútíl
-bii— "pede, ou quem sabe..,

«i m lula ii 
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DIÁRIO DA NOITE fjj Rio, 30-7.1951

iARIO da noite
O JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO DO BRASIL
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Tiíi Fim ie ui pie carreira
Vemos partir com saudade do embaixador Luis Fernán Cis-

neros que durante oito anos renrésentou o Peni cm nosso país.
Acostumamo-nos a ver a republica vizinha enviar á sua em-

baixaria do Bio do Janeiro grandes figura-, rióraès dos mais ilus-
tres na'politica. ho Direito o nas letras.

Uni Victor Maurtua o um Prado nunca serão esquecidos dos
seus amigos o admiradores pela elevação o dignidade do seu es-
plrlto c pelo que testemunhavam dá cultura intelectual da sua
paf ria.

Luís Fernáu Cisneios é um diplomata de eseôl, com trinta
anos de serviços e muito sofrimento colhido nas yicissitudes da
história moderna do Peru.

Padeceu pelas suas idéias liberais, pelo seu entranhado Rmor
a democracia, as agruras de longo exílio. Mas fura da pátria
apurou-se 115 representa-la pelas virtudes do caráter e a nobre-
za da inteligência.

Voltando á diplomacia, foi uma honra para o Brasil que aqui
viesse pôr um remate á sua ilustre carreira.

«Si # tf

Saudámos, nesta hora dc despedida e separação, o amigo do
Brasil, o cidadão exemplar, o poeta de alta maviòsidadc, o ame-
ricanlsta in.signe, o homem de imprensa com um passado de lutas
que o consagra entre o.s grandes jornalistas do continente.

Sabemos que onde e.stlter falará bem do Brasil e diri quedeixou aqui um pedaço do seu coração.

AUSTRECESILO DE ATHAYDE

"Show" cm bcne-1
fkio 4a Fnidação
Laureai*

No Teatro João Caetano, realizar-
se-á hoje, um "Show Revista" apre-
sentado pelo Grupo Amadorista••Chico e seu Artistas", beneficio da
Fundação Laureano. o Teatro íoi
cedido pelo prefeito JoSo Carlos Vi.
ta!, e o "show" seri levado exa duas
sessões, is 20 e 32 horas.

Os mesmos artistas, apresentarão
outro "show" no priximo dia 6 âh
agosto, no mesmo local, taénbém em
beneficio da "PtmdàcSo Laurtaho".

DIÁRIO ESTUDANTIL

O MAJOR E OS CIIAVFFEURS
MAS ultimas quarenta o oito horas, a rcjiorlaiem rto DIA UIO BA

NOITK (cviTopnrtiiiitdadé dc presenciar mnis dc uma dc/ena dc Vio-
lentos choques entre motoristas ile -Votações'' e passageiros, cm virtude

(ila inabalável decisão adotada por aqueles, rte não cumprir recente por-
/arla dn diretor do Serviço clc Transito. Essa portaria fixou em 4 cm-•/ciros a passagem dos "lotações" linha Estrada de Ferro-Leblon, e áe-
jlcrminou qur n novo preço fosse afixado 110 carro.'cm lugar bem visível.
Pois bem. uão somente os motoristas conservaram a tabela antiga, gra-ÍVada 110 lado esquerdo do.s seus carros, como não, tomaram conhecimento
]da determinação do diretor do S. T.
; Km conseqüência, suecdtm-sc os atritos, pois os motoristas, usandoide linguasem imprópria c violenta, recusam-se a receber quatro cnueíres
pela passagem, ao mesmo tempo que fazem desprimorosas referencias
;ao Major.

Tambem o.s motoristas dos "loluçõcs" "Muda Copacabana" resel-,
ivcram extinguir as seções estabelecidas para essa linha pelo Serviço dcTransito. Por conta própria, exigem cinco cruzeiros ao passageiro quetoma o carro a partir da Estrada de Ferro. Note-se que existe uma se-
çao ate a Gloria, por 2 cruzeiros, e outra até Copacabana, por três.

I Atendendo a inúmeros apelos que nos foram dirigidos, levamos o fato
?ao conhecimento do major Cortes, lembrando-lhe que só há uma solução
_para o problema. Os proprietários das empresas de "lotações" devem/ser obrigados — a exemplo do que se fez com os ônibus — a pòr um Ie-treiro, luminoso, à frente do veicule, com indicação da linha, e da' pai-(sagem cobrada — especificadas as seções, quando houver.r. pa mesma maneira, torna-se Imprescindível a adoção das caixas eo-Hõtoras nos "lotações", pois em caso contrario a imprensa Iri registrar¦graves ocorrências, resultantes da teimosia dos motoristas em não acatarias determinações do Serviço dc Transito.

E CULTURA
CONFERÊNCIAS - Hoje:
No Salto Municipal de «elas Ar-

tes (Assírio), às 17 horas, pelo prof.
Quirino Campofiorlto, sobre — "O
panorama artístico e o III Salão
Municipal".

No Instituto de Estudos Portu-
írueses: "Afranio Peixoto (Llew Li-
Wrario Português), às 17,30 hórae,
pêlo escritor Celso Kelly, sobre: "O
curso de jornalismo,e a deíesa do
idioma".

No Auditório áo Ministério daPaaínda. is 17,80 horas, sob ob aus-
ploios da Associação dc País de Pa-
milia e Movimento Mundial das
mies, pelo st. Joié de Souza Pe-
reira. sobre :-o Ctaema em vários
de seus aspectos téonclos".

-- Na Associação Brasileira tíeEducação, às I7.no horas, pelo dr.Blauo do Freitas, sobre: "A pe-cuaria e a produção animal no Bra-
Sil".

Na Póííciinicá Geral, às 17 ho-ras, no Curso do Centro di: Estudosda Sáoretarla Geral de Saude e As-' sistencia Municipal, sobre: "Bases
Orgânicas p Funcionais da Pslcolo-
gln Endôorinà" (debates).Na União Espirita Suturbana,
as 20,30 horas, pela sra. Maria deLourdes Carvalho, sobre: "üm té-ma doutrinário". ' >Na Associação Cristã de M0-1
ços, às 2#horas, pilo sr. PetrarcaMaranhão, sobre: "Uma viagemterrestre do Rio a Buchos Aires."Na Sociedade Brasileira de OI-nccolostia, às 21 roras, pelo profllerrcra. s-Ôbre: "Esterilidade";; ne-
nu;pi.^or,es Pft*alta Ramos eCláudio Goulart de Andrade, sobre:t>ia«nosti?o precoce do câncer doColo .

*aWrvíàS***am _______I1^___________ ______ ''__ii^__B

PorAL.NETO

XIV CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDANTES — Na sede da Cnião Nacional das Estudantes, insta-
loii-íc o XIV Congresso N. dc Estudantes, que teve como presidente de honra o sr. Barbosa Lima faobrinho,
ex-governador de Pernambuco. Entre os component es da mesa encontravam-se o sr. João Carlos .Vital,
prefeito do Distrito Federal; o sr. Pedro Calmon, reitor da Universidade do Brasil; representantes das
diversas entidades estudantis dos Estados e uin representante da União dos Estudantes Norte-America-
nos. Saudando o sr. Alexandre Barbosa Lima, falou o sr. Luiz Antônio Meira, em nome da União Nacio-
nal de Estudantes Após, usando da palavra, agredeceu a homenagem de oue fora alvo, o e-governador
e parlamentar. O salão da U. N. E, achava-se totalra ente lotado. No clichê, aspecto do conclave. (Foto Ag«n-

cia Naoional)

Eleição da primeira dire-
poria da Federação das
Associações Rurais do
Estado do Rio
| Realiza-se no dia 1" de agosto
próximo, cm Niterói, uma assembléia
<jeral da Federa das Associações Ru-
íacts do Estado do Rio, recentemente
fundada, para eleição de sua pri-meira diretoria.

Auxilio dc 335 mil cruiei-
ros ó Prefeitura de
Nova Friburga

O governador do Estado do Rto,
autorizou a concessão de um juixl*
lio de 335 mil cruzeiros à Prefeitu-
ra dc Nova Friburgo, para a cons-
truçâo da estrada de contorno da
bacia do rio Debossam.

Evas cm luta
Na

corporal

0 1'KEFEITO Joio Carlos Vital a„;.. j« »„.!„ TSviu dc perto o que se passava em dentro o prazo fixado de 4 dias. Pe
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Almoce por 25 cru-
zeiros np moderno res-
taurante da A. B' I.
Aberto a partir das 11
horas.
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uma das feiras-livres de Copacaba
na, na rua Leopoldo 3Iiguez. .Usou
de energia, determinando aos fis-
cais que fosse proibida apermanên-
cia de "clandestinos" na feira, não
por processos violentos c sim dentro
das normas locais. Muitas senhoras,
ao perceberem a presença do prefei-
to, bateram palmas e dele se apro-
limaram, para faacr reclamações.
Queixaram-se dos preços elevados r
da faita dc atenção de alguns fiscais,
no cumprimento doi seus deveres. O
governador da «idade, atendeu-as,
prometendo sanar esses inconveni-
entes. Determinou ainda que fosse
Colocada uma bandeira na banca da
fiscalização c que os fiscais não re
tirassem as braçadeiras ora insti -
tuldas.- Acompanhou o sr. João Carlos Vi-
tal nessa excursão matutina o seu
assistente, dr. Aloisio Pena.

Continue o prefeito nessas visitas,
que são úteis e proveitosas para o
povo.
ELOGIOU OÜ SEBVIÇOS

MÉDICOS
O senhor Dulcidio do Espirito San-

to Cardoso visitou o Departamento
de Vigilância ficando muito impres-
sionado com o que lhe foi dado ob-
servar.

Destacou contudo o.s serviços me-
dlcos que mereceu elogios pela efi-
ciência e produtividade do seu de-
sempenho.
VAO BUSCAR O DINHEIRO

Agora pedido de empréstimo no
Montepio dos Funcionários Munici-
pais não demora, são despachado

didos de Emergências bem entendi-
do. O senhor Sérgio Magalhães, dl-
retor daquela autarquia, avisa aos
que tiverem propostas dessa nature-
za que as procurem no prazo.fixado
para evitar que as mesmas sejam
canceladas.

CÂMARA MUNICIPAL DE S.
JOAO DO MEEITI

Por ler sido acusada de venal, a
vereadora Antonleta Vollucci, do mu-
nicipio fluminense de São João de
Meriti, entrou em luta corporal com
a sua colega Sarah do Ávila. Uma
puchou os cabelos da outra, morde-
rçm-se e se arranharam, até que
foram ssparadas pelo presidente da
Câmara, vereador Osvaldo Teixeira,
O deputado Tenorio Cavalcante tam-
bem interveio no caso, apaziguando
os ânimos,

lt AZOES DA RUSSIA
Se a Susf.la realmente quer a paz na .Coréia, as razões que tem

são, para todos os efeitos práticos, três.
Os comunistas sâo materialistas, e como tal nfio acreditam em

razões dc caráter espiritual ou moral.
As razões da Russia são de ordem prática.
1". A Russia ficou com receio de r;ue ás Nações Unidas tomassem

uma atitude mais drástica na guerra coreana.
Tal atitude representaria, entre outras coisas, o bombardeio das

bases comunistas na Mandchuria.
Quem levantou a lebre foi ò general Mac-Arthhur.
Os russos perceberam bem que muita gente, em todo o mundo.

encarava com simpatia a idéia de Mac-Artuhr, no sentido dc levar
a guerra ao território chinês.

E' verdade que a maioria, não só no.-: Estados Unidos como em
outras nações, tomou o partido do Presidente Truman,

Mac-Arthur havia desobedecido, havia aumentado o perigo de uma
guerra mundial, e como tal devia mesmo ser despedido,

Mas se a guerra na Coréia sc prolongasse poi- multo tempo, a3Nações Unidas poderiam ver-sc forçadas a aumentar a arca de scüo
militar.

Se tal coisa acontecesse; e as Nações Unidas levassem a guerra A
China continental, os chineses poderiam pedir o auxilio da Russia,

E os russos so veriam obrigados a intervir.
Acontece que os russos gbstam muito de brigar sempre que os quemorrem não .sejam russos...
Para entrar na guerra, a Russia teria que de3plr a pele de cordeiro,

teria que mostrar o jogo imperiallsta que faz.
2o. A psrda de equipamento russo na Coréia é tremenda.
E' verdade que as industrias soviéticas estão hoje em muito me>

lhores conduções do que antes da Segunda Guerra mundial.
Mas ainda assim, essas industrias estão sendo sangradas pelu ba-

talhas coreanas. •
O gasto tle tanques, canhões, aviões e munições é tão grande queas fabricas soviéticas começam a ressentir-se.
Para abastecer 03 exércitos comunistas na Coréia, o Kremlin iem

que neçlingenciar o próprio exercito russo.
Pelo fenos 600 aviões russos já foram destruídos nelas Nações

Unidas.
Esta cifra c alarmante para os chefes militares soviéticos
Desses COü aviões, cerca de 100 eram aviões de propulsâo a'jatoNos Estados Unidos, são necessárias 20 mil horas de trabalho deumtecnico. para produzir um avião a jato. Não pode ser menos naRussia,

3». Finalmente, a guerra <ia Coréia determinou a união entre as do-tendas democráticas. ^
Quanto »mais sc prolongasse a guerra, tanto maio rserla essa

Chacinou a familia
de japoneses
a golpes
de machado
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VTA ESTRADA de Ferio Central do Brasil continuam os trabalhos da

adaptação da eslação dc Francisco Sá, era São Cristóvão, para o trá-
fego dos trens elétricos da Linha Auxiliar, os quais passarão a sair dali
logo que tais obras sejam concluídas. As plataformas indispensáveis para
recolher os elétricos já estão bem adiantadas, c a rede aárea entre Fran-
cisco Si e São Cristóvão será ultima cf a em breve.

MAIS CAPACIDADE Cl-
NA LINHA DO CENTRO

Prosseguem, na Central do Brasil,
os serviços de alargamento da bitola
estreita da Linha Auxiliar entre as
estações de Japeri e Costa Barros,
serviço esse que, depois de concluído,
aumentará sobremodo a capacidade
de transporte, pois os trens de carga
passarão a correr entre o Rio e Ja-
pcrl pcla referida Unha, desafogan-
do a chamada linha do Centro e
permitindo um serviço de passagel-
ros mais eficiente.
AUMENTADO O

TREM DE LUXO
A fim de atender ao crescente nu-

mero de passageiros que viajam do
Rio para Belo Horizonte c vice-ver-
sa, ã administração tla Estrada de
Ferro Central do Brasil resolveu ane-
Xar mais um carro no trem de luxo
Que corre diariamente entre as duas
capitais.
VENCIMENTOS ,

DE FISCAIS DOI.A.P.M.
O sr. José Francisco dos Santos e

outros fiscais do Instituto de Apo-
sentadoria e Pensões dos Marítimos
recorreram para o ministro do Tra-
balho do despacho do diretor do De.
partamento Nacional da Previdência
Social, que manteve a decisão da

Retalhou as criancinhas
«..,. ~.._ „~ *• loucmi, que jiiuiibeve a ueuisuo aa-
para que nao ficassem quele Instituto contrária ao paga-

naorfandade"

trito Federal, o sr. José Bretas que
substituirá nas referidas funções o
coronel Jonas Corrêa, nomeado para
outro elevado cargo na administra-
ção central.

BARRETOS, S. Paulo (Meridio-
nal) — A polícia desta cidade con-ssguiu prender João Gonçalves, de18 anos de Idade, recentemente che-
gado da Bahia, que há pouco tempomatou uma família dc japoneses —
marido, mulher c duas crianças, uma
de dois anos e outra de dez meses— a golpss dc machado.

O criminoso foi encontrado emuma- casa dc jogo na localidade de
Guariba e confessou o bárbaro cri-
me. Vários objetos roubados às vi-
timas foram apreendidos pela poli-cia. Joáo Gonçalves, que não apa-
renta nenhuma anormalidade, con-
feesou cinicamente que esmagara e
retalhara a machado as criancinhas,
pensando na .sorte das mesmas, jâ
que iam ficar órfãos;

mento de vencimentos atrazados.
Aprovando o parecer do Consultor

Jurídico o ministro do Trabalho dei-
xou de conhecer do pedido em vista
da prejudicial suscitada pelo Depar-
tamento.

O referido parecer esclarece que
não deve ser conhecido do recurso
porque infringiu dispositivos legais,
acentuando que o despacho do dire-
tor geral do Departamento Nacional
de Previdência Social, concedendo
contagem de tempo, não tem alcance
de assegurar atrasados a quem quer
que seja-
DELEGADO

DO IAPETC¦ Por ato dò professor Oscar Ste-
venson, presidente do IAPETC, foi
designado para exercer as funções
de delegado regional daquela insti-
tulção de previdência social no Dis-

Datilografia
doSEMAC

Hoje, dia 30, ás 20 horas, serã vea-
lizada, nu Escol aUnderwood, situa-
da na Praça Saenz Pena, 35, 2o an-
dar, a solenidade do encerramento
das aulas tio Curso de Datilografia
mantido, naquela Escola, pelo SE-
NAC do Distrito Federal e dirigido
pela prof.'Isaura Braga.

Nessa ocasião, numerosa turma re-
ceberá os certificados de habilita-
ção, sendo, aliás, a primeira que vem
de ser diplomada no proveitoso curso
mantido, gratuitamente, para comer-
ciárlos, 110 populoso bairro da TI-
juca.

O ato selene contará com a presen.
ço do ministro Waldemar Ferreira
Marques, presidente do Conselho Re-
gional do SENAC, diretores tla ins-
tituição, professores, representantes
do comércio local e alunos.

Ao comerciario classificado em
primeiro lugar a Casa Byington. co-
laborando com a SENAC e a Prof.
Isaura Braga, oferecerá valioso pré-
mio, constante de uma máquina da-
tilográflca.

Por outro lado anuncia o SENAC
que continuam abertas as matrículas
para a nova turma de Datilografia
bem como para a de Estenografia.

EDUCAÇÃO I SAUDE
WNTRE o Ministério da Educação e Saúde, representado pelo próprio
„«»..?l\da ,'asta' sr' Simócs Filho, o o governo do Estado da Bahia,representado pc o sr. Osvaldo Pinto de Carvalho, delegado do SSupletivo no referido Estado, foi assinado o termo de acordo esS
8K3««™SSB Pr,man° dc adolcsccnt«:s " «Mios naquela unidade diFc
tt!» ^slivcr,amvPr?sentcs ao ato o professor Nelson ««mero. diretor

RECEBIDOS EM AUDIÊNCIA
Foram recebdos pelo titular da

posta da Educação c Saude, cm au-diencias especiais, os senhores" deuu-tado João Roma. e os pròfèSsoresOctavio da Costa Eduardo e CiroBerlinolr,
EM VISITA AO MINISTRO OEMBAIXADOR DA ALEMANHA•Em audiência especial, para umavisita de- cumprimentos, íoi recebi-

tio pelo titular da pasta da Educa-
ção o embaixador da Alemanha, so-
nhor Frit?; Oellderes, que so íez
acompanhar do secretario da Em-
baixada, senhor Fritz Dunges.

Os dois diplomatas tiveram a sua
atenção despertada pelos murais de
autoria de Portinari existentes no
salão de audiências daquele Minlste-
rio, tendo para os mesmos as mais
elogiosas referencias.

•i
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U M VULTO NA FOTOGRAFIA
Recebi dè d, Maria .Leal residente em Catumbl Interessante caria

cape&r.do uma fotografia sobremaneira curiosa. Mas vamos ao que re-
lata a carta.

"Há cerca de-dez anos um dos meus Irmãos — o mais moço, com
13 ano3 de idade — morreu vitima de pneumonia. Era ele muito afei-
coado i. minha pessoa pois, órfãos de pai e mie desde os seus primei-
ros passos fui eu quem o guiou durante os curtos anos de sua vida.

Os primeiros tempos foram difíceis para mim. Não conseguia con-
formar-me com a perda do mano caçula. Mas o correr dos dias, dos
meses e das anos foi apagando a lembrança dolorosa e deixando apenas
uma recordação que não sç extinguira jamais.

HA dias, quando eu e meu marido tirávamos algumas fotografias
na varenda da nossa casa, senti uma sensação estranha que me para-Usava todo o corço e dava-me impressão Inexplicável de que meu ir-
mão falecido ali s# encontrava, bem ao meu lado como se quizesse

abraçar-me. Não disse nada a meu marido pois ele in-
terpretaria como um sintoma de depressSo nervosa em
virtude das dificuldades de vida que temos enfrentado
ultimamente.

No entanto, quatro a cinco dias depois fiquei sur-
presa ao ver que meu marido, de volta do trabalho,
entrava em casa gritando por mim demonstrando emo-
ção incalculável.
/ Logo que o vi verifiquei que algo de extraordlná-

rio hr.yla se passado.' Trêmulo e balbuciando palavras que eu mal
Coàipreêndia tirou do bolso um envelope e, dentro deste Várias foto-
grafias.Olhe Maria. Veja que coisa Inexplicável I

E o que ele me mostrou fez-me vibrar áté o intimo do meu ser.Era a fotografia que junto a esta carta. Como o sr. pode verificar es-tamos eu e me» filho mais velho na escada da varanda. Por traz denós na um vulto mal definido, mas, sem duvida, um vulto que não se•ncontrava ali no momento da fotografia 1
Para o sr. pode não significar muito, mas, para mim, o significadoé enorme pois esse vulto impreciso que se vê na fotografia possui ca-racterlstlcas inconfundíveis do meu irmão mais moço falecido há tan-to tempo.

• • •

.~ Nil .verclade. trata-se de nm fenômeno extraordinário já verificadoem várias oportunidades, Infelizmente a fotografia não se presta paraclichê e. por isso aeixo de publicá-la. O fato, no entanto, é de extra-Oídinária Importância c será levado em devida conta nas pesquisas oueestov realizando. . -, ,
* * a

Escreva para Victor Hugo, redação do DIÁRIO DA NOITI!. relítan-00 aquilo que de extraordinário aconteceu a vo>ê ou aos seus amigos.

MMm/MsS&Jl„"lédÍTu0U ;conll.ece algum méii.um de efeitos físicos que'
««•vi*', 5„7ÍP &SiÜ^'aborur^çotn ojjosso, grupo' de .'pesquisas, pode. ès-

tWIÍLJffiiJBiiiJ^ij'[ii_;::c:':t'1

Solução esta sema-
na para o "caso
maranhense"

Declarações do sr. Eu-
gênio de Barros

— "Se o Tribunal Superior Eleito-
ral confirmar a minha eleição para o
governo maranhense, assumirei o
posto" — declarou ao DIÁRIO DA
NOITE o sr. Eugênio de Barros, na

{noite de ontem, acrescentando, ea?! tretanto, que se curvará á qualqu.»
i iecisão da Justiça Eleitoral." '

O sr. Eugênio de Barros, informou,
ainda, a propósito de noticias vindas
de Sfio Luiz, de que estaria Iminente
uma reação popular, caso o T. S. E

^ DIVISÃO de Higiene c Segurança dò Trabalho, do Departamento Na-cional do Trabalho, até que se elabore novo modelo de cwteir* dotrabalho do menor, determinou o seguinte :"Se o menor já tem carteira regularmente expedida e se o atcstailnde capacidade física e mental fôr renovado em tempo, pode ele, salvo ocaso previsto pelo artigo 405, paíagrafo 2.» da Consolidação, tetalhar em
SSSteW? ""'"«íâo «"urnos Q™ não se incluam entre as proibi-
£ftâ&klSSKEtfSS1* da m^mM função ou de estabelecimentode vistos, autorizações, ou novas formalidades burocráticas"-™ O AUMENTO DE SALÁRIOS PARAfc o Pessoal da light

Apreciando o processo de dissídio
coletivo suscitado pelo Sindicato tios
Trabalhadores em Empresas de Car-
ris Urbanos do Rio de Janeiro con-
tra a Cia. de Carris, Luz e Força
do Rio de Janeiro Limitada e a Cia,
Ferro Carril do Jardim Botânico,

o sr. Olaribalte Galvão, procuradordo Tribunal Regional do Trabalho,
opinou contra a pretensão dos susci-
tantes, que pedem aumento de sala-
rio,

Na opinião do procurador o aumen«
to, somente para os motornelws, com
exclusão dos condutores, è Injusto.
Alega ainda que tràtando-se de uma
companhia cpneessionaria do servi-
ço público, o aumento de salário s6
será admissível se esta companhia
conseguir autorização para aúmen*
tar o preço das passagens.
FRETENSÕES DO.S BANCÁRIOS

DE SANTOS
Encontra-se nesta capital o sr.

Fortunato de' Oliveira Martins, pre-
sidente do Sindicato dos Emprega*
dos em Estabelecimentos Bancários
dc Santos, que recebido pelo mlnlt-
tro do Trabalho, apresentou as pre-
tensões da classe que representa.
VIERAM CONVIDAR O MINISTRO

PARA IR A S. PAULO
Os srs. Joaquim Ferreira e Rema

Foril, do Sindicato dos Trabalhado-
res nas Industrias Metalúrgicas, Me-
canicas e de Material Elétrico de S.
Paulo, encontram-se nesta capital
para convidar o ministro do Traba-
lho, a fim de presidir à posse da <U«
retoria eleita da referida entidade.

CUMPRIMENTOS AO PERU'
Q Ministro das Relações Exte

riores, por intermédio do secre-tario A.B.L. Castelo Branco, Introdutor diplomático, mandou cumprimentar ao sr Luiz Fernan CisnerosEmbaixador do Peru' por motivo daoaía nacional desse pais amigo.
EMBAIXADOR HIPOUTO PAZ
O Embaixador João Neves da Fon-toura, ministro das Relações Exte-riores, mandou cumprimentar a bor-do do "Tuiunam" ao sr. HlpólitoJesus Pau, ex-ministro do Exterior

ÍÜÜS0 E"»ba«»dor da Argentina nosestados Unidos, em sua passaçemsábado, por esta capital, destinan-do-se a Washington a fim de assu-mir aquele posto, pelo secretario AB.Ji. Castelo Branco, Introdutor Di-piomatico.
VISITA DO EMBAIXADOR DA

ALEMANHA
O sr. Frita Ocllers, Embaixador daRepublica Federal da Alemanha,acompanhado de seu secretario dcEmbaixador, sr. Fritz Dimges, foirecebido em audiência, pelo sr. Si-moea Filho, ministro da Educação

para uma visita de cumprimentos.
REPATRIADOS OS DESPOJOS DOMINISTRO AGUILAR

Pelo Cilppers-transporte da Panalrviesse a confirmá-lo no governo, que foram embarcados com destino a Ca-não tem conhecimento disso, reinau-1 raças, os despojos do dr. Oscnr Anli-*« n„., „_ vcinA, iBr, mlnistro-Conselhelro da Em-baixada da Venezuela nesta, capitalMijo transpasse se deu a 18 do .cxp-rante mês.

do paz h0 Estado.
Porém, no caso de se confirmarem

esses rumores, e ganhando no Tri-
bunal, se articulará com o Governo
Federal para que seja mantida aque-
le decisão.
SOLUÇÃO

ESTA SEMANA
O "caso maranhense" deverá ser

resolvido ainda esta semana no Ti
S. E. e os "leaders" oposicionistas
acreditam em uma solução satisfa-
toria que faça voltar o Estado á
calma.

XAmeaçam recorrer a
greve os bancários
de São Paulo
"NADA RESOLVEM OS PROCES-
SOS DE DISSÍDIOS COLETIVOS"

Os bancários de São Paulo estão
inclinados a deflagrar uma greve, a
fim de obter um aumento de sala-
rio, revelou á .reportagem o sr. For-
tuna to de Oliveira, presidente do
Sindicato dos Empregados em Esta-
belecimentos Bancários de Santos,
que se encontra nesta capital par-tiolpando, com representante» de
bancários de diversos Estados, dos
entendimentos promovidos para um
acordo que pretendem soja indepen-

, dente do que foi estabelecido entre
seus colegas do Distrito Federal eos banqueiros.

O sr. Fortunato dc Oliveira de-clarou ainda que considera a atual
lei trabalhista sobretudo patronal,trlxantlo que há opinião dos banca-
rios paulistas "tle nada resolvem os
processos de'dissídios coletivos", cl-
tando entre outras coisas n falta do
tiscolizaçãa nos horários dos 'Ban-
cos, quando revelou qué em Santos,- ftpMioi \tc..trabalho dos bancários

A o saudoso diplomata foram tri-nutadas todas as homenagens a quefada jus pelos seus requintados atri-butos pessoais,

Perfume o Hiíito.Embeiezs os Omw^l
í C01GATIZÍ mi Mti 1
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0 "'nSrkmS^ ímlicia uma profissão; Aliás, mesmo em naop.i..3.n.inun laudo que todos osp.»l«ciais se lhes sendo exigida, essa atítÜVi senmre per-
;* lUSf •»»¦«»«¦. <!"¦* j™, aos investidora e 3&SS&3&nulas evijam a apresentação da carteira íuncio- tes d» mandato que exercem. Todavia, o acne-nal, ;'para inalo ,lc dc conversa» com qualquer ral Ciro «lc Rezende, cuja poriaria aq. i rêríri-
?oüçm que lhes interpele, I explica o Chefe da só pode ser bem acc ta pelo"pubticõ e peísfle Policia que isto evitará a atuação dos ial-
ws policiais que, sob ameaças, escorcliam ale
:\o; mais pacatos cidadãos c fazem do temor a

/'Jogrcmles dos t/ois corros sinistrados — O motorista Léo K()dri-
e/ues Terreno e a menina Maria Lelícia, mortos no dosaslre

Trágico desastre na Est. do Rio D'Ouro
Na Berra do Calabouca, no distrito

cio Rio do Ouro, no município de
¦São Gonçalo, ocorreu sábado ultimo,
um desastre dc automóvel de grave.-;
proporções, resultando n morte tie
(l'i:is pessoas, ficando outras grave-inciilR feridas.

Dirigiiídp o carro ele aluguel 
11. 05-450; chapa D'. f\, marca"Cbrislcy". de sua propriedade, o
motorista Léo Rodrigues Ferreira,
rio '.'A anos, casado n morador á rua
Domingos Lopes, 546. cm Madurei-
in, nesta capital, trafegava pela cs-
irada do Rio rio Ouro na altura da
Serra do Calabouca. no distrito da
nio rio Ouro, no município cio São
Gonçalo. com destino á localidade dn
Carapebús; levando como^passageiros
lüuzcbio rio Queiroz, de :in anos, sua
nsposn; Awiretli Queiroz, clr 2:1 anos,
moradores -\ rua Duarte Tcixcirn,
11. 118; Ejuèliües Alves Moreira, de 52
anos, casado e morador á rua 2 de
Maio. 95, 110 Sampaio; Arnaldo Rosa
Teixeira,-, dc 43 anos, casado, morador
¦i .travessa Oto, 152; Dulqucia Bote-
lhe Chaves, rie: 1)2 anos, solteira e
moi-H.dora, lambem á rua 2 dc Maio,

K' o séguiíife o programa Cs hoje*.
13,30 ~- imagem cie provas — 17.00
ás 13.00 -- Filmes -- 20.30 — Varie-
lindes TV, produção da Francisco
SrOes com o concurso de vários nrtis-
tliri --- 20,45 •- Filme -- 20-50 — Rc-•íiSiilia desportiva Philco, rom Ari
Barreto, num escrito dc Fernando
Bí'üc'é. Oferta rie Pliilco c da Cia:
Cipàtl —¦ 21,10 - Pllitie -- 21.25 -'IVapalliàdas do Oscarilo, oferta dn
CàsaVGiifsòir. Produção dn Francisco
Stiles, dirigida por Bob Chust. Par-
tlcipaçSci dc Oscarito c grande eleu-
i.'0. — 21.45 — Filme — 21,5(1 — Te-
jqfnal,* com Luis Jatobá em mais
nina edição especial do "fceleiicws".
Oferta de Brahma. — 22,05 — Pio-
çrama de terça-feira e Encerra-
mento.

O SABONETE

II i: Cp 1 > \
é uma maravilha !

11. !)ô, e ainda a menor Maria Letlcia,
de 15 anos e filha dc Euzebio;

Numa curva existente na referida
estrada, devido á má. visibilidade o
carro 11. 55-450, chocou-se violenta-
mente com o auto-caminhão 11. :'2-(i5,
chapa R. J-, úa firma Risso & Cia.
Ltda., dc íJitsrói, dirigido pelo moto-
rista Ubaldo Teixeira, c|iie ali trafe-
gava cm sentido contrario, com des-
tino â capital fluminense, transpor-
tando iim carregamento de açúcar.

Com a violência cio choque os dois
veiculos foram atirados á margem da
estrada e os passageiros do carro de
aluguel a regular distancia.

Foram momentos de pavor nque-
les que se precederam ao choque.
Alguns passageiro:» cio carro 55.450.
gravemente fsridos o banhados cm
sangue, procuravam fugir das ime-
diáçõéõ ante a ameaça de uma i:x-
plosão, procurando socorrer os dc-
mais que sc conlorclam pm dores e
pedindo auxilio. ^

Lavradores da rèdoíldoza que pre-
seniciàrani o choque, correram ao
local providenciando socorros para
as vitimas, quo mais tarde foram
removidas para p Pronto Socorro de
Niterói, onde duas delas víoram a
falecei', ao dar entrada; o inòtòris-
111 Lro n a menor Maria Letlcia.

Os demais feridos foram interna-
dos 110 Hospital Antônio Pedro,
Iodos em estado irravt:.

O motorista do aiKo-camliihão
1'lllíiU .

Segundo apurou a nossa roporla?
gem, há tempos o sr. Euzebio Quel-
roz projetou uma1 viagem à locali-
dade de Carapebus, onde reside seu
sogro. Levaria ele sua filha menor,
a fim de. conhecer seu avô. O mo-
torista Léo, ixu amigo, prontificou-
te a fazer a viagem na qual toma-
ria parto outras pessoas amigas.
Sábado ultimo, deixaram cies o Rio
com destino àquela localidade, ter-
minando a viagem tragiçamsníe,
uns ímc:!ia'.õ', á*in*i d" .::;:;• ¦-.

funcionários, hem que poderia cuidar tle bai
xar uma ouira portaria mais ou menos seme-
lhanfe Tiata-)ie*(la maneira «0111 que certos

comissários dc serviço nos dis-
tritos recebem a imprensa. Fa-
zem os maiores mistérios para
os fatos mais corriqueiros, ne-
Riim-se em fornecer detalhes e
chegam até a expulsar de suas
delegacias a reportagem. K ei-
temos logo um caso recente*. 110
6" Distrito, no sábado ultimo,
quando pretendia fotografar
uma exploradora do lenociiiio.
o fotografo Fernando Rios, de"A Manliã", foi dali expulso,
depois dc insultado, pelo escii-
vão Clertan, e pelo comissário
Galba Bueno. E de justiça
acrexcrtitar-se que cm todas as
administrações, até na do ge-
neral Lima Cantara, a impren-
sa gozava de outras garantias.
Mas acreditamos que o gene-
ral Ciro Rezende não conheça
particularmente do que são
capazes alguns dos seus comis-
sarios, em matéria de compro-
meter a sua administração
«um os jornais cariocas. Só não
sabemus é se S. S. estará dis-
posto.a tomar uma atitude,
através dc uma portaria 011
outro áto qualquer, para dizer
aos seus subordinados — para
uso de alguns somente — como
a imprensa deve ser recebida
num regime de base popular,
que apregoa democracia e res-
peito à opinião publica. Sim,
porque não basta que os poli-ciais se identifiquem perante
as partes. Muito mais impor-
tante será que aprendam a tra-
tar as partes com educação e
urbanidade. K quando alguns
comissário tratam dc maneiras
as mais inconvenientes com a
imprensa; o que os mesmos não
serão capazes de lazer com os
infelizes mortais que lhes ca-
iam uas gararas? Fica aqui o
reparo para o Chefe de Poli-
cia resolver, cm querendo...

Matou o companheiro
a foiçada

Na Fazenda da União, dc pro-
priedáde cio sr. Jorge Tinoco, no
distrito dn Ipiabas, 110 município
<lc Barra do Pirai. na ultima sex-
ta-f:ir.i, por motivo futil o lavra-
Co:: Joüci Barbosa, de 3!) anos, ea-
sadoi ali morador, maleu a golpesde foice, seu companheiro de tra-
balhò Divino Luís Meireles, de 32
ano.s, casRdo e morador na refe-
rida propriedade.

A policia de Barra do Pirai to-mou conhecimento do fato e en-
trou em diligencias para a cap-
tura do criminoso, que fugiu,

O carro derrapou no
túnel e bateu no poste

O automóvel lí; TO-S(j, diri:,*idr.i
por sen proprietário, .João Gomes
da Costa, garaaista, de 33 ano?,
casado, no Timeí Novo, derapando,
bateu num poste. Em consequen-
cia, ficaram feridos, o motorista,
com fratura rias costelas, p Ader-
bal Pinheiro, alfaiate, do 32»anof,
solteiro, residente á rua Siqueira.
Campos, 11. 125, que sofreu íratur»
cia pernii'direita r dos ossos do na-
r;z.

Áhibcí foram sócoiTÍdos rio í-tòs-
pila! Micuel Couto-
Em grande atividade a
Rádio Patrulha nas 24
horas de ontem

Durante «s 24 horas dc ontem, a
Rádio Patrulha esteve em grande
atividade, atendendo a 159 chama-
do.s. Foram detidos 50 homens, 7
mulheres e um menor. Foram ca-
sos dc agressão, desordem, atenta-
cio a faca, tentativa dc suicídio,
armas proibidas, jogo na rua, uma
caso c'e loucura, atentado á moral
c um motorista que dirigia cmbr:a-

QUINA PETRÓLEO

Oriental
A VIDA DO CABELO!

DR. SPINOSA ROTHIER
tíOENÇAS SEXUAIS E.URINA1UAS— Lavagem lèndosébpica da vesleula,
Próstata — Roa Senador Dantas-4&>

B Telefone: 32-'l'SG7 - l>c I ás 7 ha.

•\

'Vtiánm
Televisão de

FOCO NÍTIDO

Uma geração a ser-
viço do aperfeiçoa-
mento eletrônico.
Ontem no rádio, ho-
,ie na mais perfeita
televisão.

i»p»i!çl». Oíiiiori-.liaUa 1 Yanifas
iiwVeo ouvidor. c« •• itua sici JU«>. II
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LKUtA DE ÍNDIO — O proiíssor Nflínn Romeb, i*b cuja resuonsa-liilulaclc se encontra agora a Campanha de Educaefo de Adultos, re-cebeu esta sugestiva carta enviada de Ser» «, Mofa, dútante locali-dade. tio Território do Rio Branco, eierlta es»»|lnaSitMu nm grupo deaelvicolas alfabetiíados pela "Escol» índio AjuricaH". Uma ve» alfa-betizaãos e assim integrados na comunhão. braíifelr* es Índios assina-ram-sc José Aleixo, o tuxána do grupo, Adolfo Éjmtiro, Raimundo Fai-sela, Cláudio Demetrio c Duarte Mar^tahío. Talm íepoia de Anchietae do general Rondou, seja esta a primei» ver. em sue Miragens apren-deni a ler c escrever, graças aos esforços da >granée campanha aue.como estamos vendo, se irradia por todos o» ponto» do território nacional
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GHATIS
Perfume compacto

FOROIMEwFORO
jrjKESÇB, dia a dia, o entusiasmo, por parle de alguns parlamentares,em tomo do projeto Mozart Lago, que pretende o aproveitamento dobelo sexo cm cargos policiais. Admite-se, por iíM, que o projeto, embreve, estará transformado em lei; e, então, Teremos, nós distritos po-limais, comissários de saia c "baton", kft voltas eam a malandragem ccoin o vicio, metidas, é claro, em horripilantes encrencas masculinas Ofeminismo esta, portanto, em grande atividade; procurando, cora ardor cdeterminação, colocar as mulheres no mesmo nivel des homens. Ninguémestranha, pois, que amanhã, 110 MaraéanS, snrja um esquadrão feminino,
para disputar o Torneio Municipal. <

Tudo. agora, seri possível, pois as "meninas" estão sob à proteção defiiíinocs de inquestionável prestigio. Ainda ontem, um matutino publicou,11a integra, o discurso de nm novo desembargador, róis não i que o ho-meiixinho declarou, sem subterfúgios, ser ante-nusetlinista e divorciai»I extremado? Não sc duvide, portanto, 4a aprovação do projeto. A lei virá.t, com ela, uma verdadeira revolução dos costumes policiais. Sim, porqueo sorriso substituirá os bacamartes; a candura vi» em lugar do roben-
que. £ a coisa vai ficar excelente, pois, ago», te a comissária fôr boa,nio haverá criminoso que fuja à perseguição da justiça. Feio contrário:todos sc apresentarão com rapidez, na certeza de quo farão bom negócio.Sim, porque, a despeito de tudo, a mulher é atnda a ehave de todaa fe-nomenalidade masculina. Daí a fama?» sentença do nio menos famosoDuque de Windsor: — "sie as mulheres prejudieam os seus negócios...
abandone o.s negúcios!"..,

COLCHÕES

ESPETACULAR E TliAC.lCO' DKSASTUE EM ARAIIIJAMA — Em 011-
tro local noticiamos o fato. O automóvel particular, que vinha para
esta capital, capotou, causando a morte de uma menor, e ferimentos
nos passageiros. O clichê mostra uma das vitimas, Isia Ferraz, mãe

do sr. Manoel Ferraz, quando recebia curativos.
MATOU-SE POR TER PERDIDO A BOLSA DE
ESTUDOS NOS ESTADOS UNIDOS

Na residência do ^cu irmão Aso.-;- rie 24 ano;', solteiro, funcionário de
Unho de Melo, com quem residia, Conselho Nacional do Petróleo.
na rua Carvalho de Mendonça n. 29, Valendo-Ee da ausência do irmào
apartamento 401, em Copacabana, n dn um amigo de ambos, Waldemstr
pôs ontem termo á vida o química Leite de Rezende, que haviam ido á
mdustriàl Aldenoi* Pereira, dn Melo. praia, d químico abril as torneiras rie-*Ogi<3 do fogão c com as portas fecha-

das ficou asplraiidoo.
Pouco depois, chegavam ã casa o

irmão e o amigo que sentindo o
forte cheiro de gás, logo á entrada,
correram e foram encontrar o qui-
mico já quase sem vida. ,
| O.s dois pediram o:í socorros -:\i
Hospital Miguel Couto e uma arnbu-
lancia transportou o tresloucado para
aquele nosocomio, onde, logo em se-
guida veio a falecer.
CANCELADA A BOLSA

DE ESTUDOS
FOR SER COMUNISTA

O irmão do suicida, falando á re-
portagem, atribuiu., o trágico gesto
a ter sido cassada uma bolsa de es-
tudos que havia sido concedida ao
jovem ,quim'co, para ir estudar nos
Estados CTndos, acrescentando que o
motivo desse cancelamento teria sido
a possibilidade de uma nova guerra.

Todavia, a polícia rio 2." distrito
da outra versão aos motivos do can-
cciamento da bolsa, os quais, segui)-
rio as autoridade.-,, teriam so i,onsu-
bstanclaüo no fato de Aldenor Pe-
reira dc Melo ..professar a ideologia

.comunista..:. %r ,.' " v ,
__ 
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REffÔRMAM-SE n domicilia pa-
ra o mesmo dia por preços, ao ai-

cínico de iodos, Serviço
perfeito e rápido.

ORANOE SORTI MENTO para
w pronta entrega as:

COLbHÕES e ACOLCHOADOS
ae: Crina, Cearlna. Algodão:

Travesseiros de Painas de Seda e
Cortiça: CAMAS O ESTRADOS

de Vários Modelos
: FABRICA:'RUA SANT'ANA» 40Telefone: 43-4349
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TRIBUNAIS POPULARES
Eeunem-se. amanha, na si*la do

Conselho da Ordem dos Advogados
do Brasil, as Comissões dc Direito
Constitucional, Penal c Judiciário
Peiijl. Estudarão o.s juristas, como
temos noticiado, o ante-projeto ,sô-
bre os tribunais populares. A seguir,
serão enviadas ao Congresso, em
forma de emendas, a.s sugestões dos
advogados, para o aperfeiçoamento
da lei em projeto.
NOVOS SÒIilCITADÒRES

O presidente do Tribunal de Jus-
tiça concedeu provisão de solicita-
dores aos quarto-anistas de direito
Agrániò Alvarenga Moreira, Myriam
Botelho Tostes da Fonseca c Sérgio
Mendes de Oliveira Castro, cujas
inscrições, brevemente, serão apre-

ciadas pela Ordem do.s Advogados
do Brasil;
ADVOGADOS-tUNCIONARIOS

Continua sem solução, na Ordem
dos Advogados, o caso das inscrições
de funcionários da justiça nos qua-dros profissionais daquele órgão do
cfcíse. A.ultima inscrição, — de um
funcionário do Tribunal Eleitoral, ~
foi deferida pov 7 votos contra 6.
mas. ao que coitsta, subirá, em graucio recurso, ao. Conselho Federai. A
matéria, na instância superior, élambem, muito controvertida,
TRIBUNAL DO Jl'RI

Sob a presidência do juiz BandeiraBUmpa-, esta sendo julgado, hoje,
pelo Jun, o acusado Avenildo Dan-tas de Araújo, que, a S de abril de

pmõocámJt/z 'mm
^fe

para cada compra de uma
colônia na íragrància

de sua predileção...

g/w//.

GARDÊNIA

FLOR DE MAÇÃ

WHITE FUME

PERFORMANCE

WHITE MAONQLIA

TAMANHO OE CR$ 75 00

Helena Rubinstein
1950, na rua Apurima, de surpresa,
agrediu a tiros sua esposa Aiitpniá
Vaie dc Aráujd, matando-a. A
acusação nstá a cargo do promotorCordeiro Guerra e a defesa confiada
ao criminalista Romeiro Nulo.
FILENCiÀS E

CONCORDATAS
No Juizo da 5a. Vara Oivel Ma-

|noel J. Costa Júnior E. C. M., dl-
«endo-sb autor da soma dc Crç ....

;3.nD'J,3n, rdqucrcú a decretação dafalência do negociante Álvaro cills,
sucessor de Pamiío <& Gil-, estabeic.eido á estrada da Barra, 40 —¦ Ilha

[Campo Grande.

I O Juiz da 4a. Vara Civel nos autos

da falência do negociante k. Abreu
nomeou Sindico o or. liqiiidaiité iu-riícial;

O Juiz da 4a. Vara Civel nos autua
da falência de Ernestino ds Oliveira,
nomeou Sindico o dr. liquidarite |u*(iieial.

O Juiz da 9a.' Vara Civel nos au-
tos da concordata dn firma Metalur-
Bica Eleiro Mecânica Lida., nomeou
comissário, em .substituição, o auto:'
J. M. Melo.

O Juiz da Ha. Vara Civel mandouo concordátário Editora. Guarany
Ltda., informar o crédito do Banco
da Bahia S. A., bem como o co-

missario, 50b as penas da lei. —-
zo clr- ii dia;.— O Juiz da Ma. Vara Civel'
lundamento no artigo 68, combi
com o artigo 171, da lei de falei
destituiu o comissário da concòi
do M. Fernandes Marques «nicoii. em substituição, o credor^
tribuiclora dc Artefatos Têxtil"-]
CONCURSO PARI JUIZ

Prosseguem, tm Tribunal dc*«i;a, as prows orais rio concursd>,
juiz substituto. EstSb chamado<
ra hoje os bacharéis Antônio'
Horta. Pedro Vieira dn Matos e!rival Bqechat Filho. Se esses eidatn.s faltarem; serão apregoade
bacharéis Iara Muller, Roberto
Lago Meira de Castro e Danilo-;
gol Brigido.

y.v

0 CARRO QUE IIHCiri 0 FUTURO
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O câmbio outr-môfico STUDEBAKER obedece sempre. É o único considerado perfeito petos. Menicft • V 
'

• ...r ,r, -.- DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS STUDEBAKER S. A."
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escreve :

D ADE

h-

ÍS.OS AIRES, (APLA) — A certidão cie nascimento é uma m-nUrn
jhvcnelonal. Serve apenas para ciar testemunho, nos atos públicos,
_j alguém existe físlcamçnte. E' um documento pnra sn deixar se-
o nà caixa rie papeis Inúteis ou de importância secundária. Quan-
Sé solicitado-tio Registro Civil, ou r-unnrlo uma autoridade nos"ta 

quantos «nos temo*, um pequeno esforço dc reconstrução, uin
_>fi_}c.üo s_b.è'as pontas dos dedos, é sinal de juventude, A ver-
ra velhice é a do-, velho, que se jactam dc ter alcançado determi-
idade.

) velho é um senhor que tem dez anos mais do que eu, dis.se um hu-
ta.Nn estréia da ópera "Fausto", um amigo perguntou n Gounod,
ntêo contava quarenta ailos,

Com precisão, que idade deveria ter o seu Fausto no primeiro

Ora essa — respondeu o musico —• a idade normal da velhice:
h.à anos.
Ante ano;; depois, c Gounod linha ja sessenta, fizeram-lhe a mesma
mt,?.:

Ora c.-.a — respondeu Gounod —• a idade normal da velhice, isto
anos.

decir.rp.ção da idade é interpretaria diferentemente: —• para ai-
é úm ato de capitulação; para outros, um contrato rie aluguel que

çhóva com a vida. Um escritor anunciou seus quarenta anos com
título: "Duas vezes vinte". Outro. Ugo O.ietti, chamou a um seu
dc poesia om prosa e sabedoria: "Sessenta",

No verão de 1902, agonizava o cardeal Leriocowsliy. O popa desejava
r, com freqüência, noticias dele e .seguia com ansiedade o curso de
mal. Tendo enviado um mensageiro para saber noticias, quando este
ess.ou o Papa perguntou como estava Stia Eminência.

Mal. Santidade. A enfermidade, segundo dizem os médicos, não
grave, mas a toniR perigosa a idade do enfermo. O cardeal é mui-

elho!
Velho, velho... interrompe vivamente o Papa. —- Que é velhi-

O cardeal tém apenas 80 atos: portanto, não é velho. Que sou eu
o parn você, que tenho D'-' anos? Saia daqui, que você n&o sabe o
dir*.

p homem não tem a klado de suas artérias, como disse um medi-
é esmo, ciep."!S dele, se repele nos salões entre duas taças dc chá. O
em tem ,-¦ idf.de do próprio espirito, Para pôv ao alcance de cada um

nós esta riiiir.il determinação, um psicólogo, Stcp, propõe um auto-'me, um autò-interrogatório. Junto a cada pergunta, em lugar dc res-
der apenas sim ou não, deve-se escrever o numero correspondente:

.Oe.eja ter uma casinha exclusivamente sua? Sim, 5, Não, ü.
Toma ou poderia tomar um ônibus ou bonde em movimento?

, Oi.Mo, 2,
Gosta dn viria, apezar de tudo? Sim. 2; Não, 0.
Sente-se bem em companhia de pessoas mais jovens? Sim, 2.
,0. ,Conhece a ária de "Ramona"? Sim, 4. Não, 0.
-- Já leu algum romance de Dakobra? Sim, 0. Não, 3.

Ama o imprevisto? Sim, 0. Não, 4.
Pensa a meudo nas suas horas passadas de felicidade. Sim, 6.

|o, 
'0.

-- Acha curta a vida? Sim, 3. Não, 0.
-- Prefere o desenho animado ao filme de longa metragem? Sim,
ão, 0.

JS.que.e facilmente suas preocupações e desgostos? A obsessão
| 

"preocupações do dia o impede de dormir? Sim, 4. Náo. 2.
E' uma ilusão a passagem dos quarenta anos? Não tem a vida

ijições bruscas e ns idades se sucedem .sem cortes nítidos? Sim, 2.
1.

E' Indulgente para com o.s erros da juventude? Sim, 5. Não 0.
.— Mudando de emprego se progride nos ofícios e mudando de pru-ão se progride na vida? Sim, 0. Não, 4.

Pode-se am*r pela primeira ver. aos cinqüenta anos? Sim,3.*), t.
Cada idade tem seus prazeres, mns são sempre o.s mesmos? Sim,

Nâo, 0.
As pessoas de certa idade tém geralmente recursos muito mais

[pios do que os jovens? E' justo? Sim. 3. Não, 0.
Marca mecanicalhente o ritmo quando ouve um fox? Sim, 0

. •!.
Crê no seu instinto? Sim. 3. Não, 2.
Tem mais dc cinco pares de sapatos em bom estado? Sini.l

o, 0.
-- Gosta rie dar conselhos? Sim, 3. Não, 2.

Submerge com prazer na água fria de um rio? Sim, 0. Náo. 2.
Tròcá, ás vezes, a posição dos moveis no seu quarto? Sim, 1,o. 0.

ÕMpis dc tiver respondido, com plena consciência, n estas pergun-_fi_à a soma dos números correspondentes ás respostas e terá sua-(ladeira idade.
Soma que causará a alguns um pequeno desgosto. Porém o mal nãoirreparável. Pôde ser curado.
E' muito simples. Observe os velhos. Falam .sempre de si mesmos.

I jovem fala do que fará; o homem maduro do que fez. Para rejuve-
Ifecer, basta esforçar-se para não falar tle si mesmo, não contar unedo-s da própria juventude remota, pensar que cs atores que nos diverti-"" e dos quais os jovens ignoram até o nome, náo interessam a nin-em; os jornais desaparecidos, as mulheres foram belas, os homens quecnerqm com seu nome e suas gravatas as crônicas elegantes perten-f.o passado. Não evocar o passado,

m JÁ numa revista que o.s velhos têm tendência para restringir os "e"'-..«ciiü-angular os "O". Para evitar isto, mandei colocar da minha es"-
grafica uma pena com uma ponta de um milímetro e meio, o que nie*riga. a fazer com a mão um movimento longo. Ginástica física iVnArênçia. .Ginástica do espirito, na realidade.

Para não envelhecer, a verdadeira higiene consiste em manter a ai-a jovem. Ja, de idade avançada, Clemenceau todas as manhas deco-va uma página de prosa, como se íôra um escolar. E isto lhe permi' aos 83 anos responder a Voronoff, que lhe pronunha rejuvenescê-lo
fli seu enxerto.

Voltaremos a conversar quando eu ficar velho
Bm-be.v D'Aurevi!ly, que tinha uma abundante cabeleira, diante da!!'gunta oe Huysmans sobre se pretendia tingi-lo ou náo, respondeu'ms tingi-lo quando ficar velho". Tinha 70 anos
Stndo chegar a objeção: "Mas você está falando dc si, também con-
Certo, dc duas uma: ou sou ainda jovem o posso permitir-me«: luxo ou sou velho, e estou dando na minha própria pele as provas. que afirmo. No segundo caso, não façam com., eu; no primeiro fn-tan como eu aconselho. Mas evite deduzir que em todas as afirmaçõesa um pouco de verdade e um pouco de falsidade. Esta afinnaçào M.m.tegor.co atestado de velhice. E' preciso ser extremista para ter vinte
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Perdura o perigo comunista na Fimandia
Por MAURICE CHOUROT, da 'Trance Presse" Especial para o DIÁRIO DA NOITE

Pros.e.uindo 

o inquérito so-
Bro o movimento comunis-
ta, no Mundo O.idenla.,

.rçaniiado pela France Prense,
publicamos Jioje a reportagem
de Maurice Chourol, que trata
da situação na Finlândia.
Amanhã segue a colaijcraçãr.
de Frederic Co.niard sobre a
Grécia.

Em 
recente artigo, Ar-

vo Tuomtnen, que foi
secretario-**; e r a 1 do
Partido Comunista Sin-
landes e que é hoje o
único dos chefes vivos
dos que dirigiram a or-
ganização até 1.930. es-
crevia: "Os trabalha-
dores finlandeses, in-
inclusive os comunis-
tas, são de tal modo ex-
perimentados e de tal
modo finlandeses, que
será dificil levá-los pa-
ra o caminho em que
foi a Tchecoslovaquía,
que será extremamen-
te difícil bulgariza-los".
Falar atualmente do
caráter --nacionalista-'
do Partido Comunista
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EKCIA DE KAESONG
Ainda não foi possível estabelecer-se
acordo sobre a zona desmilitarizada

Longa, mas infrutífera, a 14a reunião
— Não cessarão as hostilidades

rjÁiVIPÒ DE TRÉGUA AO SCI, 1)K KAESONG, 30 (INS) — As ciclo-..-
riirs aliadas c comunistas inlcrrodiperani u 14.* reunião dr pa/ .rm

encontrar uma solução an "impasse" rm torno i!a linha dc desmllltari-
ração na Coréia.

No entanto, os drlr.nilos coiH-orriarnm em se reunir novamente hnjr
as 7.1 horas, liora do Ilio de Janeiro, pura nova conferência destinada arnrontrar uma notação,

SESSÃO I,OXQA MAS «-
INFRUTÍFERA . pão. A décima quinta reunião foi

ACAMPAMENTO DE PAZ DAS convocada para amanhã, às 11 hora-
NAÇÕES UNIDAS A SÜLESTE DE como uma nova tentativa para rom-
KAESONG, 30 (U.P.) — A 14> con

COM/C/O COMUNISTA EM HELS1NK1, CAPITAL DA FINLÂNDIA

não é sacrificar a uma
nova tendência. A his-
toria desse Partido não
tem tido aliás settão uni

aspecto de resistência
de seus membros e de
seus chefes a diretrizes
partidas do exterior.

PREVALECE O NACIONALISMO

D ESDE 1920 a oposição ao Kremlin so fa-
zia sentir e, a despeito de expurgos

repetidos, os comunistas finlandeses sempre
ficaram fiéis ao seu pais. Isto se viu durante
a guerra do inverno 1939-1940. Não sómen-
te o governo fantoche de Terijoki jamais re-

presentou outra coisa que seus sete mem-
bros, como nâo houve nenhuma hesitação dc
parte dos comunistas de tomarem armas con-
tra o agressor soviético. E, durante toda a
duração das operações dc guerra, nenhuma
greve de sabotagen-_.se verificou na Finlan-
dia apunhalando pela scostas os combaten-
tes. Mais recentemente: as greves políticas

de 1948, as arruaças de Komi em agosto de
1949 foram uma série de fracassos. A des-
peito dc seu particularismo, o PC finlandês
continua sendo uma organização de primeiro
plano na vida política do país. Depois da
guerra, um eleitor em cinco vota com os co-
munistas. A fidelidade dos operários ao PC
vem de uma espécie dc tradição que remonta
á época da guerra civil de 1918. Os filhos dos
vermelhos que então sofreram feroz repres-
são não podem hoje pactuar com os dissiden-
tes que fundaram o Partido Social-Democra-
tico. Ao anti-comunismo exagerado que o
Partido Social-Democrata arvora, cria um ver-
dadeiro fosso que isola a extrema esquerda.

S ultima.-- modis norte-amerien-
nas de. ver rm quando encon-

tram difinuldades de tomar pé em
erras mais tradicionalista». Assim
ór exemplo, trato o Tribunal dc

iFurtl., no Sul da Alemanha dc una
novos modelos de gravatas importa*
nos dos Estado* Unido*, que parecem

er entrado cm choque epm o código
civil teutu.
Havia nas gravatas mocinhas vestidas

a "la Eva" c em posições, que o Tri-
bunal considerava imoral. Chamou-
so uma relebre autoridade, o profes-
ser Nagcl da Academia de Belas Ar-
tis de Municl» para que desse o .seu
parecersnhrn o c»»o. O professor fez o
no sentido dc que oa modelos expôs-
tos no artigo de moda, não poderiam
ser consideradas como obras dc arte.
mas também não chegavam a ser
Iascivns. Apesar disso foi proibido o
uso dc gravatas "pin-up çirl" em
t*.rritorios da Bavária e n importador
condenado a pagar uma multa dc
1.000 marcos suados.'.*
UM Ro-hes.»", nos Estados Unido...*t**| corre atu»lmerite um outro pro-
cesso. A conhecida firma Kodak rie*
gou-se a devolver um filme cie 70
metros, que lhe foi confiado para rc-
velar. Alega ela tratar-se tle matéria
ob.cèna, que chocou profundamente
os funcionário-, — do diretor-até aos
porteiro-, —• da respeitada empresa
americana.'¦¦ 

Cenas inteira, da película revela-
da. mostram danças nuas, verdádel-
•íás. orgias, nas quais participam du-'2las do interpretes dos sexos -maia
diversos. O dono do filme, um certo
ST. Dénvcr Wright, explicou tratai-
sè a fita dc um documentário de alto

J valor cientifico, filmado por ele no
¦baixo Amazona.., em aldeias dc índio,
iíião civilizados
1 Consta, que o Tribunal dc Roches-

|>'tér está a procura dc especialistas
.-ldoneios, quo possam testemunhar
>*fS*:'existn ou não tal terra chamada
f Amazonas.

,V ÍA* que caímos hoje no assunto
íifp dos bons costumes, convém no-
í.tí_iar que um novo recorde foi ba-
.iWdo em A'lena. Numa competição
_fe quèm-conle-mais, um cidadão com

;JM.viriraavera-i nas ,-oslns, chamado,
^fealsky, comeu ISA ovos crus num
f-ftf fo jte 2 hora», o que lhe valeu o

ULTIMA HORA
RECLAMA 0 JAPÃO DA RÚSSIA
370 MIL PRISIONEIROS DE GUERRA

XAÇõES UNIDAS, 30 fU.P.) -
Hoje .-jerfto'-apresentadas perante asNações Unidas as casacões dc que aUnião Soviética deixou de repatriar
370.000 japoneses prisioneiros dc
guerra o deixou 23S.0O deles perecern;« campos dc trabalho siberianos ou
em outras paragens do nordeste da
China. Os diplomatas consideram
que, em qualquer entrevista entre os
ocidentais c os russos, pnra procuraisolucionar a situação no Extremo
Oriente, este assunto da sorte dos
prisioneiros japoneses ocupará lugar
cie destaque. As acusações feitas pe-Io governo japonês cie que a Rússia
não respondeu os pedidos das Na-
ções Unidas c da Cruz Vermelha fn-
(¦«•nacional íi respeito dos priskmei-ros será levada ante a Comissão "Ad

|Hoc" de Prisioneira de Guerra, em
sua reunião de hoje. Essa comissão,
composta pela condessa sueca Folke
Bernadotte. o advogado Salvadore-
nho José Gustavo Gücrrero, ex-pre-

¦ sidente da Corte internacional de
__Haya, e o ministro cio Supremo Tri*
I bunal dn Birmânia Auriff Khine, tam-
| bem terá diante de si as reclamações

da Alemanha Ocidental, Áustria c
Itália dn que a Rússia está domerári-
doa repatriar os prisioneiros de guer-ra capturados pelas forças sovieti-
cas.
SFORÍ.A AFASTADO

DAS RELAÇÕES EXTERIORES
ROMA, 30 (Reuters) — O primei*ro ministrifcltallano, Aleide de (ias-

peri, assunílu, hoje, oficialmente, a
I direção dc sua Pasia adicional dos
j Negócios Exteriores, da qual se ,-ifafi-
I tou, por motivo de doença, o conde
!:Sfi'VM.

Sforza, de 7" anos, que se restai)"'-
Jecc vagaiosa. mas satisfatoriamen-
(c, dc sua doença, foi incluído r.o
novo governo dc dc ('asp.ri como
ministro sem Ps-,*..*- encarregado dos
assuntos da Un*.,: 1.iropéia.

O "premier". (,.*e sc apresentou r.
seus novos po-h». Ministério do
Exterior, hoje, também assumiu a
direção do Ministério da África Ur-
liana, que está em processo dc gra-
dual liquidação.

SURGIDO DA ILEGALIDADE

SAINDO, 
logo após a segunda guerra mundial de uni longo período de

clandestinidade, o PC finlandês prontamente se reorganizou. Nessa épo-
ca preferiu apresentar-se sob o aspecto de um largo movimento de mas-
sas, contendo seu programa aproximação com a URSS, condenação dos-'criminosos de guerra" e luta para a instalação de uma verdadeira democra-
cia popular. E foi assim que nasceu a União Democrática Popular, mais co-
nhecida pelas suas iniciais AKDL (Suomen Kansan Demokraattinen Liitro).
Dessa organização o elemento principal era o PC, ao lado do pequeno Parti-
do Socialista Unitário e de um certo numero de "sem partido" entre os quaisfiguravam diferentes personalidades de diversos meios. A partir dessa
é_toca, o PC desapareceu das listas eleitorais, deixando á nova organização
o encargo de representar a extrema-esquerda. E seguidamente, conseguiu
a organização SKDL vitorias eleitorais. Recentemente, a antiga formula da
SKDL foi modificada e agora o movimento é controlado inteiramente pelos
comunistas. Diz-se mesmo estar em preparo um expurgo para afastar os--duvidosos ou indisciplinados". Atualmente o PC e o SKDL formam um todo
homogêneo que dificilmente pode ser examinado ou considerado separa-
damente.

A LUTA CONTRA O NACIONALISMO

TRABALHO
DE "SAPA"

L ti-tOÀ dc .....000 pessoas —
a metade dos aderentes
do PC —-%e dedica a essa

ação clandestina que lem as-
pecíos diversos. Há três anos
esses clandestinos se orienta-
vam para um movimento in-
siiriecional do tipo tchecoslova-
eu, mas agora concentram-se
em outro objetivo: procuram
influenciar no dominio da "in-
formação" e obedecem á chefia
tle uma comissão especial á cuja

lesta sc acha um antigo chefe
da "policia de Estado" (isto c
"política") do tempo em que
Irju Leino era ministro do lil-
terior. Existe assim uma "poli-
cia do Estado" não oficial, e
que "tudo vê" atuando com sua
fiscalização em todos os bair-
ros e em toda a parte até, en-
trando nos restaurantes, nos
hotéis, no exercito, nas fabri-
tas, etc... E essas atividades
que se podem chamar ile "sa-

pa" os comunistas clandestinos
exercem em todos os aspectos
d:i Economia, da Defesa, du
Educação... E assim vai viveu-
do, e dominando, o Comunismo
na Finlândia, com independen-
riti 6 verdade, mas sem. coisa
nenhuma ceder na teoria mar-
xista, Não são escravos nein
satélites cie Moscou, mas são
comunistas eom todas as ten-
dencias c praticas do Comu-
nismo.

íeréncia de trégua, em Kaesong, foi
suspensa depois de uma sessão con-
tlntia de mais dc três horas, ás duas
horas c cinco minutos da '.arde dc
hoje.

Ò-; delegados deciainrt.ni que os
trabalhos serão reatado-i às oni-.e da
manhã tíc .erça.t.lra; quando él?s
se reunirão pela declina quinta vez.

A sessão rie hoje começou com a
discussão do sentindo iiontò do te-
mário, islo é, o estabelecimento de.
zona desmilitarizada entre as duas
forças cm oposição.

No primeiro momento, náo hou-
ve nenhum indício sobre se houve
algum acordo sobre esse ponto vital
das ne.ociaçôes.

NAO CESSARÃO AS
UOSTll.IDAÜES

BASE AVANÇADA DAS NAÇÚES ...._!>0!.-
UNIDAS NA CbHBiA, 30 tU.P.) - Ao m.smo tempo, salientam queO,- dole-indn.. dr. paz terminaram sua Uerln permitido a vinda ri" médicoi
14.'* reunião hoje, ainda em im-'jc_t**únistas an- acampamentos de"iásse quanto á questão dn zona-tàm . prisioneiros comunistas.

per o impasse qus dura quatro dinj
sobre o segundo item dn agencia da
conferência de pnz. A rounifio rie
hoje, durou três horas e oito mínu-
tos, sem intervalo. Ambas as pnr-tes deixaram claro durante a ren-
nino que as hostilidades continuarão
durante ns atuais nsgociaci.es. Isto
clesín;: os bor.tos dc que .'-cria possi-vel nina nrdciii de cessar fo.o extra-
oficial, antes que todos os detalhes
do armistício tivessem sido elnbo-
ridos.

MISSÕES MÉDICAS
WASHINGTON, 30 (INS) - Três

.'¦•nadores republicanos pediram quese permita a grupos de médicos ame-
rlcanos visitarem os prisioneiros de
guerra em poder dos comunistas, co-
mn condição parn o prosseguimento

iicgciclagõe.. do. paz nn
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1J..M sele "clippers" serão embarcadas no próximo més para São Pauln.
no llrasil, 120.000 libras de fibra de "nylon", para ali serem trans-

formadas em tecido comum de "nylon".
O primeiro .arieg.-imc.lo dc fibra — IS.000 libras — será embarcadono dia 1 de agosto rm San .tuan, Porto Mico.
Esses embarques são c*-portadns pelh firma Scliwaback Jk Co , deKiiVi Vork. para as Industrias Brasileiras rie Meias, em ToledoPaulo. (NOVA YORK — V. P.j.

EM MISSÃO DO GOVERNO
ISItASlEEIRO

Sáo

O industrial brasileiro Gerhardt
Cunlher seguiu ontem, de avião, para
Amsterdnin, primeira etapa da mis-
são que reali/.a na Europa por conta
do governo rio Brasil, com o objetivo
do desenvolver ns exportações e im-

SALVOS TODOS O.S NÁUFRAGOS
Toán a pequena tripularão rie 6

homens cio navio colombiano '.'Ban
Penny" foi salva a 35 quilômetros cia
terra mais próxima, no Mar das An-
tilhns, pelo petroleiro "Manhattan",
ria Standard Oil. Esse petroleiro re-colheu o grupo exausto, ontem à noi-

porlaçôos brasileiras. (NOVA YOKK te e dirigiu-se para o porto-psiname"¦" AFP|- nho cie folon. Os sobreviventes esta*
iví'ini.-v'i.|.- vi 4r-.--.i-.vi-. v;,!" vaí!íUKio num barco salva-vidasINCIDEME NA ALKMAMIA quando foram recolhidos pelo navio-

A passagem dn fronteira da Repú'--] tanque, (MIAMI — UP);
blica Federal alemã, em direção á
zona sovictica, pelos membros cln.s
organizações comunistas ou comuni
/antes, que pretendem comparecer au
festival de Berlim, ainda náo se vc-
rificou.

Um rigoroso conlrole dos pontosfronteiriços é exercido pela policiafederal, cujos 1.100 membros estão
em estado de alerta na Baixa Saxc.

Em Hanover, cerca de mi! rapazes
e moças foram detidos sábado e do-
mingo, Um ligeiro incidente .se pro-
duziu na região de Hüdeshelni. onde
50 militantes tentaram desarmar o
],osto tia fronteira, mas tiveram que
fugir depois de cado o alarme.

Em Brunswick a policia anunciou
n prisão de 195 moças c rapazes, nas
ultimas 24 horas, enquanto que a de
Hamburgo assinalou que numerosos
outros foram impedidos de passar
na fronteira do Schleswig-Holstein.

Da zona soviética foram acesas fo-
Eueiras parn assinalar os pontos da
fronteira zonal onde a policia popu-
lar está pronta a acolher os parti-
cipántes do festival. (BONN — AFP).

Ultimamente contra-
riando o sentido iniciai
do Partido, foram to-
madas medidas paratutar contra as tenden-
cias nacionalistas do
mesmo. De outro lado,
o periodo do acordo
com outros partidos
passou. Os comunistas
finlandeses sabem o
valor da disciplina. E
com a criação de ceíu-
Ias em todas as fábri-
cas e outros estabete-
cimentos, esperam seus
dirigentes manter a co-
esão partidária. A,lem
das empresas comer-

ciais ou industriais, há
outros domínios em
que a atividade comu-
nista na Finlândia pro-
cura intensificar-se. Ha
vida social, por exem-
pio E vale-se o PC de
organizações comuni-
xantes, como a dos cha-
mados Partidários da
Paz, a das Mulheres
Democráticas etc. Tam-
bem de algumas socie-
dades de temperança
de uma importante Fe-
deraçâo Esportiva Ope-
raria, da. qual este ano
os diretores são social-
democratas, mas que

os- comunistas procu-
ram captar para si. A
toda essa "atividade le-
gal" do Partido Comu-
nista sobrepõe-se, po-rem, o que se pode cha-
mar de atividade elan-
destina cuja importan-
cia tem aumentado sen-
sivelmente.

ENCHENTE NA

A resposta do governo Iraniano à ;
nota britânica (• esperada em Lon- j
dres pela manhã de segunda-feira-
Será. sem duvida, examinada no de-
correr do conselho de gabinete, as
11 horas da manhã. E' provável que
nova; conversações se íealizem e::-
tre Harriman e o.s dirigentes ori-
tanicos.

ELEIÇÕES EM ISRAEL
Fere-se o pleito, para eleger o novo
parlamento, em meio a grande tensão

Desapareceu um iate
¦ LONDRES, 29 (AFP) -- O late"Spurlin". pirtencente à RAF, clesa-

pareceu no_Dan.il da Mancha. O
iate, que tinha, quatro ou cinco pes-
WÊÊÊÊÊÊSmm\m\mmmt

TEL AVIV, 30 (INS) — O novo
Estado dc Isrnel elegerá hoje um no-
vo parlf.nientò. O recente assassina-
to do rei Abdulla c a disputa petro*
lifera entre a Inglaterra e o Irã con-
tvibuem de maneira importante para
a, tensão que se verifica no selo do
povo, em virtude das eleições. Cal-
c-ula-se em 800 mil o numero de cl-

CHEGAM A' ALEMANHA OS PRI-
MEIROS " WAGONS-VOADORES"
Capazes dc transportai-
tropas ou grandes quan-

tidades de alimento
FRANCFORT. 29 (U.P.) - Clie-

gai'am os primeiros aviões norte-ame-
ricanos destlnad-r, á reorganização
das forças aéreas da Organização do
Pacto do Atlântico 

Os nvi0;s que desceram nn base rie
Re!:ei'.*iiv>n são oito "C-119" -- "Va-
çõe.. Voadores" — capnites de trãiís;
pórtír paraquedistas. ou grande
quantidade dc alimentos ou arma-
mentos ás Jinhás de frente A ater-
rissàgem verifi.ou-se áp io horas o 57

mmmmm

dãos que depositarão hoje seus votos
nas urnas.

O numero dc eleitores, comparado
cem as eleições dc 1049, aumentou
de ..00.000- Ós observadores políticos
consideram a eleição como principal-
mento uma luta entre o partido "Ma-

pnl", do primeiro ministro David
I-cn-Gurion c os outrds independen-
tes da orientação do primciro-mlnis-
tro. O Partido Ma pai obedece uma
orientação esquerdista, sendo que
o seu opositor segue uma linha de
livre iniciativa.
CANDIDATOS

DE TODAS AS CORES
TEL AVIV, 30 (UP) — A metade

da população do Israel começou a
votar ás 6 horas da manhã para ele-
ger o novo parlamento. Esta é a se-
gitnciá eleição parlamentar, desde
o jovem Estado do Israel. Cer-
cn dn 900.000 dn população de 
1.400.000 habitantes fornm registra-
dos como eleitores para votar chapas
dc 17 partidos, que variam desde o.s
comunistas até as extremistas dn di-
reita, Mais de 1.000 canriídntos estão
-onc-.-irrentio ns 120 cadeiras pnrla-
(héi.tares. Espera-sè que a votação
sej|f| reailüa.ia em tranqüilidade c
dentro da ordem. Desde ontem á
noite .cesrqu toda.a propagando, o to-

Vultosos danos materiais
e numerosas familias
sem teto

PUERTO MADRVN, Território de
Cl-.ubut, Argentina. 29 (U.P.) — Nu-
merosas familias ficaram sem lar e
r."gistrnrani-sc danos materiais no
valor de centenas de milhares de pe-
sos em conseqüência do transborda-
mento do rio Chubitt, cujas aguns em
certos pontos subiram três metros
acima do nivel comum,

Não há noticias de que tenha ha-
vido vitima---, pois o fenommo se re*
plstrou lentamente permitindo que
a população procurasse lugares mnis
seguros,

Eleições em Israel
CONFLITO

TEL-AVIV. 29 (U.P.) — Mais de
I mil candidatos disputarão amanhã

ás 120 cadeiras do Parlamento, na
segunda eleição parlamentai' que sé
realiza na Jovem nação rie Israel. .

O Partido Trabalhista "Mapal"
do Primeiro Ministro B*n Gurian,
tratará de defender sua maioria pnr-lamentar deanle da forte oposição
direitista do Partido Nacional Zlo-
nista e dos esquerdistas filo-sovieti-
cos rio Pnrüdo da Unidade Opernrin.

Onlem á noite houve um conflito"ntre grupos nolUlcos com d?z feri-
dos, tudo iniciado com o atropela-
mento dr. umn crlnnc . por um nulo-
movei r!e propaganda dos cqucrriis-
tas. ¦

A grand*) innogni.ti*. cio pleito está
no votn doa novos imigrantes, em
sua maioria procedentes do Norte da
África c dos Paises do> Orient? !Mí-
dio, e aue Í8*-/*rft-*_-*.oi! não conhecei*"- 
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APROXIMA-SE A INGLATERRA DO
PONTO DE VISTA IRANIANO
HARRIMAN CONTINUA FAZENDO PRO-
GRESSO EM SUA MEDIAÇÃO

TEHERAN, 30 (A. F. P.) — O
conselho de ministros se reuniu
para tomar conhecimento dos reln-
tórios de Londres sobre as conversa-
ções dc Harriman, e enviar os de-
talhes solicitados, para permitir o
reinicio das negociações, declarou
Houísein Fatemi, sub-secretário da
presidência do Conselho, terminada
a reunião dos ministros que durou
duus horas e meia.

Fatemi se recusou a ciar esclare-
cimentos sobre as "precisões" soii-
citadas por Lonáre.s, contentando-se
em desmentir os "rumores sobre o
estudai pelo governo iraniano, da
questão da manutenção da atlvida-
de da refinaria de Abadan".

De sua parte, respondendo à per-
gunla: -- Os ingleses reconhecem a
lei cie nacionalização iraniana?", o
sr. Karim Sandjabi, ministro da
Edii-açáo./ Nacional, respondeu:"Aproximam-se ' sensivelmente do
ponto de vista iraniano".

O governo do Iran Ignora quiiucla
terminarão em Londres, as convei
sações de Harrimnn. Ratnir-se-à de
novo nn quarta-feira, para estudai'
os novos relatórios de Londres.
NOVAS CONQUISTAS

DE HAKItIMAN
LONDRES, 30 (A. F. P.) — Con-

soante os meios informados, a "im-
portnnte comunicação" , dirigida
pelo sr. Avcrell Harriman ao dr.
Mojsadegh, , além da concordnncla
britânica eni enviar uma missão a
Tehornn, expressaria igualmente a
esperança dc que ns autoridades
Iranianas se c-íorçarâo em obter a
me.horla dar, condições atuais de
trabalho o dn existência, do pessoal
britânico no sul do Iran. Todavia,
o gov.rno britnnico não insistiria,
sobre este ultimo ponto e não faria
disso connlçüo prévia ao reinicio da*
ti <*,-.<*,.laçõesi

C) sr. Harriman teria a:slm, rio''n.orrer cios entendimentos que rea-
11-ou sábado com vários ministros
britânicos, conseguido persuadir
esses ultimes a aceitarem o oforcií-
mento iraniano sem esperar segu-
ranças da parte do governo concer-
nente ã situação em Abadan. Teria

REl-I-IGA COMUNISTA
O jornal '-Daily Graphic" informa

que o marechal Zukhov ria União So-vlética foi nomeada comandante su*
premo para todas as forcas dos pai-ses satélites e da Alemanha orienta!,
em contraposição ao pacto do Atlá.n-tico norle.

Acrescenta que Zukhov era, atèaflora, o comandante em, chefe detodas as forças de terra dn TJnlfio
Soviética- iLondres, INS...

TRANSBORDA O ORINOt O
As águas do rio Orinoeo romperam

na noite de ontem o diqu* que pro-lega a cidade de Bolívar, ameaçan*
do invadir a parte central ch mcv
mn. Nn parte baixa de Bolivjir. até
os diques da companhia subsidlárln
cia Standard Oil, o rio Orinoeo pe-rielrou consideravelmente, destruiu-
do as instalaçõ:-?.

As perdas ainda não pociem ser
avaliadas, o rio também invadiu a
grande fábrica dc sabão existente
no setor baixo. A polícia íc. evacuar
os bairros: ameaçado..-, ante o crês*
cqptc perigo. (Caracas, AFP),

ÀUX.-Í.ÒYÁ' INDOCHINA
O problema da Indochina ficou

em for'o hoje. mais umn vpz. com a
clugada do alto comissário, penera!
Jean Lettré rie Tn..signj', que veio
Informar o governo sobre a entrevi.-
ta que recentemente teve com o go*vernador cio Estado rie Nova York,
Thomas Dewey, e rom o ministro
do Exterior dn Austrália, Richard
Cásey.

O general de Tasslçny chegou r!.
reconhecido, todavia, que Mossadeg'. I Snlgpn parn seguir viagem para Ws-
deveria faz*r um gesto para me- shingtop, a convite do Estado Maior
1'norar a situação nessa rs_ião, antes'Gei*lal dos- Estados Unidos, para tis-
que se abram a.s negociações. : r-?l' --E1. armas necessárias á Indo-

O governo britânico não precisa- .ch„a,_, ;. , .
ria, em sun resposta, que especi- de . Nn T/m,QR' est»-se,dando enorme
.solução estaria pronto a aceitar, e L"^....?in,:S_ es-a v,"gem'
se limitaria a indicar que essa solu- |m5' u""ed Fys!í*-
ção deveria ser concluída nu base]7T7i í •"
do princípio da nacionalização e (,01110.01 1)8l'a -ISSUSSl'não sobre a lei de nacionalização, tal I
como foi votada. nar Elpidio Quirino

MANILA. 29 (INR1 Uni porta*
voz do Ministério da Defesa revelou
hoje que o exercito descobriu ura
"complot." parn assassina'.- o presj"
dente Elpidio Quirino, Adiantou, em
seguida, que o movimento teria Inl.
cio nos subúrbios no norte dc Ms-
nlln.

i

0 rearmamento da
Alemanha c a inclusão
da Grécia e da Turquia
no Pacto do Atlântico

WASHINGTON, 20 Hl. P.) -. As
potências o:ide;)tais realizarão uma
conferência em Washington, em
meados de setembro -próximo, a fim
du discutir fò fenrmamefito da, Ale-

B.a-.ineln^-lVnv^úv^m.r.
i

Q ..KITOR já deve ter notado que o mundo parece mais cnlmn rui se*
gundn-feira. t'. difícil di.er, se isso sc deve aos correspondente elan

xranries a-*énri*is tflecráficas, uuc passam os riominj[<is ruis eampns de
"foot-ball" ou "basí-ball" — ilso depende de tradição nacion»! f tem-
•leramento — ou ao punhado dc estadlntas que fazem a histeria rontenv
porane». Não sabemos exatamente cemo esses poucos escolhidos P?.'
sam os seus domingos. Uns farem questão dc serem vistos na «nlss*. óu*
tros colaboram com seus biógrafos, passando o '.'week-cnd" pescando 

**
(iisiias claras essa tm) ou pintando, lambem isso depende de tempera*
mento, Pato é çuc domingo acontecem surpreendentemente pouca*, cor
sas, — a não ser uma ou outra eleição. Mas isso justamente c uma diW
pouci-i ocasiões em i;ue os povos interferem dlrc.Miientc nos aconled*
mcnlos e os estadistas aguardam os resultado?. Em gcrui prevnlrcc o
respeito pelo descanço dominical. — Até o fõrii. Hitlcr coslumava coi»e'
çar as suas guerras sábados a noile.

j-JOJE ESTAMOS novamente numa seguiuia-íèlra dessas, c precisando
I fazer um resumo dos^aconteclmentos do dia de ontem, não nos sur-
, preendemos ver, que a colheita 6 pouca. Em Kaesong continuam as dis-
j cussoes com as Interrupções e consultas de costume. O sr. Harriman, «

mediador do conflito anglo-iraniano passou o fim dc semana em Lon-
dres o e pouco provável que tenha podido desenvolver grande atividadeno dia de onteni. O domingo inglês, tradicionalmente é o mnis calme
cio mundo — c torna-se mnis ainda quando se trata de resolver assim-tos tao delicados como concessões ao nacionalismo iraniano. De Parisnao chegaram noticias. Após quinze dias de fracassadas tentativas pa"a formação do um governo, ale o èspiriluosò povo gaulés precisa de i"11
dia de folga,; Somente fora rio continente europeu nota-se certa ativida-ue. No ESinao oe Israel renliiaram-se as eleições parlamentares.

Q 
SK, Taft, senador ítiiublicano riortc-americaiy), todavia, lè.r. um dl?.-

vini«lr'I.,. i..„J*"5e l"1- um acontecimento sério. Explicou ele aos ¦»«'
£!.* .i_..f.C"S2ri".."„»,i* "-""-idalar para a presidência dos Estadi!

«mÔv JriMMÍhSl -* 
1W?- ° *imám> Provatelmé-ite. Inaugurou .a»

l__£è___>-_KSSS-_fSÍ__L^, 
'«V»*1»1*!.*'- -tf^twml. q«e nos Estados Unidosjo-mmlMMmmmmf?mm 

|Hg____Ji_«;_»ncla, Pois o. obstáculo, n» corrtó».
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Revivendo o crime da caneta-revolver
A ESPOSA ASSASSINADA GRITOU DO TÚMULO:-Era um viciado e eu m
m sujeitava a seus caprichos

Fatos inéditos que prepararam a tragédia que
agora está no Tribunal do Júri

l.l A' um ano, foi cometido em Tu-
riaçu' um crime cie morte em

circunstancias que impresionaram.
Avenlldes Dantas de Àraujo, mn-

ritinio, matou sua esposa, a enfcr-
meira Antonia rio Vale Araújo com
uma canetartinteiro que, na reáll-
üdaáe, era um revolver dé tipo
desconhecido, de origem japonesa.-\ arma tinha a aparência e a for-
ma de uma caneta-tinteiro, clr-
ciinstancia que náo chamariam a
atenção de ninguém no momento

.io crime, nem assustaria a vitl-
uni.

O casa! estava separado, e Ave-
mldes procurara a moça para teu-
tar uma reconciliação ou matá-la.
os desentendimentos do casal da-
ram, porem, como impossível r.ova
tentativa de vida e comum por
parte de Antonia. Esta só atendeu
no pedido do esposo para o encon-
lio por lhe haver este assegurado
que tratariam de pontos importan-
ics sobre o desquíte. Na conversa,
o assassino brincava despreocupa-
dam'ente\com uma caneta-tinteiro.
De repente, aponta-a contra o pei-io de Antonia e aquele objeto vo-
miüi- balas de fogo que a prostramsem vida.

Avenlldes será julgado no pró-
xlmo dia 30. As acusações que pe-
sam sobre ele são fortíssimas.

Estamos Informados sobre a do-
fiimentação fornecida á acusação
pelo irmão da vítima, o jornalista
Áureo Sobreira do Vale.

Divulgamos agora fatos absolu-
lamente inéditos na vida dos casal
e que prepararam a tragédia.

B1GAMO
Avcnildes conquistara o coração

dc Antonia, moça' do interior, e
fé-la vir do Pará para esta Capl-
tal. Aqui a moça soube que Ave-
mldes era casado. Quis desfazer
os compromissos de noivado mas
Avenlldes redobrou de astucia di-
zendo-lhe que não podia esquece-
Ia e que a esposa estava tuberculo-
sa, irremediavelmente perdida. E
declarou:

"Já sabia pelo médico que ia
ticar viuvo, porque a minha espo-
sa não tinha mais salvação — eu
logo que a vi senti que o mundo
não era tão máu".

Edificado o lar de Antonia, com
a morte da esposa de Avenlldes,
este começou a fazê-la sofrer. A
ponto de declarar ela após seu ca-
samento, e separação, a respeito
do marido:

"Era um viciado e como eu
não me sujeitava á seus caprichos
indecentes, é por isso que êle fala
de mim";

Diz Áureo Vale, o irmão da vi-
tinia:

"O martírio de Antonica íoi
qualquer coisa de dantesco. Ave-
nildes, o assassino, tornou-se intra-
lável. grosseiro, pornográfico o
agressivo. Seu procedimento foi
tão intolerante que resultou na sua
retirada da casa n. 9, na rua Cas-
tro Alves, 34 (Meier), justificando
pssa ma deserção, mais tarde, como
se fora vitima de "Ofensa com pa-lavras cruéis e um ciúme", desmen
;indo, naturalmente, a verdadeira
causa da separação".
O MARTÍRIO DE ANTONIA

A moça vivia em desespero, o que"O marido a agredia a socos>' pontapés" — declara Áureo Vaie"Antonica separou-se dele defini-'í vãmente". !

Entretanto, Avenlldes moveu ter-rfyel campanha de desmoralização
contra Antonica até culminar osseus atos com o assassinato damoça.

Termina o irmão da vitima iiseu libelo, dizendo:— "O assassino, seguindo a tec-nica usual de se açoitar em casa
dc alguns tios nossos, que por uma
questão de sociabilidade não lhe
puderam recusar acolhimento,
passou o domingo em csum de nos-
sa tia Carolina Sobreira Taubc,
onde, duranle o dia, discutiu o as-sunlo. O depoimento dessa lia pu-Ios jornais, faz sentir que na suii
casa foram proferidas ameaça
contra a moça e se o foram esti
provada a premedltação pelo Iate
de já trazer consigo a cnneta-re-volver",

As declarações contidas nesta re-
portagem estão sendo divulgadas
em primeira mão e se encontram
nos autos da acusação,
se depreende de varias declarações
suas, como:

...Tenho vontade de abandonar
tudo e desaparecer da vida sem-
pre ingrata e caprichosa". — "A
morte seria um alívio para mim..."— "Só peço aos senhores que qual-
quer atitude minha que tomar, ma
me condenem, sem primeiro sabe-
rem o motivo apenas peço que re-
zem por mim". E esse esmoreci-
mento nascia do fato de que jánão dispunha de meios para evitar
tontos dissabores, pelas mínimas
coisas eram-lhe exigidas explica-
ções que nem sempre satisfaziam,
qualquer gesto seu era interpreta-
do como rebeldia, ao seu rosto eram
atirados pretensos crimes, possi-veis infidelidades, tudo isso sem
qualquer comprovação mas lntei-
ramente ao sabor das contendas.

Estourada a situação, precisa-mente pelas ameaças de morte,
isso porque Antonica tinha um pa-vor mortal de arma branca dal
o exibir sempre uma navalha o cri-
minoso, que a guardava sádicamen-
te sob o seu travesseiro, procurourefugio em casa de sua tia Izàuri-
na Ferreira, residente na rua Apu-
rinás, 15 (Turi Açu), junto a quemsempre obtinha bons conselhos »
guarida quando se fazia necéssá-
rio. Aliás, já residira aí, por di-
versas vezes. Surgiu por essa oca-
sião a primeira grave e publicaameaça de morte por parte do cri-
minoso, do que fez ciência Antonia
a seus pais, através da carta de 13
de setembro de 1948, documento
esse que constitui verdadeiro libe-
lo da morta e do qual não se podedesfazer com facilidade o crimino-
so referido.

Com medo, Antonia fez a.s pazescom o marido e .a vida em comum
ficou pior.
NOVOS

ATENTADOS E O CRIME
Receando Antonica de que fôs-

se morta quando estivesse dor-
niindo, arranjou um plano dc ter
consigo em casa uma pessoa quelhe pudesse servir de companhia
e ao mesmo tempo impedir de que lhe
acontecesse algo de' desastroso. '
Assim, convidou sua prima Doraci,
filha de sua tia Aurélia Sobreira,
para que passasse a residir na sua
casa o que muito a beneficiava
pois ficava próxima do seu em-
prego.

SÈmíêfô&K. *w^™«.v,>-T^*-'t.:-?.v.'..\, ¦¦¦•

iínfonia do ale Araújo, assassinada com a caneta-revolver

De graça, as certidões do Registo Ci-
vil para fins de Previdência Social

Insiste o autor do projeto na sua trans-formação em lei
n^tA™^ teve o DIAÇIO DA - Perfeitamente - respondeu-nosNOITE oportunidade de divulgar o o sr. Decio Ribeiro Cesta - pois es-ante-projeto de lei apresentado ao tou convencido de que o ministroministério do Trabalho pelo sr. De-
ci Ribeiro Costa, através do qual fl-cavam isentas de selos e emolumen-
tos as certidões do registro civil parafins de previdência social. |

Como até hoje o palpitante proble-ma não tenha sido olucionado nem
ventilada a possibilidade do seu apto-
tamento.na futura Lei Orgânica da-Previdência Social, procuramos nosavistar com o autor do projeto, sr.Decio Ribeiro Casta, que é um dos
mais antigos servidores do Instituto!
de Aposentadoria e Pensões ds Co-1merciarios, estudioso em leis sociais'
e também autor de diversas obras
sobre a matéria, a fim de ouvir asua palavra a respeito do palpitanteassunto.

Conforme não ignoram os meus
amigos — disse-nos inicialmente osr. Decio Ribeiro da Cesta — há oi-sto anos precisamente, em 29 de
junho de 1943, através do processo,MTIC — GM — 10.623/43, tive a fe-i
liz idéia de submeter á elevada apre-jciação do então ministro do Traba-1iho. Industria e Comercio, o ilustre
senador Marcondes Filho, um ante-
projeto de decreto-lei. que visavaisentar de selos e emolumentos to-das as certidões do registro civh(nascimento, casamento e óbito) quese destinassem, exclusivamente, ainscrição e á hablitação de benefl-cios nos Institutos e Caixas de Apo-sentadoria e Pensões des seguradose de seus beneficiário,Esse meu projeto, como sabem

, - proseguiti o sr. Decio Ribeiro Cs-• ta — íi muito bem acolhido peloaludido titular da pasta do Traba-lhoe apeiado também por quase to-
dos os sindicatos de trabalhadores donorte ao sul dò pais. muito embora,
infelizmente, não tenha sido concre-
tirado em lei, como era de se espe-
rar.

Acha o nosso entrevistado que o
seu projeto possa merecer agora as
atenções do governo?

v

£ S^WmWÊl

Sr. Decio Ribeiro da Cosia, autor
do projeto

do Trabalho ao tomar conhecimen-
to deste entrevista, avocará ao seu
gabinete o processo do meu proje-to. a fim de determinar o seu urgen-
sidente Getulio Vargas, que está, vi-te estudo e submeter as suas conclu-
soes ã alta consideração do presl-vãmente interessado em solucionar
os problemas que mais afligem asclasses trabalhadoras, principalmen-te em se tratando de matéria quedeve ser objeto de inclusão na Lei
Orgânica da Previdência Social, era
em debates no Congresso Nacional
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Margarina Saúde custa menos e
vale mais! É gostosa, puríssima
e contém 20.000 unidades de
vitamina "A" por quilo! »
Facilmente digerível, Margarina
Saúde é para passar no pão,
nas torradas, nos biscoitos, nas
bolachas, tornando-os- mais
saborosos e nutritivo;?! Prefira
hoje e todos, os dias a
Margarina Saúde!
Peta uma lata ao seu fornecedor.

Sirva MARGARINA
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para bem servir I
<ACCD>

Rio, 30.7-1951
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jjjá íâ Isqueiro"Foto". Um lindo isquei- Castrai de Meio Cristal. Man- 
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fÍ4 um. máquina fotográfica. Com"ipé ** 
'ipJ'd,d* ' m6°' PedeSt4' todo ^

liwAAMwW/Íl$ propu'sor "moviveis servindo para balhado. Com tomada, interruptor e
^AW$áwAr9 me5a e tambem P"* ° bolso. Um 'io coberto com isolante plástico Real-

|l§ll§« PreStnte 
°riSÍna1, çd a decorj?5° e embeleze o seu lar.

WÊÊlJWwÂ ^^ 
^ ^^ CrS 195,00 Preço da Praça:. Cr$ 180,00'^^^^H Preço'ádia 

30i CM89,00 Preço só dia 33:.... CR$ 98,00
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V^MéÊWfr i,u,a° "sP°rt Shantung". Em

:''''"%éwííw ,iníSS'm0 shantun3' Modelo americano

A^é^mÊ^í com íec'10 ecldir' Em dois tons dc
ISflppfÉÉÉPP l3e'9<:' ^odos os tdm(iníios-

IIP 
Pre?° d* h^  CrS 295,00

II^^^^P Preço só dia 31: .... ÇRS 189,00'fÊmMwm ]
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Caixa Higiênica para Roupa Suja.
Em madeira esmaltada. Resistente e fã-
cil de limpar. Cabe em qualquer ba-
nheiro. Não exala cheiro. Respirador
que evita mofar a roupa. Toda branca
com tampo e pés azuis ou verdes.
Preço da Praça: . CrS 250,00

Preço só dia 
"Vi:  

CRS 149,00

Vestuário para Meninos. 0e 2
a 7 anos. Em superior gorgurão. Leve
e resistente. Modelo clássico com 6
botões e 2 bolsos. Cores garantida» t
cinza, marron, beige e.azul.
Preço da Praça Cr$ .125,00

Preço só dia 30 CRS 89,00

Sweater Olímpica "Winter". Em
malha de pura lã. Um bom agasalho
para os dias mais frios. Mangas com-
pridas. Gola, punhos e cintura tipo
sanfona. Diversas cores e em todos ostamanhos.
Preço da Praça  CrS 195,00
Preço só dia 1 CRS 159,00

Calça "Golf". Tamanhos de 2 a 7
anos. Em casernira mescla. Sanfona nas
pernas, botões para suspensórlos. Cô«
res variadas.

Preço da Praça: Cr$'125,00

Preço só dia 31:  CRS 79,ÍO

L

IGOSTO

Travesseiro Ventilado. De mo-
Ias "Tropical". Molas de aço ameri-
cano. Respiradores para garantir a
circulação do ar. Forrado em superior
tecido moirée. Tamanho 00x40.
Preço da Praça: CrS 150,00

Preço só dia 1.:....-'. CRS 88,00

^ÊÉ0sÊKSim

êwú
Meias Soqueto "Super". So-
quete de fio mercerizado. Diversas
cores e em todos os tamanhos. 3 pares
que valem o dobro.
Preço da Praça: 3 por.,.. CrS 39,00

Preço só dia 2: 3 por.. CRS 27,00

Calça Tropical para rapaz. Tecido
leve e resistente. Corte moderno e
acabamento perfeito. Bolsos tipo faca.
Cores variadas. Todos os tamanhos.
Preço da Praça CrS 198,00

Preço só dia 1 :  CRS 139,00

M

AGOSTO

FEIRA

Seringa para injeção. Fabrica-
ção. Argentina de 1.» qualidade. Com
agulha de puro níquel. Capacidade
5 cc. Indispensável na farmácia de
seu lar.
Preço da Praça  CrS 30,00

Preço só dia 2:  CRS 
49,00

IaJíH

íl  -X.J&**-**!"

Camisa "Comerciário". Enr
finíssima cambraia branca, leve e re- •

sistente. Colarinho moderno, mangai
compridas. Tamanhos até 37.
Preço da Praça:..  CrS 75,00'

Preço só dia  CRS 59,50

Colchão Ventilado de Molas"Blue Star". Para pronta entrega a do-
micilio, Nas quatro principais medi-
das: 1,80x1,20,1,85x1,25,1,85x1,30
1,90x1,30. Fabricado com molas de
aço estrangeiro das melhores prece-
dências. Forrado com tecidos resisten-
tes d escolha do cliente.
Preço da Praça: CrS 2.000,00
Preço só dias 3 e 4: CRS 1.460 00

Luxuoso Casaco de Peles."Brummel". Bem comprido. Mangas"Bullant" ou com punhos largos. Gola
alta. Coitas amplas.,, Todos os ta-
manhos. .
Preço da Praça:  CrS 3.000,00

Preço só dias 3 e 4: CRS 1.590,00
ou S 1£9,00 mensais pelo Crediário.
Abra o seu Crédito com antecedência.

Sapato Clássico. Em couro "kipps"

Fôrma anatômica. Solado batido que-

garante grande .durabilidade. Nas cô>.

res: preto, marron, havana e laranja.

Preço da Praça:  CrS.250,00

Preço só dias 3 e 4: CRS 199,00-
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DEVIDO Á SEMANA INGLESA O ARTIGO DO DIA DE SÁBADO É O MESMO DE 6.A FEIRA

DE MINUTO A MINUTO
DAS 6 AO MEIO-DIA

OUÇI NA "RADIO REIÚGIO FEDERlf
....HA ÜLtIMI ESTlÇlO DO SEU DIU..

0 ARTIGO DO DIA l*'^ AVENIDA - CARIOCA - JUVENUK ia: , > . ...
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UMA ORGANIZAÇÃO GENUINAMENTE BRASILEIRA
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Todos os Santos há oito
dias sem água

- ?:*' ¦AMPERSON, CLAYTON & CIA. LIO
V ¦¦¦'.,'¦ 
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Moradores de Todos os Santos, es-
pecialraente das ruas Elisa de Al-
buquerque, Honorio e São Braz,
queixam-se. por intermédio do DIA-
RIO DA NOITE, de estarem há 8
dias sem uma .gota dágua. •

í Acrescentam que já fizeram várias:.
reel»msc6«s.á lüipartloio «to.iiml

( PerfíBii • H»ílt7\
S Llmpi e Embeleze )

Julgamento sensacional
em Minas
A MULHER MATOU

O MARIDO
COM ARSÊNICO

i UBA', 29 (Meridional)'—/Com a
constatação pela perícia de que o
fazendeiro Rui Dècjiámps de Andra-
ia 1»i, .wniixAili in.», mM

Leiam «O CRUZEÜ

arsênico nas refeições de aúa yitlj
espera-se que se realize, em1'
nesta comarca mineira, um do'S
sensacionais julgamentos já tos!
dos na Zona da Mata. A Itótlé
foi presa e.? confessou .o ctpiw?
do © amante da memá.t»í"^
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A Alta continua a alimentar a corrente de ar continental. A origem
fcste ar é Minas Gerais e Goiaz, região de tempo bom n-esta época. As-

também no Distrito Federal o período de tempo bom se prolongará
>r mais uns dias-

áxima, 24,0. Mínima, 16,0.
ARES PARA O DIA 31-7-51:
«amar, Oh.OO e 14h,10- Baixa-

x," 8h,10 e 20h,40- B
ERIA PEDIDO
EMISSÃO
DELEGADO

E COSTUMES
Corria, esta manhã, na Policia,
entrai que, em conseqüência de re-

ções de comissários feitas à sua
velia. o delegado Zildo Jorge es-
eyera uma carta ao chele de Po-
:ia, pedindo dispensa da comissão

lelegado de Costumes e Diver-
18.

A reportagem procurou ter uni
intacto com o delegado demissio-
rio. não o encontrando na Dele-
cia, porém. Constava mesmo que
sr. Zildo Jorge não voltaria mais
mele setor.

¦ As remoções que teriam dado mo* j
I vo à demissão do titular de Cos-

imes e Diversões, foram as dos co-
:issarios Antônio Buarqtie Neto e
alton de Almeida Rochaí respecti-
imente do 9" Distrito e da Dele-
icia de Vigilância para a Delega-
a de Costumes e Diversões e des-

para aquelas delegacias, respec-
vãmente, dos comissários Edgard'igueiredo Façanha e Geraldo Car-
alho do Amaral.

Uiam "A CIGARRA»

também do senhor Getulio Var-
gas. Tamanha sua admiração
pelo frande amigo do embai-
xador Luzardo que resolveu ho-
menagea-lo dando-lhe o nome
a um filho. Comunicou o caso
ao presidente argentino a quem
convidou a batizar o menino.

Como o general Peron não
pudesse vir ao Brasil, esperou a
passagem pelo nosso país de sua
esposa em 1947. E, naquele ano,
no dia 19 de agosto, na Igreja
da Pequena Cruzada, o garoto
foi batizado com a madrinha
ao lado e representando o pa-
prinho o senhor Batista Luzar-
do. Na ocasião, a senhora Eva
Peron deu ao garoto quatro mil
pesos e batendo-lhe na face,
disse:

• — Espero seja um grande ho-
mem igual ao padrinho!
PERONZINHO EM B. AIRES

VYTAIS tarde, Peronzito foi levado::- ¦ á- terra dos padrinhos. Seu
-pai viveu ali alguns anos, traba-
lliando em mais de um estabeleci-
.mento comercial e mantendo cons-
;tantes contatos com o senhor Ba-
tista Luzardo.¦: Tres ou quatro vezes, o menino
foi levado aos padrinhos. Numa!.das vezes, a senhora Evita Peron
-deu-lhe mais dois mil pesos.-'Relembrando o período em que'viveu no pais vizinho, afirmou o
¦sr. Mendes:
jt:_ «Trago as melhores recorda-
ções daquele tempp. Fui muito
bem tratado e, quando voltei para
o Brasil, os trabalhadores envia-

am aos seus companheiros brasl-
leiros uma imagem de N. IS. de
Lujan".
'•O compadre de Perón ressalta a
obra Peronista e elogia o trabalho

ide Evita. Ambos são muito queri-
| dos pelo povo e. quando há amea-
; .ça dé greve, Evita resolve em tres
j^, tempos a questão,
K-.'— "Ela promete tudo — acres-
il.centou — c todos concordam".

O MAIOR
§ O nosso entrevistado disse mais

Sqüe o sr. Batista Ifuzardo é multo
^.estimado na Argentina, conside-

rando-o o maior embaixador bra-': sileiro que o Brasil Já enviou para
Buenos Aires.'L/O trabalhador, especialmente,
admira o nosso ex-representante s

Jõ,sr. Mendes assegura que se ele
(y. voltar para o antigo posto a sua"i entrada "será triunfal".

g PERONZITO ESTA' ESTU-
DANDO

pERONZITO. agora já com os seus
cinco anos, foi matriculado no

Jardim de Infância no Ginásio de
Turiaçu'. Despesas todas por conta
do pai, que comunicou o aconleci-
mento, em carta, á D. Eva.

: Indagamos ao sr. José Mendes se
o casal Perón havia assumido o com-

11 promisso de custear os estudos do-garoto ao que nos respondeu que
não.

Além dos quatro mil pesos ofereci-
-dos por ocasião do batisado, d. Evita

deu ao menino- um tricicle e mais
- dois mil pesos. Aliás, quando a fa-
vnillla esteve na Argentina só se en-

{ .contràram com o sr. e a sra. Perón
i -umas tres vezes e o embaixador Ba-

tista Luzardo aconselhou a que não
ós procurassem muito.

Feron.ito gostou muito do padri-
nho, segundo nos confidenciou na
sua meia língua ^tatl-bltaU*' KJc t-kV-à - ii. Ir™ Cl* *'
as

turo da mulher deste hemisfério.
I — Seminário..
Ao ser debatida a legalidade e

conveniência dos Seminários Re-
gionais Interamericanos, novo mé-
todo de trabalho, iniciado pela
presidente da CIM, tive a grande:
satisfação dc comprovar que o vo-
to da representante do Brasil ha-
via solucionado satisfatoriamente o
problema que quase transformara
a Assembléia em um "caso rumo-
roso". Recebi da maioria das dele-
gações presentes os protestos do
mais sincero reconhecimento peloesclarecimento jurídico que havia
dado à questão.

II — Ratificação das Convenções
sobre a Igualdade de Direitos Po-
liiieo. e Civis.

Dos paises americanos somente
a.s seguintes Repúblicas ainda não
reconheceram Direito de Voto à
mulher: Honduras, Nicarágua, Pa-
raguai e Colômbia-

Paises como o México, Bolívia,
Haiti e Peru concederam, até ei
momento, apenas os direitos poli-tires nas eleições municipais.

Aprovamos esta resolução, a fim
de que os paises signatários da re-
ferida convenção a ratifiquem, su-
tes de X Conferência Internado-
nal Americana, que se realizara em
1953.

O Brasil já aprovou a Conven-
ção sobre a Igualdade de Direitos
Civis Politicos. Faltando apenas
pronunciar-se sobre a Convenção
sobre a Igualdade de Direitos Civis,.

O critério adotado pela CIM, no
que concerne à igualdade dos Di-
leitos Civis, abrande, entre outros
pontos, os seguintes:

Io — Capacidade Jurídica Plena'
para Homen e Mulheres.

2" — A mulher em virtude do
casamento, não perderá sua plena
capacidade jurídica. Conservará
plena aptidão para exercer qual-
quer atividade e desempenhar car-
gos, em igualdade de condições com
o homem.

3" — A mulher casada terá, con-
juntamente com o marido a repre-
sentação e a administração dos
bens dos filhos menores; na falta
de acordo e em caso de separação,
serão exercidas por quem escolhe-
rem os cônjuges, ou por quem o juiz
determinar.

4" — A guarda e tutela dos íi-
Ihos se exercerá pelo pai e a mãe
em comum. No caso de separação,
será confiado á mãe em relação
aos filhos até a idade de 10 anos
e com respeito ás filhas de toda a
idade, sem prejuízo de poderem os
juizes competentes alterar tal si-
tuação, tendo em vista, o interesse
do menor,

5o — A mulher viuva que con-
traia novas nupeias náo perderá o
Pátrio Poder e a tutela dos filhos
do casamento anterior.

G° — O regime legal de bens será
o da comunhão parcial. Pelo quala mulher conservará sua capaci-
dade e autonomia patrimonial so-
bre os bens próprios. Os imóveis
adquiridos depois do casamentao
em nome de um dos cônjuges ou
de ambos, assim também como, os
estabelecimentos comerciais, indus-
triais, urbanos c rurais noã pode-rão ser alienados nem gravaod.s,sem o consentimento expresso de
amgos os cônjuges, ou de atttori-
zação judicial.

7" — Retratabilidade do regime
de bens durante o casamento, sem
prejuízo- dos diretos de terceiros.

Estas determinações servirão de
base ao ante-projeto que ainda este
a.io apresentaremos ao Congressu
Nacional.para que os representantes
do Povo, possam elaborar o Novo
Estatuto Civil da Mulher Brasilei-
ra, que na época presente exige
um tratamento mais humano e
mais igual, de acordo com os priií-cipios contidos exige um trutamen-
to mais humano e mais igual, de
acordo com os princípios contidos
na Declaração Universal dos D!-
reitos do Homem, oroclamados pe-Ias Nações Unidas" em 1948.
A MULHER

TKAIIAI.HDOKA
A seguir, disser-nos a'doutora

Rorny:
Uma das principais resoluções

aprovadas na Assembléia de San-
tiago. foi sem duvida o Plano c
métodos de trabalho para dar
cumprimento á determinação cor.-
tida na Resolução XXIII da IX
Conferência Internacional Ameri;
cana, celebrada em Bogotá em
1948.
Esta Conferência encarregou a

CIM de realizar estudos c investi-
gações sober a condição da mulher
trabalhadora nas Américas, assim
também como, dos Direitos que em
cada uma delas desfruta, durante
o periodo da Mat.rnidade. Em
1953. por ocasião da X Cpnferen-
cia Internacional Americana e-ue
devirá se realizar em Caracas, a
CIM terá.que apresentar o resul-
tado destes estudos e Investiga-
ções.

Para realizar estes trabalhos, de
acordo com a Resolução aprovada
em Santiago, a a presidente da
CIM solicitará a cooperação do
Conselho Interamericano Economi-
co e Social- da Organização Inter-
nacional do Trabalho, da Comissão
da Condição Jurídica e Social da
Mulher das Nações Unidas, da
Conferência Ihteramericana de Se-
gurança Social, do Instituto Inter-
americano de Estatísticas e de to

I.F7 MATAt FFDII.A. NUMA FXDIMÃ0 FM {Ã0 PAUIO Acidente de; gravíssimas conseqüências foi o quo ocorreu, sábado último, no interior da Fábrica de Tecidos Kyriacos Saad & Cia., sita á avenidauil nin-M. rui.VHj nuriH _-.r_v.MV lii jmv rnuLV Presidente Wilson, 3800. Dez moças, todas menores, inclusive uma dc apenas 12 anos de idade (o que c proibido por lei), trabalhava mna limpeza do
máquinas, empregando gasolina. Em dado momento, uma delas, por inexperiência, inadvertidamente, ligou um dos motores. Entrando em movimento, o motor produziu uma faísca que fez explodir o gás existente
no local, incendiando, de uma vez, os 40 litros de gasolina que junto se achavam num latão. Houve tremendo pânico das vitimas, que foram imo diatamente socorridas, tendo todas sofrido queimaduras graves pelo cor-
po, Foram removidas diretamente para o Hospital das Clinicas, onde ficaram internadas. A gravura acima reproduz fotografias colhidas no momento'em que eram as moças levadas ás ambulâncias que as trans-

portaram ao referido Hospital (Fotos "Meridional").
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SR. HENRIQUE LA ROCQUE,
PRESIDENTE DO 1. A. P. C.

c
alimentação da previdência social,
não se justificaria mais a contl-
unidade do referido restaurante
sob o responsabilidade do IAPC.
cujas finalidades prèclpuns e fim-
damehtais são outras que a ma-
nutençáo de restaurantes popula-
res. Alem do mais, o restaurante
do IAPC vinha dando um prcjtil*
zo anual na seguinte proporção:
1915 CRS 394.155,90
1946 CRS 1.076.792,00
1947 CRS 1.670.022,30
1948 CRS 2.415.336,90
1949 CRS 3.317.062.30
1950 CRS 3.254.965,70

O que perfaz uin total nesse pc-riodo de CrS 12.128.335,10. No cor*
rente tino até o mês de junho fin-
do, o prejuízo desse semestre foi
de CrS 1.165.241.40, parcela quasomada ao "déficit" dos anos an*
teriores nos dá a elevada impor-
tancia de CrS 13.393.576,50 de pre-
juízos.
Apesar de transferir o restau-

rant para o SAPS. está definitiva-
mente estabelecido que todos os
seus atuais empregados serão
mantidos pelo novo órgão diretoi.

A necessidade dessa transferem
cia impunha-se em face dos mo*
tlvns assinalados, tendo o IAPC
procurado realiza-la de maneira a
que não houvesse solução de con ti-
nüldadè no funcionamento do re-
ferido restaurante, em beneficio
dor. comerciarios cariocas. Ao la-
zér esta comunicação ao publico,sente a administração do IAPC o
dever de assinalar que durante
anos manteve o restaurante aber-
to alé que enselu.se oportunidade
para pronta transferencia ao ser-
viço cie Alimentação da Prevlden-
cia Social, órgão a que devem es-tar afetos tais encargos específicos.

termédio do Secretario Geral da
Organização dos Estados America-

uos, o assentimenlo dos respecti-
vos governos para que uma técni-
ca especializada visite os paises e
estude as possibilidades para asse-
gurar 0 cumprimento da referida
Resolução.

UM "COMITÊ"' NO RIO
—Outra importante resolução

tomada no Chile, — concluiu a
advogada brasileira,'— foi a quesolicita do Comitê Jurídico Inter-
americano do Rio de Janeiro, queirealize um projeto de estudo acer*
ca das diferentes problemas quese apresentam no campo do Direi-
to Internacional Privado, ocasio-
nados pela diversidade de legisla-
lações que regem o casamento noa
paises da America. Este trabalho
deverá ser apresentado em 1952.
ao se realizar a 8." Assembléia da
CIM no Rio de Janeiro, a 8 de
iunho do próximo ano.

— ENSINO DOS PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS DA CONSTI-
TUIÇAO E DO CÓDIGO CIVIL
NOS CURSOS SECUNDÁRIOS E
8UPERIORES
Aprovamos esta resolução para amaior segurança da Democracia emelhor orientação dos Indivíduos• na sociedade. '
VI — APROVEITAMENTO DAS
ARTES POPULARES E SEU
PERMANENTE AMPARO EMTODOS OS PAISES DA
AMERICA
Para a realização do melhor apro-veitamento das Artes Populares

Americanas, sugeriu-se a organl-
zação de Museus-Escolas em todos
os países deste Hemisfério.
Estas duas ultimas Resoluções to*rani apresentadas pelo Brasil e ti-

.vèram-o melhor acolhimento pos*

em conseqüência; deveria empreen-
der a conquista desse controle, em
cooperação com o Império Brita -
nico".

Mas — acrescentou o orador —-"não nos podemos lançar em uniu
guerra terrestre com a Rússia, em
toda a extensão do globo; pode--mos ajudar aqueles que se defen-
dem mas não podemos empreen-
der nós mesmos essa tarefa nemfazer o que quer que seja, n me-
nos que o maior esforço dn defesaseja fornecido pelas nações dire-lamente interessadas".

Taft disse que "não via razão
cm favorecer na matéria, seja aEuropa seja a Ásia".

NAO HA' MOTIVO DE MEDO
PLYMOUTH, 30 (INS) — O lea-dor republicano do Senado, RòbertTaft, acusou ontem o governo clcTruman de haver levado o.s Esta-dos Unidas a uma emergência in-ternacional, mas — solientoü osenador -- não há "nécsssidade dcmedo ou terror".
Taft faiou em urn grande "mee-

tini!" de republicanos do Distritode Nova Inglaterra, na históricacidade de Plymouth.
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provisões para o futuro de Yusiiiln.Rita adiaria a ação de divórcio,como o príncipe havia solicitado.Em Paris circulam rumores de
que Ali propor, a Rita a doação deum palácio em Zangibnr, caso ela.suspendesse a ação de divorcio.Crtim no eMonto adiantou o se-
guinte: o que a estrela havia di-to textualmente: "Agora só estouinteressada em minha carreira ci-nematogrnfica".

bom ambiente e boa distração pa-ra os que os procuravam,Os que trabalham cm nossos hu-teis de turismo sentem rondár-lhessôbrc a cabeça o fantasma do de-scimprégo c começam a alertar eisresponsáveis pela regulamentação
ou não do jogo, no caso, os parla-montares que discutem n projeto.Agora mesmo, os empregados doHolcl Quitandinha, esperando ahora da dispensa em massa, pnis !esse estabelecimento já seenoon-
tra, desde 4 dc junho passado, pra-ticamente fechado, dirigiram á Ca-mara uma carla-circular a cadadeputado esperando a situaçãoalarmante em que sc encontram.
Solicitam-lhes que se tornem "in-
lérpretes do grilo clc angustia detrês centenas clc trabalhadores",
em permanente dcsassocêfio, rio
Quitandinha que qualificam de"patrimônio do Brasil, entrej-ue a
guarda do Estado do Rio de Ja-neiro, sendo orgulho da bela Ci-
dade de Petrópolis e mola propul-sora do progresso dc seu comer-
cio".
AMEAÇA DE FOME

Prosseguem historiando a silua-
ção, nos seguintes termos:

A primeira dificuldade econômica,
enfrentada por este estabélecimen-
to, originou-se em 1946, com a pro-mitigação do Decreto-lei ii, 9215, que
proibindo o jogo, até então regula-
mentado, - fez cessar essa atividade '
existente no Hotel, que lhe possibili-1tava renda suficiente a manutenção jdc um quadro de funcionários supe- jrior a mil e que logo após a aplica-
ção da lei foi reduzido a três cente*.
nas. '

Infelizmente a sorte dos que aqui i
ficaram,, pouca diferenço possui da*
qucles que perderam o emprego. Per- |maheçenios atentos no momento da
dispensa ein mansa e ele aproxima-
sc a passos largos, como reprodução;
daquele, que a falência criminosa da;
Eppley Hotéis Tcrmas do'Br-asil S.A ,|
Empresa Americana, — nes ofereceu'
em 1949, cujos responsáveis abando-
nando nosso pais deixaram de cum-
prir as obrigações assumidas, menos-
prezaram nossas leis e desconhece-
ram os direitos que adquirimos na
prestação de serviço. Com isso, fo-
mos atirades á inclemencia da sorte
e incerteza do destino. Nessa situa-
ção obtivemos o amparo da Emprc-
za Fluminense de Hotéis S.A. queagora se encontra na eminecici de
encerrar sua ntlvidade, colocando-nos
no mesmo desespero em que nos en-
centrou juntamente com nossos de-
pendentes.

Esta é a situação que atravessam
trezentos chefes de familia que tra-
balham no Hotel Quitandinha, e pa-
ra os Representantes do Povo no
Parlamento Brasileiro, lançamos nos-
so apelo, certos que V. Excia., sem
levar em consideração qualquer pro-videneia dc emergência que possa ser
tomada pelo Governo, levará ao co-
nhecimento de toda a Câmara a nos-
sa situação, conseguindo os elenien-
los precisos a defesa da continuida-
de do Hotel e de amparo nes que ne-
le empregam sua atividade.

Assinaram a missiva os emprega-
dos Jorge Moura, Alfredo Gonçalves
Bastos, Wilson Fernandes, José Afon-
so, Narciso José dc Castro Junior,
José Wagner, Milton Salles.

Presume-se que se agrave a silua-
ção provocando novos apelos dc cen-
tenas dc trabalhadores da industria
ho/clcira tio Brasil.

Leiam "A CIGARRA"

que deverá se realizar no Rio dc
Janeiro cm 1952,-serão estudados
cjntre ^outros problemas os seguln*¦iàsh*'

FLAGRANTE DO ENCONTRO ENTRE O DIRETOR DO D. O. A. S.
E OS TRABALHADORES BAIANOS

Os trabalhadores b aianos solidários
con. o presidente da Repiràfa e com
o ministro do Trabalho pela campanha

sindicalizado
NO RIO UMA DELEGAÇÃO DE 65 PRE-
SIDENTES DOS SINDICATOS DA BAHIA

Abandonado pela
esposa, suicidou-se

Ha dias o operário Luís Feliz
Passos, de 37 anos, morador no
morro do Céu. no bairro do Cuban
go. em Niterói, teve acalorada
discussão com sua esposa. Maria
de Lourdes Passos, que o abando-
nou.

Pouco depois o operário desapa-
recett de casa, tomando destino
ignorado.

Sábado ultimo, as autoridades
policiais dn Delegacia de Plantão,
foram encontrar o corpo do ope-
rario em adiantado estado de dc-composição nos altos do morro doCéu. Luis havia se suicidado, pornão se conformar com a atitudeda esposa.

O corpo já se achava separadoda cateça. indicando que ele - séenforcou. Todavia, as autoridade-,encontraram ao lado do corpouma garrafa contendo um liquido,a qual encaminhado ao Instituto(ie Policia Técnica para exameO suicida foi identificado por sua
genitpra.

A remoção do corpo se fez comauxilio dos bombeiros de Niterói.
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A fim de hipotecar solidariedade
ao presidente da Republica pela cair.
pnnha sindicalista recentemente inl
ciada pelo Ministério do Trabalho,
inspirada e orientada pelo titular
daquela pasta e pelo Senhor Roque
Ferrer, diretor da Divisão de Orien*
tação e Assistência Sindical, chega-
ram ao Rio, na noite de ontem, pe-
Io vapor "José Marcelino"' da frota
da Companhia de Navegação Baia-
nn, sessenta e cinco representantes
do Sindicato da Bahia e mais os pre-
sidente. cia. Federação cias Industrias
l de Transportes Marítimos, Terres-
tres e Aéreos. Acompanhou, lambem,
a delegação dos trabalhadores bnia-
nos o senhor Amilcar Cardoni, cie-
legado do Trabalho naquele Estado.

Na manhã de hoje, o diretor da
DOAS, senhor Roque Ferrer, esteve
a bordo daquele vapor a fim de mau-
ter contato com os representantes
baianos e conhecer-lhes o seu pen-
Bamento sobre a campanha sindica*
lista no Brasil, tão auspicosamente
iniciada.

Os representantes do Sindicato da
Bahia, dentro de breves dias, deve-
rão ser recebidos pelo senhor Getu-
lio Vargas, a quem farão entrega de
um extento memorial onde estão con

substanciadas as suas principal rei-
vlndicnções. Posteriormente, visita-
rão os ministros do Trabalho e de
Educação, a fim cie cumprimenta-los
pela patriótica atuação á frente da-
quelas pastas.

ESPETACULAR E TRÁGICO DESASTRE EM ARARUAMA

arrp particular, que vinha do Espi-
úi® SdEito para o Rio, derrapou e ca-
potou, morrendo uma menor e ficando

s eis demais ocupantes do auto
nternados num hospital em Niterói

ATROPELADO E MORTO
NA RUA CONDE BOMFIM

Faleceu ao ser socorrido no Hospi-ta! de Pronto Socorro, na noit deontem, o sexagenário Guilherme Dia.sPereira, de 65 anos, comercia.io, re-sidente na rua Raclmaker n. -12 quepouco antes fora atropelado por umônibus, da linha 111, em frente r.on. 753 da rua Condo BonfimO pobre velhinho sofrerá fraturaao crânio e outras contusões gra-ves. °
O motorista culpado fugiu com oveículo ainda em maior velocida-de.

Fogo no morro de 
"

São Carlos
Vários barracões do morro cie SãoCarlos, do lado da rua da Capela

pegaram fogo.
Os moradores, utilizando todos os' recursos de que puderam lançarmao, auxiliaram os bombeiros, con-seguindo evitar a destruição denumerosos casebres. Apenas três

Luiz Felix Passos, o suicida

laboratório de pinho brasileiro aos
Agricultura, em Hoboken. Nova
Jersc-y, para determinar se c pes-
sivel utilizar essa arvore na ta-
bricaçlo do papel de imprenso.

A "Pan-American Airways"
anunciou que havia entregado um

saco com cinqüenta -quilos de se-
mentes de pinho do Paraná aos
laboratórios de Hoboken, paia
aquelas provas.

A informação da "Pan-Amcii-
can" dizia quo uma companhia
Norte-Americana que não foi
identificada, está interessada em
estabelecer uma fabrica -de papel

no Estado do Paraná no Bra'*:!.
caso essas provas dc laboratório
tenham êxito.

ficaram destruídos, perdendo todos
os haveres, seus moradores, Má-
ximiano da Silva, Augusto Alves
Tcmé e Juvelina da Silva.

Fernando Luiz Ribeii
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

DINAII DE ALBUQUERQUE RIBEIRO, viuva do dr. Luiz BasteisRibeiro c filhos agradecem as manifestações clc pesar recebidas porocasiãod o falecimento tlc seu querido filho FERNANDO, e convidaseus parentes c amigos para a missa de 7o dia que, por sua alma
manda' celebrar amanhã, terça-feira, dia 31, ás 8 horas, no altarmor do Santuário de N. S. da Divina Providencia (Colcr/io Santo AntônioMaria Zacarla) á Rua do Catete, 113. Desde já agradecem, aos que* remi

parecerem a esse ato religioso.

HI__s^_-_--_

imandío Carlos
(FALECIMENTO)

t 

Iracema S. Freire c filhos participam o faleci-
mento de seu querido esposo c pai AMANDIO
CARLOS FREIRE e convidam seus demais pa
rentes e amigos para o seu sepultamento. saiu-

do o feretro de sua residência á rua Getulio n. 3!) (Es-
tação de Todos os Santos), hoje, segunda-feira, dia 30.
as 16 horas para o Cemitério de Inhaúma.

Manoel Pedro Ferraz, advogado no E. Sanío; Lataiete Cota Neto,
motorista, e JVicfa Maria Ferraz, de 9 anos, morta no desastre

Quando, procedente da cidade de
Alegre, no Espirito Santo, e com des-
tino a esta capital, entrava em Ara-
rtiama, o carro particular chapa ...
88-41, dirigido pelo motorista Lata-
yete Costa Neto, de 27 anos, solteiro
e morador cm Alegre, derrapou e ca-
potott espetacularmente-

No carro viajavam o advogado Ma-
noel Pedro Serras, de 37 anos, casa-
do, dono do veiculo; sua mãe, Iria
Serras, de 58 anos; uma sua
cunhada, Maria Teresa de Souza
Ferraz, e uma sua sobrinha, filha da
ultima, de nome Nicia Maria Per-'
raz, com 9 anos.

MORREU A MENINA
O causídico, seus parentes todos

moradores na rua Arasbe Barcelos,
n. 3, em Alegre, vinham passar uma
temporada em casa de pessoa da
família, residente nesta capital, na
avenida Presidente Vargas n. 993.
Todos ficaram feridos, sendo que "a
menina Nicia teve mbrte imediata.
HOSPITALIZADOS

Todos os demais ocupantes do car-
ro, inclusive o motorista, foram re-
movidos para Niterói e internados
no Hospital Antônio Pedro.

O estado da mãe da menor, sra.
Maria Teresa, é reputado gravissi-
mo.

EDITAL
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Concurso para Mensageiros
Avisa-se aos interessados que se acham abertas, diariamente

de 2." a 6." feira, a partir desta data, e até 3 de agosto, das 9 às12 e das 14 às 17 horas, na .sede da Fundação, à Praia de Botafogo,
186, as inscrições para o concurso acima.

Só serão inscritos os candidatos que:
a) forem brasileiros natos ou naturalizados; -
b) tiverem idade compreendida entre 14 anos completos e 16

i a completar à data do encerramento das inscrições;
.- c) apresentarem 2 fotografias de frente, tamanho 3 x 4; .

.'.d), apresentarem prova dé identidade; ,;, .
,;,-«) pagarem a taxa de inscriçãq de CR$ 20,00 (vinte cruzeiros).
ymrnWfrifuVeUti 1^vl-^-fe--e^^'--^5A,„A,,..^>^^i,...,„.,-..'. ,;/.,,,
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José do Val.e _feieira
( FALECIMENTO )

Mary Âllan do Valle Pereira participa o falecimento clc
seu esposo, JOSE' DO VALLE PEREIRA, ocorrido ontem,
e convida seus parentes e amigos para o seu sepuítnríicn-

to, saindo o féreiro da Capela Principal ado Cemitério de São
João Batista, hoje, segunda-feira, dia 30," ás 16 horas, para a
mesma necropole.

f
Ten. Ctl. Hormíno de Azevedo Muiler

(falecimento;
A familia do TENENTE-CORONEL HOR-
MINO DE AZEVEDO MULLER participa
o seu falecimento e convida seus parentese amigos para. o seu sepultamento, saindo

o feretro, hoje, segunda-feira, dia 30, às 17 horas
da Capela Real Grandeza para p Cemitério de
São João Batista.

Wjggü&êh

Guilherme Dias Pereira

t FALECIMENTO )
Rita Pereira da Costa e familia participam o falecimento
de seu querido irmão e parente, GUILHERME DIAS PE-
REIRA, e convidam seus parentes e amigos para o seu

sepultamento, saindo o feretro da Capela Santa Terexinha, *»

.^^W".^''^». -•iunda-feira, dia 30, ás 17 ho-
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0 JlM/Ofl do rflAws/ro' em pleno amqi/e. wa c/dade,CONTRA-OS REINCIDENTES
ATENÇÃO MOTORISTAS TEIMOSOS E DESOBEDIENTES

BATALHA DO ESVASIAMENTO
DE PNEUS VAI CONTINUAR

NOVOS DETALHES DA OFENSIVA, ONTEM
DO MAJOR DO TRANSITO

Apreciável multidão de curiosos
postou-se, sexta-feira ultima, na rua

do Rosário, para contemplar uma pi-toresca c* singular cena: quatro pro-
prletárlos clc automóveis que, fazen-
Posto em liberdade, o
engenheiro comunista foi
logo fazer agitação'UBERLÂNDIA, *>** (Meridional) —

O engenheiro Vitorino Semola, quereside há tempos nesta cidade, íoi
prPAo na noite de quarta-feira, co-
mo elemento comunista de ligação
filtre o.s seus correligionários e os dl-
rigentes nacionais vermelhos. Horas
depois, por solicitação de elementos
políticos, aquele comunista íoi pos-to em liberdade. Na manhã seguiu-
ir dirigiu-se o engenheiro para Ara-
guari, onde está promovendo agita-
ção. Sua presença naquela cidadetom por objetivo provocar ambiente
de animosidade contra o diretor daEstrada de Ferro Goiaz, capitãoMamo Borges, filho do governadorgoiano sr. Pedro Ludovico. Fala-se
que a missão de Semola em Aragúla-ri c a de desencadear a greve entreo.-- ferroviários;

O chefie do E. M.
da Armada vai inspecio-
nar os estabelecimentos
do nordeste e do norte

Em inspeção às Bases e demais es-t-aboleeimentos navais do Norte eNordeste, seguirá, no próximo dia 1,
por via aérea, o chefe do Estadorv'alor da Armada. Em companhia
fio almirante San Tiago Dantas, via-
jrrão o chefe de seu gabinete, co-mandante Francisco Silas de Alcan-tara, e o seu ajudante de ordens, ca-
pitao tenente Arnaldo da Costa Va-rela.

Durante a viagem, que se prolon-prá por três semanas, o chefe doK. M i)á Armada conferenciará com
comandantes de Distritos*'ava'.i.

do caso omisso das disposições bai-xadas pelo Serviço rie Transito, e
que estacionaram os seus veículos aolongo daquela via publica, tiveramos pneus de seus carros esvasiados.Entre os risos do povo, os proprie-tarios dos veículos tão impiedosa-mente punidos, procuravam pressu-rosamente, encher os pneus paramais rapidamente se verem livresdaquele imprevisto incomodo.
CONTRA A LSI

Assim é que o sr. Mario Guiimi-raes, proprietário do auto n. 33-15,entre explosões de exaltação e cal-ma, declarou á nossa reportagem:— Trata-se, sem duvida, de umreflexo da época em que vivemos.
Estamos, evidentemente, num regi-me ditatorial, pois é bem sabido quenâo ha lei que autorize semelhante
coisa I Todavia — disse — acalman-do-se — não estou zangado em facedo sucedido, e encaro o fato com >s-
pirito esportivo — disse sorrindo.
INDIGNAÇÃO E REVOLTA

Já o sr. Lourival Montcnegro, pro-
prietario do carro n. 11-979, e reda-•tor de "A Vanguarda", bastante
ajustado com que lhe ocorrera, afir-mou que o diretor do Serviço deTransito em lugar de se ocupar com
outras irregularidades mais graves,tão comuns nos lotações e ônibus,
desvia a sua atenção para aconteci-
mentos e infrações tão triviais, des-
tituidas de importância.

O proprietário do auto n. 14-629,
bem assim, o da camionette 
10-43-06 esquivaram-se de revelar a
sua identidade e de fazer qualquercomentário sobre o assunto.

Reproduziu-se, assim, em pleno co-
ração da cidade, o episódio ocorrido
com os carros estacionados em lugar '
proibido diante do Estádio Munici-
pai, á época do campeonato do mun-
dó, quando o major Cortes determl-
nou que fossem esvasiados os seus
pneus.

Ao que estamos informados o di-
retor do Transito continuará adotan-
do a medida extrema contra os re-
calcitrantes.

Pronuncia-se o sr. Abel Pinheiro, vice-presidente da As. Comercial:- E" inconcebível que a legislação pro-
jeiada considere inafiançáveis os cri-

mes contra a economia popular
"Tal tratamento — acrescenta aquele leader cias
classes conservadoras — não é dispensado aos
que praticam uma série de delitos graves pre-
vistos no Código Penal

Falando em reunião realizada na
Associação Comercial, o sr. AbelMondes Pinheiro, um dos vice-presi-dentes da entidade, estranhou que
Çis projetos clc leis que objetivam mo-diticar a legislação sobre os crimescontra a economia popular hajam
mantido a inafiançabilidade paru os fere ao superintendente fecf?ral do

>*
pectiva redação, não existem produ-tos que não sejam considerados de
primeira necessidade, conviria que o
projeto especificasse a essencialidade
de cada produto".

A FORMA DE PAGAMENTO
Examinando o dispositivo que con

comerciantes infratores— "E' inconcebível — acrescentou-- que Indiciados de delitos contraa lionra e o patrimônio desfrutemuo beneficio da fiança, ao mesmotempo em que se nega igual beneficioa pessoas honradas e dignas, comresidência fixa no pais e- possuidorasce br.ns palpáveis, a homens queexercem uma profissão construtorata civilização e do progresso. Im-
):c).>-.vo a fiança aos comerciantes co-"-'dos em processos como medida e'•'mana".

DESAPROPRIAÇÃO DE BENSProsseguindo, o sr. Abel Mendesí.nheiro declarou:
, - "O projeto de lei n. 513. rela-"''o ao intervencionismo do Estadono domínio econômico, estipula noinciso III, § 2.°, do artigo 1.°, que "a
desapropriação de bens ou produtosserá paga pelo preço vigente no local"a produção". A medida é com-
preenslvel para o industrial desapro-
priado, pois no preço vigente estará'"(inicia a remuneração do produto.1' mesmo, porem, não ocorre comrolaçãq an comerciante, que não po-dera .ser desapropriado, em seus bens'' mercadorias, pelos preços da pro-ofÇão, pois isso significaria entre-'-¦ir bens c mercadorias pelos preçosde custo. A lei deveria determinarassim, que, em se tratando de bense mercadorias do comercio, incidisse«Purê o custo a percentagem de 30%.«eferentementé ao parágrafo 2.° do
P}«8p 1.°, do mesmo projeto, é pre-ciso assinalar o que, consoante a res-

BESDIN
.«JÓIAS • RELÓGIOS -ÓTICA,

«.. mÇKMÍNIMOS .&

Abastecimento o ato de desapropria
ção, o sr. Abel Mendes Pinheiro as-
severou:

"O artigo 6.°, do projeto 513,
não prescreve o bastante. R' neces-
sário que se discipline a forma de
pagamento e, a propósito, sugiro o
seguinte: sempre que ocorra uniu
desapropriação, o pagamento1 deve-
rá ser prévio, sendo os bens desa -
propriados entregues contra o paga-
mento respectivo. Se o pagamento
não for efetuado dentro de 48 horas,
o bem' ou produto deve considerar-se
liberado, estando, simultaneamente.
a*.ulado o ato de desapropriação".

TABELAMENTO E
CONCORRÊNCIA

Mais adiante, frizou o sr. Abel
Mendes Pinheiro que os projetos de
leis em exame conservam em poder
da CCP a atribuição de tabelar quai-
quer produto, seja ou não de pri -
meira necessidade ou essencial. E
a juntou:"Sendo o comércio cooperador
do governo na execução das suas
tarefas, não parece razoável que os
produtos não essenciais seji.m tabe -
lados. E' que os produtos da preços
fixados impõem sacrifícios ao co-
mérclo, donde desejar-se que às mer-
cádorias não essenciais obtenham
preços ilvres e sejam negociados no
regime da livre concorrência".

Continuando na sua análise aos
projetos modificadores das leis de
economia popular, o sr. Abel Men-
des Pinheiro se declarou favorável
à abolição da existência de serem
as notas de entregas assinadas pelo
empregador ou pelo empregado, ex-
plicando que uma simples omissão,
em tal caso, poderá configurar a prá-
tica de delito.

Sobre a obrigatoriedade da remes-
sa de balanços' e demonstrações de
lucros e perdas ao superintendente
do abastecimento, lembrou que im-
plicará em violação de segredo co-
mereial, salvo se for cometida à au-
torldade a responsabilidade do ne-
cessárlo sigilo.
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Criações exclusivas d'A EXPOSIÇÃO CARIOCA
inspirados nos últimos modelos dos costureiros de Paris

AVISO I

Para garantir maior

originalidade e ele-

gância a suas clientes

A Exposição

Carioca

oferece um numero

limitado de cada um

dês/es mocJêloí.
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ihMlIfll em gabardine Fio
inglêi. Inspirado em cria-
çco "Jaan Desses". Saia
"Envelope" com original
movimento para o lado.
Còrar. Cinza, marinho a
verde-oliva. Tami. AO a 50.

$55, maniaii p/Crediário.

VRSTIDO am crepe "Cal-

cuia". Inspirado em cria-
çóo "Robert Piguot'. Sela
jusl 3, com drapeado do
la-Jo Fingindo boliot. Gola
da f.-.ila, com florei. Preto,
ozul-rei, verde-folha e coral.
Toms. 40 a 48.

eu ''
$85, mansali-p/ Crediário.
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Cada lemana... uma novidadel
Cada ..novidade... uma atraçâol

LEGITIMO COLAR DE PÉROLAS

*=|j 
\¥z

r-yVJrrT, ¦:¦','',¦  .. \J.r**ys:—¦",¦--'*:: ^^^^^^^Efl
^^_ , —\j
^j =^ : (}¦^ :¦¦-¦¦¦ ^^p
^1 

- =^^in
;.7*^-vri^=-=:"=iJ=f7i

Importado dos Estados Unidos.
Pérolai rosadai e perfeitai. Não

descascam. Fecho da segurança,
iodo trabalho em pedrariai, Uma

jóia de fantaiia, moderna a in-
dispensável*16 tua elegância.
Em rico estojo forrado da latim.

FRIÇO «TRAÇSO

SÔMENTI

UTA IIMANA ft

lãlIlCUr em superior Gabardine Fio IngISi. Inspi-
rado am criação 'Jacques Fath" Gola com lapela
larga arredondada, Caiaco abotoando em diagonal •
com enchimento! laterais que afinam a cintura. Saia

justa, com original recorta atroz.
Prato, Marinho, Beije-areia a amarelo.
Tamanhoi 42 a 48  S

ou S175, memoli pelo Crediário.

I li 1111II T em superior Lfl "Drap" Inspirado
em criação "Christian Dior". Moderna gola"Miracle" 

que se transforma em diversos
feitlos. Enchimentos laterais
arredondando os quadris.
Preto, marinho o cinza.
Tamanhos 42 a 48 $ • nuv/Vi

ou $198, mensais pelo Crediário.

Sô PARA SENHORAS

fS U+*r CARIOCA

L. DA CARIOCA - ESQ. O. DIAS

w

<tf

m

C0i\Jlii\T0 "Longchamps".

Inspirado em criação"Chris.
tian Dior". CASACO 2/4 em
pura lâ "Diagonal". Elegan-
te gola alta forrada da
prato. Costas amplas bem
godet Cores: Beije-areia,
Coral, vordee P""ík
azul. Tamanho 'l'l!|
42 a 48. . .. $ CÍiJSF.

SAIA "Silhouette OvoIq"
em pura lã. Modelo "elo-
che", justa cté o |celho.'
Baira toda plissa- AVI ¦¦
da. Coros classi- 77'"|
cas. Tams. 42a 48$ Limlt))

1PR0VEITE 0 SEU CRÉDITO N'R EXP0SIÇÍ0... CUMPRINDO MUITO MUS... PELO CREDIÁRIO... EM 10 MESES... SEM FMD0RÍ

NA TERÇA-FEIRA, DIA 31, SAIRÁ O GRANDE NÚMERO ESPECIAL DE
ANIVERSÁRIO DE

REPLETO DE FIGURINOS COLORIDOS PARA SENHORAS, SENHORITAS E
CRIANÇAS, ALÉM DE MAGNÍFICAS SEÇÕES, DESTACANDO-SE OS AR-'-.y,y 
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O QUE 8 HOMENS ENTRE 10 FALAM DAS MULHERES

VERIFIQUE ò'GRÁFI*5Õ~°DÕS SEUS SENTIMENTOS

12 PONTOS A SEGIJIR PAR/TvivER BEM E SER FELIZ
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Auto x motocicleta na
Ilha do Governador
VM FERIDO NO HPS,

Na estrada da Bica, esquina da
rua 26, na nha do Governador, Al-
tólr Ribeiro Dutra, de 22 anos, resi-
dento na rua Iblru' n. 275, quando
por ali trafegava dirigindo a moto-
ciclela n. 1731, foi colhido pelo au-
tomovel n. 7-86-55, cujo motorista¦pretendia passar-lhe á frente-

,. O motorista culpado, levou a vil.!-
ma até o Hospital Paulo Werneck,
na Ilha, desaparecendo.

Naquele hospital foi constatado ter
Altair-sofrido fratura do maxilar e' contusões pelo corpo.

O Serviço Nacional aa -vi-U-u-a.
protege a área paludica do Brasil na
extensão dc 6.631.000 quilômetros
quadrados.

A luta contra a malária no Bra-
sil foi reconhecida há pouco como a
maior e mais eficiente do mundo,
pelo professor E. J. Pampana sanl-
tarista francês considerado uma das
maiores autoridades internacionais
em malária e atualmente à testa da
Seção de Impaludismo da Organiza-
ção Mundial de Saúde.

ÁREA ESPANTOSA
Convidado pela reportagem a falar

sobre o assunto, o sr. Mario Pinotti
que é responsável por essa campa-
nha, declarou que o Brasil é, de fato,
campeão do mundo no combate ao
impaludismo.

E mostrou que o S. N. M. real-

Brasil, campeão ntundiai
na lula centra a malária

5.631.000 quilômetros quadrados livres do im-
paludismo — Declarações do sr. Mario Pinofti

/"Pm um Hilito Peilumado A
l Oenlet Limpos e Brilhantes. ^

mente cobre com suas atividades to-
das as extensas arcas malarlgenas do
Brasil, excetuadas as do Estado de
São Paulo e do Território do Rio
Branco, onde são trabalhadas ape-
nas algumas regiões, e a amplitude
desses trabalhos corresponde à me-
tade do território de toda a Europa,

ou, ainda, é superior às áreas dc ma-
laria de todos os outros países sul-
americanos reunidos.

RESULTADOS
O Brasil possuía 8.000.000 de lm-

paludados e, se admitirmos não os
90 Ve de redução comprovada, mas
apenas 80%, fora, portanto, dc qual-

quer otimismo, os cálculos oferecem
uma redução global de 6.4C0.000
doentes, em apenas quatro anos de
trabalho. Tão alto quanto os nume-
ros, falam os exemplos de localida-
des, espalhadas por todo o Brasil,
que praticamente ressuscitaram, de-
soparecidas que estavam por causa
da malária.

C ti auto colhe c 4.
"pingente" do bonde
INTERNADO NO H.P.S.
Na manhã de ontem, Jorge Luís dos

Santos, de 26 anos, de residência íg-
norada, quando viajava no estribo do
bonde n. 2.540, linha Ipanema, diri-
gldo pelo motorista regulamento ...
9.584, na rua General Polidord, es-
quina da rua Paula Barreto, foi co-
lhldo pelo caminhão da Prefeitura,
n. 8-85-41, que passou de raspão no
bonde, tendo o motorista culpado
imprimido • maior velocidade ao vei-
culo e fugido.

A vitima em estado de "shock",
foi socorrida e internada no Hospl-
tal Miguel Couto.
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(.ostonie eom tuleâ íulr»
to em brim fantasia-
«randéWriedwleem pa»
drões e cores, tMtunhJ t
4 a, 13 «nos de 119,0*** $79M.

Vestuário para .menino
rom calça de Mm pa*
namá nas còret: asai (
beije, blusa em marqul-
sete branco, de 15,11
por,,,,.,

»59<o

Vestuário para menino
,em brim mescla listrado,
«ores fielje e cirna, tam.
i2 a 6 anos, do 59,00 popsomente....,,,

-namá u,; pnucia, artijn
Ioda deb;uaJa. lindos eoriginais desenhos cm'»lto relevo, ele 110,00
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Mandrião com mangas
compridas em ótima opa-Ia. guarnecido com ron-das e bordados, cores:
rosa. azul e branco, de
\W por

*69!°

14450

CasaqainJk) para recém-«•«Ido, teoido afUnela-
«wos bordados, cores:azul. rosa e branco/ de«•50 por  '_;.. J
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Capinhas com capuz emsarja de còr creme, todadebruada, artigo de, gran-de utilidade, lindo presen.te, de 85,00 por

m
6 

y

m ' '.__r"_"i Calça curta para menino,
superior brim cranité,
ITande variedade de ,có-
res, tom. 6 a 13 anos de
3440 por

$25«
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_í.l^___;/•, vaicínli* aè^asatí-rf»ilaslic» para criança, cs* •-ampa;..a cam lindos iiei_e-
.nhps, cores: rosa, ande branca', de: 13,50

Camisola para recém-
/ nascido em superiornanruque com bordados

e rendas, cores: rosa, azul
<¦ e branca, de 45,00
por....  V

fl $3450
visto ou et Prazo pelei CRUZLAR -

Calça enrta para meni-
no, excelente tropical,
toda forrada, diversas• eóres, tom. 7 a 1$ anos. do98,00 por.,,,.,

$34501

^tótítíto par* pagáo,finíssimo tecido extraV
je çqm herdados e fes»lonfc cores: tos*, azul• branca, de i8",o«
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CfWnl» tlnlM «m brim
pensórlo, cores: fceije.
»».'l-i6anos,de59,Off

Calcinha tirolez em íi,nissimo tropical, confec-
«ao esmerada, côrejinurron, cinza, beije a
SV8tl£i.Uium

$69^°
€0IMAI|AHA/ 557 • R. GONÇALVES DIAS, 8*)

DIÁRIO DA NOITE Rio, 30.7.1951
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O comandanle do "AJmiranfe Saldanha", em Madagascar

Festivamente recebidos na illha de
Madagascar os guardas-marinha è"Almirante Saldanha"
Hospedados em residências particulares

Cobrindo' um percurso de 2.400
milhas, cm 19 dias de navegação pe-
Jo Oceano Indico, deixando para trás
Capetown, ria União Sul Africana, o
navio-esrola brasileiro "Almirante
Saldanha'' aportou a Tamalave, ria
ilha de Madagascar — a grande pos-
sessão francesa do caudaloso Indico,
no dio 8 de julho passado, para unia
visita de 4 dias. A.s autoridades fran
cesas da Colônia prepararam uma
das mais calorosas recepções que o"Almirante Saldanha" já tem rece-
bido até então. O cais, á hora da
atracação, apresentava um aspecto
festivo, embandeirado que se achava
com flamulas em profusão. A arte-
ria fronteiriça ao mar, onde se
acham localizados os principais es-
tabelecimentos oficiais, ostentava
varias bandeiras brasileiras entrma-
çadas com pavilhões da Republica
Francesa tremulando nas sacada-s
dos edlficios, numa demonstração decordialidade para com os visitantes.

O governador de Tamatave, se-nhor Felino, acompanhado do pre-feito local, senhor Eordier, e de ou-trás altos autoridades provincianas,aguardava, no cais, a atiacacão cioveleiro brasileiro para apresentar osvotos de boas vindas; 6, noite em sunresidência oficial, o governador Fe-linc ofereceu uma "soirée" dançanteaos oficiais e guardas-marinha. ' â
qual compareceu o mundo oficial da
pequena cidade. Também para osdemais membros da guarnição. foi
preparada pelas autoridades trance-
sas uma reunião dançante que tevelugar na sede da Prefeitura e quetranscorreu num ambicnle de fran-ca cordialidade.
NA CAPITAL DA ILHA

Não pararam aí as manifestações
de solidariedade das altas' autorida-des francesas de Madagascar. Tam-bem na capital, em Tananarive, oalto-comissario francês Interino, se-íihor Felix Martine, organizou umbelo programa de recepção aos mari-nheiros do Brasil e, no dia seguia-te ao da chegada, o comandante Pc-aro Paulo de Araújo Suzano e um
grupo de oficiais partiram em aviãoespecial para aquela cidade, situa-da no planalto central da grandeilha. Uma turma de guardas-mari-n"a g de suboíicials, sargentos e

marinheiros seguiram por via férrea
num trem especial. O.s oficiais e «
guardas-marinha ficaram hospeda-
dos em residências particulares ere-
rrbf-ram um tratamento dos mais ü-
r.ónJeiros por parle do governo p p0-vo malgachç", que até os seus autos
particulares puseram á disposição
dos representantes da Armada Bra-
slleira .Ma capital foi oferecida ao
comandante Suzano, seus oficiais _
guardas-marinha interessantes ex-
cuivsões aos mais aprazíveis recanto!
da terra e outras visitas foram pro-
gramadas ás varias depcndenciiw riu
Capital.
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DECRETADA A PRISI0 PREVEN
TIVÀ DE PEDRO MALAQU1AS
Confessa ter enterrado a esposa no
quintal,- mas nega o ássassinio

BERNARDINO DE CAMPOS — S.
Paulo, (Meridional) — Conduzido
por investigadores da Delegacia de
Vigilância e Capturas do Departa-
mento de Investigações chegou a es-
ta cidade, o Indivíduo Pedro Leite
Floriano. conhecido por Pedro Ma-
laquias. que responde perante o Juiz
de Direito da Comarca pelo crime
cometido contra sua esposa. Benedi-
ta Flor, que foi por ele sepultada no
quintal de sua casa.
NEGA

E' do conhecimento geral que Pe-
dro Malaqulas, em setembro de 1947,
ao desaparecer misteriosamente des-
ta cidade em companhia dos seus 3
filhos, deixou sepultado no quintalde sua casa o corpo de sua esposa.
O cadáver somente íoi encontrado
alguns anos depois, quando, por es-forço conjunto da autoridade poli-ciai desta cidade e dos "Diários- A.s-sociados", foram feitas excavaçóes
no terreno da casa 536 da rua Maré-
chal Floriano, onde Pedro Malaqulas

viveu em companhia de sua familii,
Como conseqüência do macabro an

contro e porque todas as investiga-
ções feitas indicaram Pedro Mala-
quias como autor da morto de iu»
esposa Benedita Flor, e ainda porqui
o cadáver de sua mulher fora por
ele mesmo sepultado no quintal dn
casa, o Juiz de Direito da comarca,
atendendo a uma solicitação do de-
legado Heitor de Araújo, decretou
sua prisão preventiva. Em principio
do mês passado. Pedro Malaquiasíol
preso e agora é que chegou a est»
cidade para esclarecer, perante a au'
torldade, os fatos de que é acuM-0,

Interrogado sobre a morte de Be-
nedita Flor. Pedro Malaqulas Mg-
a autoria do ássassinio, embora con-
firme que sepultou a mulher no quin
tal da casa onde morava.

Centenas dc pessoas cercam «•
imediações da delegacia local a M1
de acompanhar o interrogatório o»
misterioso "homem louro''.

E' LATROCÍNIO
0 ex-jogador de "foot-ball" matou os
dois negociantes para fugir com o

automóvel das vitimas
FORTALEZA. 24 (Meridional) —

A's 9 horas de hoje. perante o dr.
Manuel Santana, juiz de Direito da
1* Vara Criminal de Fortaleza, rea-üzou-se novo interrogatório de José
Ramos Oliveira, vulgo Idalino "ex-
Jogador de foot-ball, que foi autordas mortes dos comerciantes parai-banos Aluizio Milet e Geraldo Ca-
yalcantl Brito, fato ocorrido no diaIo-de setembro de 1950, em nossacapital. O promotor Mardonio Bo-telho havia .«olicitado àquelas au-toridades judiciária a presença, noTribunal de Justiça, do autor doscrimes da "Pensão Leal", bem co-"IS ?xe 8Ua amante Alclna Leal. prn-prietftria do lupanar onde Idalinomatou os dois conhecidos comer-ciantes. Desejava, o promotor, es-clarecer dois pontos que até entãopermaneciam obscuros: 1°) — .«-ber como Idalino desfez o compro-
qual já havia dado o "sinal" de seismil cntóelros, e, 2?) _ como o ex-
rtn5?,Í°Lde.,Í00t-ba'" conseguira ii
riJS»? de v_3nda' Para tronsfe-rir posteriormente os papeis do car-«•»•» Inspetoria Estadualdo Traii-

LATROCÍNIO
.i"t"ro°Bad0 pelo.julz, «Idalino»

que antes de matar .os dois comer-dantes, tentara, efetivamente _es-
Si,. „ne,Ç0.cto;,'.Procurara, mesmo,repetir o "sinal" isto é, receb°rapenas tre. mil eru._eiros, pois não
ft».i»t«ta do dinheiro pa-
„a, uB??ar a compra do nutomo-' feS&iáftSS^W^ Porem,y-iãti-E9SSM.-W».*: BXPròbáram.0'•¦.d.o-

de Campina Grande a Fortalt»
quando não tinha recursos pa»
comprar o carro. .

Aqui podemos fazer uni paren'1*
se Informativo: "Idalino". coni«*
me ele esclareceu ao repórter, »
época- de sua prisão, viera com os
doi.s comerciantes e o carro P>™
Fortaleza, pois tinha certeza dc (U«
co'ocaria aqui, o automóvel por um
preço superior, que daria Para.[j!'
par o carro e ficai' com um s«iW'
Tal porerii não sucedeu c ele \m
em situação embaraçosa. Dal .»«
rer desfazer o negocio, com o .»
os outros nüo concordaram. :..

Respondendo à segunda fE1'
ta do promotor. Idalino lnfog
que, depois de matar Aluisio. r»
bara o recibo de venda do um
que já havia sido preparada. W.
estava devidamente legalizado, m
nas o local destinado no norae^
novo prourletario em branco,
posse do recibo. "Idalino" acresce»
tou o ísu nome. fazendo nep<"!,
transferencia. Evidencia-se, as»
a hipótese de que ele efetiva»»1"
matou para roubar. ,, _ ,.

O çrirae de "Idalino" dela 5
ser, pois. classificado de IWSj
para ser Julgado como latroc^jj
Mudou-se o curso do P^Srt
autor dos assassinatos da £?' 

'„
Leal" deverá ser julgado agora. p.
lo juiz singular e não pela CW\
Criminal, do Tribunal dc Justi."-

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MKMBRÒ EFETIVO ».^%W.
IUDEDE SEXOLOGIA Ot- «S^c
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[ VOCÊ JULGA MAL O
l SEU PRÓXIMO?

gc voce, cin geral, nfto coita da>•,]05fnas e eslá som prá descobrindo
íjefêltos no próximo, sem uma ra-

íio clara e racional que explique
MSn atitude, è provável que você
tenha alRims defeitos de que pre-

Jc|tn corrigir-se, Por exemplo: tal
lVPi lhe falte a visão ampla das,
tcoisiiSi 1"° permite enxergar alem
'dá superfície: talvez procure in-
WnjfiEplcmcntò mostrar-se superior,
íronrienflndo RS fa'tns F frptjüéztüi dp]" i5ií!hió: Ialvez a irrnornnch o fa-

lacnv n que não pnde compre- !
S&rlér im pil.tlnio nu seus aínouc, j
£'lònb,?m por Ime um forte comple- ]
».>¦? (nfPrioridade. !"*, (('inte ? pontos para "Sim". 1,
líjsríi "A's vezes" e 0 para "Nao" j
íTcíícUje -èpo'-' n total'.
** i Quando 6 apresentado a.uma
Kíifsjoj que so mostra reservada
»'j,fiiía-;i rie pedante c de querer
Sniostrar-íé superior?"2 — Toma forte, aversão peln-s

ijesfflaj rir seu ?exo oue são admi-
fjdss e e!or;íaclas pelo sexo opo*-
lo?

:i Acusa a.- pessoas ligeiramente
afctadfli ri" absolutamente Insince-
rs? c falsps?

•I - Moslra-se reservado e frio
rom os amidos c rolepos qu? se

jfllstliieuirani piais do que você no
'spii ramo dn trabalho?

_ F.ihi ironicamente e cem des-
priso das pessoas que procuram
vencer, no escritório ou repartição
«ni que trabalha?

— Estende a uma pessoa que nao
conhece a aversão que lhe causa
nm nome que. por acaso, é dessa
pessoa tambem?

Proclama, dogmaticamente.
n suporta pente mentlroçà?
Cont uma dizer qüe seria me-

r mandássemos os "es'rnn-
' que enchem nossa terra
pira os lugares de onde vle-

7 -
que ni

3 -

lhor
eçli-e-'
VOltlT
rum?

ü •- Condena, de um modo ge-
ral, uma nação Inteira, uma ou re-
Ifgffto?

. Kl — Você é dessas criaturas que"nãn admitem" brincadeiras, que se
zaneam com as "faltas de conside-
ração" dos amigos, etc?

^3^_En___9J _____J%vrM_BV _____^f_íi>b('£v *'*"¦'¦ vv^_j_P_n_H_ _______
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Cheguei ft c»ban» de* fninii-
to» depois de Alioe, lawentava-se.

| Harold Sherrod, - mas, mesmo as-
sim, ainda cheguei tarde demais> Ejlcontrü-a morta I

: — Calma, rapaz.., Sei que é hor-
rlvel, mas, não udlantH ficar assini

I dese.-ipci-Hdo. Vamos, lente acal-mar-se uai pouco.
Estávamos caçando n les'e rio

lago continuou Sherrod. — quando,derepente. minha esposa sentiu-se
camada e resolveu Voltar, Sabendo
que ei» conhecia o caminho, nào me
opuz a qUe »la .voitasse só ? fiquei
caçando. Pouco depois de su» par-lida, entretanto! comecei a lembrar-me d»s ameaças de suicídio oue eia
costumava faier, se bem que esM-
Vésse ihàls calma no ultimo m#».
Tentei pensar em outra coi»»., m»j

Conto noticiaimmmm
PRESSENTIMENTO

El-LOS. MARIA MONTEZ E AVMONT, O CASAL FELIZ. DIVER-
UM ENCONTRO COM O CASAL AUMONT

A BELA MARIA MONTEZ ESTRE-
OU NO PALCO

Representou uma peça de seu marido Jean-Pierrc
Aumont com quem vive em mar de rotas

Reportagem de FRANÇOIS ACQUES
Reportagem de FRANÇOIS JACQUES

PARIS (IPA — via aérea) — Ma- quase um numero cômico,ria Cristina está muito contente! Jean Plerre Aumont íaz ns per-Afiliai; conseguiu sair a passeio eom gimtás em francês e Maria Montezo papai e a mcmfiè n até almoçar responde ora em espanhol, ora emeom elas num _ rastnitrantel Não é
que papei e mamãe sejam muito se-
veros ou que não gostam de levá-la.
Ap contrario, bem oue gostariam de
vé-la mais vezes- São, porém, como
a maior parte cia (tente grande, co-
nhecida c rica: não fazem só o que
querem. Para falar a verdade, traba-
lham no cinema...

Assim, saíram os três e, como o
dia estava lindo, puseram-se a pas-

,,.. sear ao longo do Marne. A palsa-Se tiver obtido uma contagem de gem é bonita e não faltam bons res.
f 12 a 20 pontos, o.s defeitos que en
Ccontra no próximo podem ser leva-
;;'.dos em conta de sua natureza in-
j quieta e sua falta de maüureza Vo-
«-cê é eomo o macaco que não en-
Cxerga o próprio rabo... 3 a 11 pon-';;, tos: A descrição feita acima serve
•Mambem para você, apenas com'.'-'menor Intensidade". Menos de 3 po:i-
Çtosí Se você respondeu o teste com»sinrenriarle, seus Julgamentos de-
R vem ser Justos e segui os,

taurantes ás margens do rio. Maria
Montez e Jean Aumont almoçaram
em um "caboulot" muito simpático,
não longe de Charles Trèriet:
REUNIÃO

DK ESTRELAS E ASTROS
Depois do almoço, a conversa ani-

mou-se. Os outros clientes muito se
divertiram, sem, no entanto, compre,
ender grande coisa, pois a íamilia
Aumont, quando discute, torna-se

E XIJA
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inglês. Maria Cristina náo fica
atrás; domina estas três línguas tão
bem quanto a mamãe, mas de acordo
eom sua idade, naturalmente. Por
isso, quando a mulher e a filha fa-
Iam inglês ou espanhol, Jean Pierre
Aumont precisa fazer esforços par»acompanhá-las neste terreno, qucacha um tanto perigoso.Devido ao trabalho, os pais de Ma-
ria Cristina encontaram-se raramen-
te, no momento, quem anda percor-rendo a Europa é o papai, trabalhan-
do no teatro. Assim é que, uma noi-
te destas, foi aplaudido em Lausan-
ne, na galante e espirituosa come-
dia "Homme de Joie", de Paul Ge-
raldy. Nessa noite, Maria Montez,
encontrava-se na sala, mas Maria
Cristina havia ficado sozinha em
Paris. |

Maria Montez nfio está, no enlan-
to, longe de bater os records do ma-
rido. Sua ultima viagem á Europa
data já de oito meses (foi a Holly.
wood assistir a um processo), Foi a
Carmes è a Veneza, por oeasião do.s
festivais e, antes disso, fer, uma"kmrnée" pela Espanha e Itália,
tendo passado as férias em Tou-
lon, na casa do comandante Weil-
ler onde encontrou-Merlè Oberòn,
Lady Duff Cooper, o principe Nico-
lau da Iugoslávia, etc.
O CONFORTO DO LAR

No momento, trabalha na primei-:ra produção gcrmano-italo-america-
na de após guerra, "A Bela de Na-
poles", que foi sonorisada imedia-
tamente em três línguas. E' a pro-
prla Maria Montez que fala e canta
nas três versões do filme, o que é
uma bela proeza. Os exteriores do
íilme estão sendo rodados em Mu-
nlcli; Roma e Nápoles c os interiores
em Milão, simultaneamente- Coisas
de americanos... Entre Munich e
Milão, Maria Montez obteve três dias
de férias, para vêr o marido e a fi-
lhinha. Foi, então, que os surpréeri-
demos, ás margens do Marne..

Ha quinze dias começaram a en-
saiar em Paris uma peça chamada"A ilha Feliz", da qual Jean Plerre
Aumont é o autor. Maria representa
um papel extremamente cômico. Sô
sente que o marido não apareça, mas
em compensação o grande ator Píer-
re Dux (que foi o encarregado da"mise en secne") terá um dos prin-cipais papeis.

Enquanto a peça vai sendo postacm dia, Jean Pierré Aumont e a es-
posa moram em Suresmes, a poucos
minutos dos Campos Elyseos, numa
casa magnífica, com uma lareira
em cada aposento e rodeada por um
belíssimo parque. Quando tem uma
noile livre, Maria Montez não vai
ao teatro nem ao cinema. Fica em
casa e jo?a casastra que é o jogo da
moda, com as Irmãs... (IPA).

não conseguia dominar o nsrvosls-
i<™. Chame a isto d; pressentimen-to, se o qulzer, mas » verdade é quetive certeza de que havia acontecl-
do algo de terrível á minha mulher.
Perdendo n interesse pela caçs, ua-
tel loco de voltar para casa. Ma»cheguei tarde demais, soluçou no-vãmente o rapaz. - Encontrei-a
morta/com m.rja bala na cabe?» emeu revólver a'i lado. Cumprira,
afinal, suas amíáeà»!

CIRURGIA DA SURDEZ
OUVIDOS

MARIZ
OARÜANTA

noCENTE Mrdalha df Ouro F»e MtlliiW*
R Senador Dantas, 1(1-9.° — DlariamcnU
22-8868 — Res. : 26-4477

Or. Capistrano
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S (Hoje) Seus Livros rio 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-
cionarios novos, de vários autores e diversos idiomas. Remar-
cada toda a riquissima seção de livros de medicina, odonto-
logia e engenharia. Nas seções populares (romances policiais,
historia, aventuras, viagens e poesia) -¦ 3 volumes por Cr$ 10,00.
E nos últimos lançamentos não remarcados, exija um descon-
to de 20 % para cada compra igual ou superior a Cr$ 100,00!
Visite hoje a maior feira de livros já realizada no Rio.

CASA DO LIVRO
RUA SÃO JOSÉ, 61 - Esquina da Rua da Quitanda

M»««VlrW^*^rV^AMr^MAAMr^AMMAArVI^AMA>

Encontrou-se com njuém,
quando vinha paru ca?N&o. Isso aqui è muito isola-do, como sabe.

A que dist.arcla estava, quan-dt< resolveu voltai?A cerca de duas ou três milhas.-- Nào scl como nào chegou an-ie.« de sua espósav,r, Comente em
fazer uma experiência no poligrafo?Claro, porque não?

Porqu;? Porque sei que está

DIARIO DA NOITE Rio, 3Ò.ÍÍ851 - í

ATE' CrS 3.S00.O0
Compramos máquinas S1NC1ER. I'1'.UT, MINERVA. ALFA mimiln..

;_^»h__«\B,7'Í "*" faz mi","c e,t,mem -»*«»•«. defclSs' oü
RUI MAFRA _ míiin 

en,^"ai0"«^!*U.»ci*, meamo em Niterói, -vKU. MAFRA & IRMAU — Rua Aristldes Lobo, 1,14 — Telefone: 28-7547.",

mentindo e o poligrafo nos prova-rA que razãp em' desconfiar do se-
nhor.
POR QUE FOI QUE FORDNEY
DECOBRIU QUE SHERROD ERA
CULPADO DA MORTE DA ESPO-
SA? VOCE SAEE?

SoluçSo ha 4». pagina.

Selo comemorativo do IVCongresso de Educação
Católica

Encontra-se á venda nas Awnclas
Postais Talcgraficas o selo comento-
rativo do IV Congresso de EriucaÇào
Católica, no valor de 0,60 centavos.
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Os tradicionais 15 DIAS DE
SALDOS do Magazin Segadaes..t
estão, êsle ano, ainda melhores!
Examine a lista de alguns dos
artigos que V. poderá adquirir por
preços excepcionais... nos 15 DIAS
DE SALDOS do Magazin Segadaesl

Z? rtiaèot aeeméecünen/o cfo mêá efój$aâdé&/
-.PIHHM-MO MISGULM0

CAMISARIA D» Por
Camiioi de trico:«l  á5,oo I],«|

Camlia» d* cambraia  75,oo 5|,J|
Camlios d* mouiiflinè ...... 78,oo |4,||
Camilo» d* trieolint : Í5,oo- $|,7|

Camiiei demorquliotó  9S,oo 7_,oi
Pijamai tscido leve  98,oo 74,|0
Pijama» d* eembraots 110,oo n,H

Pljomai de eambroia 135,oo 1|l,||

Pi]amoi d* trleotino 150,oo 128,11

Pijama* da cambraia luptr... 190,oo tS|,io

MaÍ3«-ioquéto vária» corai... 10,oo 7,|q

Msla» iòquétt côré» «ortidai. 13,oo |,|q

M«ia»-ioqu«te lipo Derby  1í,oo tl,8l

Malaiioquoto tipo rolon  16,oo 12,!•

Msiai-iequoto rendadai  18,oo 1J,5|

Cuocai linhol S1,oo H,5j

Cuecai morim tic-tae S4,oo lf,||

Cueeai combraeta 97,oo 23,Sl

Cuèeai d* cambraia...,,.... 24,-.o 2T,5i

Lonço» bolso, branco» • corei 6,oo ](gg

Lonço» borro oéetlnada...... °,oo |,||

Loneo» »up«r, vário» padre»» 10,oo 7,ll
Lenço» em eôros, bolo» padròt» 1?,oo |,||
L»nços mereerizado» 14,oo |,Sg
GBAVATARIA
Gravata» lindei padrô»» 1B,oo J2.I0
Gravata» oadrdo do momento SS.oo if(|g

Gravata» tropical coro» liio» S8,oo f|5a
ARTIGOS OE COURO
Cinto d* couro Uto moderno 25,oo 1f,Jt

Cinto tipo americano 30,oo 23,S0

D» Por
Cinto do couro crocodilo ... 42,oo 3g,0g DEPIRIIMENI0 FEMIRIR.

J6goperta-nota»snlqu»i»croc. 125,oo 1|5,ao CONFECÇÕES üa Por
Porta-nota» om crocodilo .... 90,oo 6I.M Tailleur» lâ linha» modarna».. 720,oo $97,10
Porta-nlqual» tm couro ....... 29,oo 1T,Se Tailleur* tropical pura 14.... 850,oo 845,08
Porta-chav.» «m couro  35,oo 28,H Caiaeo» do Ia 2/4 450,oo 343,00
ALFAIATARIA Caiaco» de palúcia branca 2/4 495,oo (iB.OU
Co»tumf» d* ótimo linho  65ü,oo S?S on - j ,.,,,'*'•¦¦ Caiocoi de lã 3/4 550,oo 395,00
Co»tum»« do tropical fio inglês 950,oo 71fl ». . , ,,* *- ,"« I9V.N Monteaux d« lã 720,oo 527,06
Coitum*i.d«ea»lmira diagonal 980,oo 791 a* c.-'.j'.'. ,;'.-¦¦.., „cw i« r~>H Sela» ds tropical modo 125,oo 78,00
Calça, d. brim diagonal  !98,oo ,41.» Sala. pli„ada, G.r,.y 160,oo (89 10
CfllÇ<" ,rÒPÍMl  198'00 »».H Saio, tropical brilhante 175,oo ,29,,,
Calça» maicla d* X», pura lã 250,oo 185 ao c, Z: ,']',. ¦lqa,oq Sala» trop.cal rabo-drpoixe 210 00 157,oo
Calça» tropical pura lã  25ü,oo 211 BB - . . ^.„_ll,«B Colça» da tropical 198,oo 185,00
Guarda-chuva tcfttá algodão 98,oo 88,00 MALHARIA
ld.mtaMó algodão d. 1... no,oo 79,00 Caiaqulnhoi Cardigan 198,oo 149,00
Guarda-chuva d. raion dt f 150,oo 135,00 Swtattri variai modelai.... 140,oo 79,00
Capa d* ihantung  380,oo 327,00 Idam dt malha manga longa. 150.oo 97 ga

Jaqutt*, dt malha de lã 420,oo 345.00Blusôt» tteido piqutt  120,oo 79,00 -, .BLUSAS
íluiôt, piqutt manga longa 140,oo BS.an di j _i," "*•"' Blusa, dt «utdino moda 78,oo 65,00
Blusôt, tecido pitd-dt-poula 250,oo 189.00 di l , <i-,¦««,«¦ Blu,a, cambraia 1/2 manga... 45,oo 33,00
Blu»ôt, tteido Changtant... 200,oa 148.00 di L"¦', t,"¦'; -,-¦w "¦••" Blu»a» cambraia listrada t poi, 95,oo 78,00
CaniUai tteido pitd.dt-poult 230,oo 1(7,m 0i _• . ,"' Blusa» divtno, modolo» 135,oo 98,7o
Camisa» dt tutdint  90,oo 68.70 di j ii, ™-."""¦ Bluia» dt organd! «uiço 280,oo 188,00
Swtattr» dt pura lã  180,oe 129,00 CAPAS
Pull-ovtr» pura lâ, manga longa 220,oo 1S6 Sfl Capo, dcublt-toct imptrm.'.''. 420,oo 297,00
Caiaco» dt lé twttd  330,00 288,00 Guarda-ehuvai tteido imptrm. 98,oo 88,70
Caiaeó. dé lã wttk-tnd.... 380jOo 2)8,00 Guarda-chuvai punhoi divtn. 160,ao 94,00
Caioeo» tiportt xadrtz  520,oo 317,00 BANHO DE MAR
Jaquètti dt gabardint  220.00 188,00 Maillot, varitdade 175,oo 87,00
Ca»aco» dt gabardint  230,oo |6B,00 Malllct» titiangtlro» 420,00 189,00
Short» impermeável»  75,oo 58,00 I Lenço» fina gatt c/ arabtico» 6b,oo 39,00

MAGAZIN5EBA1AES—i
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URUGUAIANA, 23/95 - 7 DE SETEMBRO, 126 (LIGADAS POR GALERIA)

TENÇAO! Começa IIOJÉ, ás IO Horas, a grande e sensacional venda do
? ANIVERSÁRIO na ESQUIIVÀ IlA SEDA - AS«*!W«KI.ÊIA 133

A ESQUINA D A SEDA BRINDA seus clientes com preços sem concorrentes ------- Eis alguns dos nossos preços
Casemira Inglesa desde  330,00

• Cambraia para temo  188.00 •
Gabardine fio Inglês .....  240,00 Casemira Inglesa desde  330,00 Seda pura Espuma 22 MM.  125.00
Tropical Inglês desde  280.00 • Cambraia para temo /.... 188,00 • Seda pura, fantasia ..:  75,00
Tropical fio Inglês desde ,.... • 118.00 Puro linho desde  49,00 Tricoline Inglesa 49,50
LINHOS DE TODOS OS TIPOS - TAYLOR - MOYGACHEL - YORK STREET- CASEM IRAS E TROPICAIS NACIONAIS E ESTRANGEIROS.

fAILES ALPACAS - LISOS EM CORES MARAVILHOSAS- SETINS - BROCADOS - TAFETÃS - Grande variedade em estampados e lindos padrões

TODOS A ESQUINA DA SEDA - ASSEMBLÉIA VAU Em frente a Rua Gonçalves Dias
^V»_^ii^^^^^^^ijiaayMo^M™iiMiM»apMpOaaO^MBB__fl_UL^ 'u ' i I mias* *'¦*'¦ .''¦'— ¦¦¦-... ,, ii M,  ^,. . -,,. .1 .. m, . , .

y
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0 ieriâo iecíarou que a policia de
üiipe é Caxias o agredira
ESTÁ GRAVE NO H. P. S.

RAIOS X
DR. CARLOS CAMPOS

KADIOLüniSTA OA I.IGIIT
Praça lf, do Novembro, 4') — irsn.
1,1 dc Março - Trltlinirt 4H-!llllW

i;iií;í ambulância ci:t Assistência
loi. tintem, chamada para um bar-
i-ácão, íia Barreira cio Váscó, oncie
tirn homem, vindo do Duque dc Ca-
xis?, para. a casn clc um parente,
passava mal.

Ali. constatou n medico tratar-se
rie Anlnnin Liiccmi dc Soii7;i. bran-
cp, rltí 23 anos, solteiro, residente tini
Duque cie Caxias, onde, na tarde ri'!
ontem iòra espancado pela policia
lerfil.

Apresentava ele fratura do crânio
c contusões pelo corpo.

Mesmo assim, gravemente Icriclo,
declarou elo ao investigador clc ser-
viço no H. P. s. que, os agressores
pertenciam à policia do Duque clc
Caxias.

Fo;;co depois, agravando-se o sen
estado, entrou cie em estado de"shoek".

O investigador, que ouviu a decla-
ração, comunicou a ocorrência ao de-
legado de dia na Policia Central.

OLHOS» OUVIDOS
NAR12»GARGANTA

DR.FDRTUNATD-IÀSBH5.
:>2-36SS-H0M MARCADA Crs 80.00

RUA DA CARIOCA,6-4» AND.

DRÂ. NINA DE CARVALHO
lltATAMENTO DA ESTERILIDADE

DOENÇAS DE SENHOUAS - IIEMOKUOIDAS - TAHTOS.
Assembléia, lill-l." andar — Segundas, quartas c sextas-feiras, das

Ui ás 18 horas. - Kcsidcncia ; 25-6111)1

(Pe 11 u m e o HilIloA
V Limpe e F.mbeIeie \

V os Dentes Com\ J

ft^ím 
*~-m^Ê W^m^LmVmmi ^L^mmM

Original providencia do governo
O navio voltou do mar alto para carre-
gar algodão em Santos

S. PAULO, 29 (Meridional) — O
Sindicato do Comércio Atacadista de
algodfto, pelos debates de scu3 asso-
ciados, se encontrava cm serias difi-
culdades no cumprimento de contra-
los de entrega de algodão a países
estrangeiras, dada a falta de trans-
portes ferroviários do interior do Es-
lado para o porto de Santos, capazes
cie a tempo alcançar os navios na-
vios nos prazos certos. Resolveu o
Sindicato, então, apelar para os mi-
htstros da Fazenda e da Vlaçáo, pe-
ciindo providencias para a situação,
porem o presidente da República já
havia determinado prloritiíde paia
os embarques de cereais, desde o pe-
riodo grave das secas na região nor-
destina do pais.

Como os navios estrangeiros, nos
quais os exportadores de algodão ha-
viam assegurado praça, .iá estavam
dc partida para a Europa, aqueles
ministros apelaram para o Loide Brn-
slleiro. cuja direção tomou urgentes
providencias. Assim é que foi cha-
mado, quando já se encontrava em

O comando do navio recebeu ordens
para o porto de' Santos a fim de re-
ceber os fardos de algodão que ali
estão chegando do interior do Esta-
do. Graças a essa original provlden-
cia do governo, não se perderão im-
portanto* parcelas de divisas estran-
geiras, proporcionadas pelos contra-
tos que estavam na Iminência de
malogro.

Sete pessoas morreram
carbonizadas num
sinistro aéreo

LA PAZ, 29 (U. P.) — Anuncia-
se que um avião de carga do Lloyd
Aero Boliviano caiu ao solo, perto
de Cochabamba, ás 17 horas de hoje.
7 pessoas que viajavam no apaTC-
lho pereceram carbonizadas.

Leiam "A CIGARRA'

V de vendedores
Quadrilhas articuladas em vários Estados

ile maconha
FORTALEZA, 2» (Meridional) -m,

O caso de um menino viciado em
fumar cigarros de maconha e que se
acha recolhido á Casa dc Saudc São
Geraldo, onde será tentada a sua
cura, veio despertar as atenções da
policia, que dava por terminado o
trafico da "erva maldita". Sabe-se

A ^AÊT
hoje TEM osURITO?

I-

alto mar, o navio "Loide Nicarágua", que o .menor encontrava meios de ob,
ter, mesmo nesta capital, os cigar-
ros de maconha, tão dominado es-
tava pelo terrível tóxico. Foi esta a
pista inicial que serviu ás diligen-
das policiais, ainda em andamento-
Crêm as autoridades na existência
de uma "gang" de vendedores de
maconha, com amplo raio de ação,
não se restringindo suas atividades
somente ao Ceará. Apesar das "ba-
tidas" constantes da policia, desor-
gantaando o núcleo dantes existente
neste Estado, os traficantes da "erva-
da morte" continuam a negociá-la
aqui. Não mais as mesmas pessoas
se ocupam da venda de maconha,
comprovando as investigações proce-
didas haver ligações dos traficantes
locais com quadrilhas organizadas
em outros Estados. A policia não quer
divulgar as informações que colheu
entre os possuidores de ciganos de
manconha, mas afirma que dentro de
poucos dias efetuará prisões c cscla-
rècerá o mistério.

Logo mais, às 21,20 hs., pulo Tslevuõo

o maior cômico brasileiro éti otuaiidad» estará

•m «tu lelereceptor, numa gentiWza exclusiva

da casa da famosa garantia real, a

MmMiammfllmm\
iJMR OHRIIHTKl REÍl
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&$&éèyjw) <¦¦¦» suis COMPRIS

Ouvidor, 137 - Uruguaiana, 107-109

OMvaisdaASMA
DinilvMo Rapidnmtntt

Oa ataque* íMPjperadore» ¦ *le>
lentos da asma • bronquite antena-
nem • organismo, minam a energia,
arruinam a aaúde • debilitam o ca-
raelo. Em S minutos. Meaateae,
nova formular médica, começa • cir»
cular no sangue, dominando rápida-
mente et ataquei. OSidi o primeirodia comec* • desaparecer • dlücut-
dade em retpmr • volta o sono re-
pendor. Tudo o «ua ie iatneceaaa»
rio é tomar S pastilhas de Maadeo»
áa refeleeee • ficara aliviado da
aama au broMUlte. A aclo * trtulto
rápida mesmo que ie trata da caso»
rebelde» a antigo». Meada*» tem
tido tanto •xlto que se otttaca com
a garantia da dar ao-paclente reapl-
raçlo livre a fácU rapidamente cr
rompido alivio do sofrimento da
¦ama em poucos dlaa. Pa;» M«ad«<»
hoje mesmo, em qualquer farmácia.
a noas» garanti» i a sua maior pro-
teclo.

CAPELAS 29-3353

I

AURORA PEREIRA BARBOSA
(MISSA DE 7" DIA)

Teimo Barbosa, Jorge Barbosa. Niicmia Barbosa, Maria
dc Oliveira Barbosa c Alberto Toledo agradecem % todas
as demonstrações dc pesar recebidas por ocasião do fa-Iccimenlo de sua querida esposa, mãe c sogra AURORA
PEREIRA BARBOSA, c convidam os parentes e «mitos
para assistirem a missa de 7" dia, que mandam celebrar
em Intenção dc sua alma, amanhã, terça-feira, dia SI, ái9,00 horas, na Capela do Cemitério da Ordem Terceira de X a

do Carmo (Praia de São Cristóvão). Antecipadamente airídr.iW
a todos que comparecerem a esse ato dr. fé cristã,

T

IIB«9U.'3

Dr. João Baeta Neve

tDr.
natc
nho

c

KM FKE.NTE
TERIO DE

AO CEMJ-
INHAÚMA

Dr. Jório Pessoa Cavai-
canti de Albuquerque

MISSA DE 30.° DIA
A Associação dos Titulares de
Oficio de Justiça (ATOJ) convida
seus associados e amigos de

_ seu ex-diretor e dedicado com»
panheiro JORIO PESSOA CAVALCAN-
TI DE ALBUQUERQUE para assistirem as
cerimonias religiosas de 30.° dia que, em
sufrágio de sua bonissima alma, serão

celebradas, hoje. dia 30, ás 10,30 horas,
na igreja da Candelária

T
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em FINAL de CONSTRUÇÃO
COPACABANA m

\

Edifícios: Piancó e Mamanguape
VENDEM-SE: para entrega cm Novembro próximo,
apartamentos "DIJPLEX'', dc sala. 'i quartos c de-
mais dependências. Preço; CrS 360.000,00; com
grande financiamento, do Banco Hipotecário Lar
Brasileiro S. A. — Ver no local, á rua Figueiredo
Magalhães, entrando pelas ruas Décio Vilares ou

Anita Gàribaldi.

EDIFÍCIO CAMÕES
AVENIDA ATLÂNTICA

esquina da rua Figueiredo Magalhães
VENDEM-SE: ótimas lojas e um apartamen-
to, no andar térreo, de sala, 3 quartos e cie-
pendências, com grande financiamento da

Sul-América Capitalização S. A. N

edifício acapulco
RUA MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO, 62
VENDEM-SE: apartamentos de sala, 2 quar-
tos e demais dependências. Preço: 300.000,00
cruzeiros, com grande financiamento do Ban-

co Hipotecário Lar Brasileiro S. A.

EDIFÍCIO* SIMON BOLÍVAR
PRAÇA JOSE' DE ALENCAR

esquina da rua Barão do Flamengo
VENDEM-SE: ótimas lojas e apartamentos de sala, 3
quartos, 2 banheiros e demais dependências, com
garage. Preço: Cr$ 652.000,00, com grande finan-
ciamento do Banco Hipotecário Lar Brasileiro S. A.

EDIFÍCIO CERVANTÉS
1AVENIDA N. S. DE COPACABANA

esquina com a rua Duvivier /
VENDEM-SE apartamentos com sala, 3 quar-
tos e demais dependências. Preço: 500.000,00
cruzeiros, com grande financiamento da Sul-

América Capitalização S. A.

EDIFÍCIO MAIPÜ (Centro)
RUA SANTANA

a 20 metros da Avenida Presidente Vargas
a 5 minutos da Avenida Rio Branco

VENDEM-SE ótimos apartamentos de sala, quarto,
banheiro e cozinha. Preço: Cr$ 215.000,00, e de
sala, 2 quartos • dependências: Preço: 270.000,00,

cruzeiros e grande financiamento
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SALTOS VAHLIS RUA DA ASSEMBLÉIA N. 104
S. 410-415 » Tcls. 42-4369 - 42-9349
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Robcrval Baeta Neves, senhora c filhou, Dr. |o»« R<,
nato, senhora c filhos, Dr. Saul dc Oliveira Carvalho e te

ihora, Dr. Zelsou Medina, senhora c filhos, Viuva Oi.
Ary-lthamar Baeta Neves e filho, Inah c Zuicika Baeta Neve,
comunicam aos demais parentes e amigos o falecimento de i»
pranteado pai, sogro c avô, e convidam para o sepultamentt,
que se dará hoje, ás 17 horas, no Cemitério dc São Francisn
Xavier, saindo o féretro da rua Conde de Bonfim n. 546.

Senador
Salgado Filhe

(MISSA DE 1.° ANIVERSÁRIO)

João Carlos Vital e família, corontl
Dulcidio do Espirito Santo Cardoso >
familia. César Pires de Melo e íamilic,
Arthur Braga Rodrigues Pires e íamilic,

Gualter Pinho Bastos e familia, João Coelh i
Branco, João Maria de Lacerda e familia, A ¦
fredo Bernardes Neto e familia, Manoel Pi i
Correia Júnior e familia, Carlos Palhares e Ic -
milia participam aos amigos do saudoso si»
nador SALGADO FHHO qne íarão celebro?
missa na Igreja do Sagrado Coração de Jf»
sus, hoje, dia 30 do corrente, às 10,30 hc-
ras, pelo transcurso do primeiro aniversarb
de sua morte, antecipando seus agradec-
mentos aos gue comparecerem à esse ato d.
fé cristã.

Marechal Dr. Virgílio Touri-
nho de Bittencourt

(.MISSA DE 7" DIA)
General Oswaldo Tourinho dc Bittencourt, senhora ». I •
l.luis; Coronel Dr. Virgílio Tnurinlio dr. Bittencourt Filh'|
Dr, .VI oi p li o Frederico Tourinho, senhora e filhus; Di.
Abelardo Gurgcl Bittencourt c senhora; Can. Ten. Geialca
iMonlcirn dc Barros Bittencourt, senhora c filhos; Dr. Joiü
Batista Lc.ilo. .'-enhora c (ilhos; Dr. Hélio Fonseca Bill» ¦
eourl, senhora c filho; Ten, Fpifanio Fonsccii Biltcncoui :

Dr Oélio dc Oliveira e. senhora, agradecem as manifestações n> jies t
pela perda clc seu incsqiiccidó imi. sòqrd c avu — A1AIÍECII.M. D'1.
VIRGÍLIO TOUniNHO DE IlITTKNGOyitT i: convidain srus pirrrtl»r amitins para a missa dc 7" dia que será celebrada na Ifrrja (,'n i¦'dos Militares, amanhã, terça-feira, ás 10 horas.

Ary Gomes Fontenelle

missa do
corrente,
delária.

MANOEL BENICIO FONTENELLE, e;põsa s fi-
lhos, profundamente sensibilisados. agradetem
as manifestações dc pesar, recebidas por eca>

sião do falecimento do seu pranteado ARY e con-
vidam os amigos e parentes para assistirem »
7o dia, que farão celebrar no próximo dia 31 do
ás 11 horas, no altar-mór da Igreja da Ctn»

ENGENHEIRO EOURENP
Fim VIM* BE MENHONÇA

Juveiitina Mòraea tic Meiidònçaí Marlu furlado de Maídonç»'
p Márcia Moraes Memlohçn --- Dr. Mário Furtado de Mendon-
t;a, HDhhora o filhas — Afinando Piulado de Mendonça — Vv?.
Margarida Mendonça dos Santos - Senhorlnha Meridonçn.-
Noel da Gama Morei, senhora c filhos — Olavo OonçãlVW ¦
senhora. — Hylda Moraes — Avelino Moraes, senhora o ülh.
— ,'oão Moraes — Jorge Moraes, senhora r lillios (ansent":1-- Niio Morae.s e senhora — Silvio Moraes .senhora o [ilhos -- -íoet M&'

raen: senhora n filhas — Almcrirido Moraes — o demais parentes H5f;-
dêoem a todos os (ine os confortarani na imensa dor sofrida pelo iate'
mento do seu inesquecível c querido esposo, pai, irmão, cunhado c t'
LOURENCO FURTADO DE MENDONÇA e o.s convidam para asástirí'l
a mi"sa <le 7" dia que. por seu eterno descanso mandam celebrai' twçf
feira. 31 do corrente, ás 9,30 horas, no altar-mór da Catedral de Sáo Jof'
Batista, em Niterói, antecipando agradecimentos a todos ns que coiiip'¦•
recerem a esse ato de fé cristã.

LUIZ DE PAULA E SILVA
(AGRADECIMENTO)

Sua familia extremamente sensibilisada pi»
conforto moral trazido pelos parentes e amig<s
no transe doloroso, por que passou, e na imp*'*
sibilidade de exprimir individualmente sua gp

tidão a todos que compareceram ao enterro e missa-«
7." dia c aos que enviaram coroas, flores c telegrama s,
apresenta as expressões dc seu eterno retüiiheciment»'

Accacio Ferreira Nevgs

t
I1'AI,EC1MKNT0)

.Esposa e. filhos participam o ráíecimèntc de seu qiiendo.e»'
poso e pai ACCACfO PERREIRA NEVES, ocorrido «liam,
i; convidam seus demais parentes e amigos paia o se!L
pullamento, saindo o feretio dc sua residência, á rua PU*j
tini n. 215, hoje, dia 3, ás 17 horas, para o Cemitério a»
Sáo Francisco Xavier'.

MARLY AUGÜST»
0A SILVA

(FALECIMENTO) .,,m-
General Benedito Augusto da Silva o senhora, Major «K
íi"?,0 íamilia. Cap. Ivanhoé de Oliveira e familia. ÇinWfWaldir Muniz c familia, Dr. Roberto Pinheiro e ftWffi
participam o falecimento dc sua querida filha, coiiniffi
tio MARLY, c convidain .'.eus demais parentes e amigosp3'

9 seu Bspultnmorilp/rsaindd b feretro hoje. segunda-feira, Wm
as_ 16 horas, da Capela Real Grandeza, para ò Cemitério d«f ,
João. Batista ':*;

1
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Joaquim Jacinto « Joaquim Pedro, os dois sujeitos delidos — Ocorpo de João Cândido, como íol encontrado. (Fotos Meridional)

h boiei causou a morte do ebrio
CONFESSOU O CRIMINOSO

IttflO Iti 10 (II «| ROlIt ll

SAO PAULO - MERIDIONAL —
A Delegacia de Segurança Pessoal
íoi chamada, para um caso de morte
ocorldo em circunstancias estranhas
e envolto em mistério, numa favela
da Prefeitura, no bairro de Vila Cie-mentino.

Um empregado municipal, morador
num dos barracões erguidos em ter-reno da Prefeitura, na rua FrançaPinto, numero 1.000, ali fora encon-
tra do morto.

A policia ao examinar o morto,
constatou que do seu couro cabeludo
escorrera muito sangue. Suspeitan-
do tratar-se de um crime, o subdo-
legado resolveu entregar o caso áDelegacia de Segurança Pes-oal.

pifòísas diligencias foram realiza-
das e submetidos a interrogatórios
colegas e vizinhos do morto.
IDENTIFICADO

PELO PATRÃO
Multo antes da Policia chegar bolocal, o sr. João Marcelo, adminis-

trador daquelps terrenos'da Prefel-
tura, informado por José Guedes, vi-zinho do morto, ali esteve e o identi-

de

CR$ 50,00-CONSULTAS
Dí. EUDAS (K»Pe«lallsta) Ütero - Ovários - Inflnmaç&es- Hemorra-
a. » Cm.m. } ~ . us "" Kct0 "" Hcmorroidas. Tratamento semdor e sem operação. Tel: Z2-4904 - Rua Evarlsto da Veiga, 16-6.". nt.

fundas, quartas e sextas, das Z is 6 horas.

ficou como sendo Jofto Cândido45 nnos presumíveis, de branca.João Cândido, embora trabalha-dor e estimado pelos colegas e vizi-nhos, era dado ao vicio embriagues.Todas as tardes, depois que deixavao serviço, bebia muito. Recolhia-setarde. Nunca, porém, teve a nienordesavença com seus companheiros.
Cerca das 18 horas, foi deixado nobarracão pelo ¦spotorista João Mar-tlns, com que- trabalhava como aju-dante. A' noite, esteve bebendo comdiversos conhecidos no armazém deMaíllí,e„I.Dlas' "aquela rua, no nume-ro 1,331. Cerca das 21 horas, aindana companhia de colegas e conheci-aos, sobraçando um litro de aguar

Descarrilou um carguei-
ro em Honorío Bicalho

A locomotiva tombou
na ribanceira, arrastan-
do três vagões cheios dè
minério — Esmagado o
maquinista e feridos o
foguista e o graxeiro —
Aquele enlouqueceu

BELQ HORIZONTE £ (Especial
para o'DIARIO DA NOITE )- Nas
imediações da estação de Honorlo
Bicalho, a poucos quilômetros desta
Capital, o trem de prefixo SO-2, que
procedia de Pionte Nova, sofreu gra-ve desastre. A locomotiva 1.602. ao
atingir o quilômetro 563, saltou re-
pentlnamente da linha e tombou
numa ribanceira, arrastando tres va-
gões. o comboio era misto, não ten-
do havido, entretanto, feridos entra
os passageiros:

Os carros tombados conduziam ml-
nério e todos tres se espatifaram no
abismo, parando a poucos metros do
rio das Velhas.

O maquinista Milton Nunes, de 23
anos, morreu soterrado sob o carvão
da máquina, tendo fioado feridos o
foguteta José Jacinto da Silva, que
pouco depois enloqueceu, o graxeiroGeraldo Cordeiro e um ferroviário
da Leopoldina. José Gomes da Silva,
que vinha na locomotiva/

A direção da Divisão Ferroviária
da Central do Brasi! abriu inquerl-
to, tendo seguido para o local do de-
sastre os engenheiros. Ao que pare-ce, no momento do descarrilamento,
que se verificou exatamente ás 22
horas e 10 minutos de ontem, a má-
quina era conduzida pelo ferroviário
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CIRANDE COMO' A NAf lfi
LOIDE AÉREO

SíaT&rató^íl^iS ™!da LeoP°""™- conclusão tirada pe'
visto. ao mais íoi los Penicos em face da morte do

Acredita-se aue tenhi sirin «fl-imo ' matl«ln|sta, soterrado sob o carvão,
de uma queda? quando terta recebi-j sab?°Jque Mte ^"üstlvel fica de-... .?, "?• Hua"<"> ^na secebl-; posltado no «tender» da iocomotiva

DISCOS
Cr$ 10,0o - 12,oo - 15,00

NOVOS — ESGOTADOS - ANTIGOS - RAROS
SAMBAS - FOX - BOLEROS - TANGOS - CHOROS, etc.

Grande venda — Preços de arrasar
VARIADO SORTIMENTO DE DISCOS CLÁSSICOS

RUA SÃO JOSE* N.° 67 — TELEFONE : 42-2577

. r i.*.'»»,.

VERANEIO! FÉRIAS! WEEK-END!

Fazenda la Grama
Kll. 107 DR ESTRADA RIO-SAO PAULO

Todo conforto, m&xlm» distinção • magníficos aposentos — Piscinas,«i ia ios-, rink de patinação, charretes, Jogos de salão, volleyball, Snoo-:«' "linar, Cinema, "Jardins, lindos passeios em bosques e ainda um.mwWhoM-lago eom barcos e lanchas a motor. Apenas 2,S0 horas do
ÍS Z. &c,í,"''° Por »*rias linhas de Ônibus — Reserva e Informações:um Teofilo Olonl n. 74-2.* andar — Telefones; 43-7529 e 86.988».

COLABORANDO com V. S. na expansão de seus negocies
e maior eficiência de sua organização

UMA OPORTUNIDADE PARA OS QUE DESEJAM A PROPAGANDA
DE SEUS PRODUTOS A DOMICILIO

GUIAS MUNICIPAIS
contendo mapa» histórico, limites, distancias, meios de transporte,estatustieas, tráficos, relação de repartições públicas c nomes deseus diretores, deputados, vereadores, profissionais, comercio e

industria, etc, etc.
Pedidos para SOCIEDADE BRASILEIRA DE EXPANSÃO
COMERCIAL LTDA., Caixa Postal n, 4760 — Sâo Paulo

Seja Você Seu Próprio Pafrào.'

í
>ii

e TELEVISÃOm
APRENDA PRACfKANDO

. Pr«parar-lh«-hti im sua própria cate, durante
» as suas heras livres para que voei estabeleça

O SEU PRÓPRIO NEGOCIO!
Gostaria você de sèr ô seu próprioChe/e-de ver o seü nome sobrea corta de uma Oficina de Rádio
prospera e lucrativa? Pois então,escreva-me solicitando o rçeuuvro grátis no qual você vericomo lhe poderei ajudar a começar.

. . Enslnar-lhe-hel como Instalar e rep«-rar todas as classes dê receptores. Desdeprincipio dar-lhe-hel lícfitc com asquais você poderá faier dinheiro; queine ajudarão a consejuir e executar re-parações de rádio nas suas horas dt
\oifi. durante o Sfu curso. Ajudar-lhe-nej a preparar-se estabelecer a suaPrópria Oficina de Consertos, semnecessidade de capital -para obter ummagnífico emprego em difusoras, siste-mas de ampllficacão dt alto-falantes,venda e distribuição de receptore*. tele-viiio, etc. A distância que not separanao é obstáculo. Tenho ajudado a cen-tenas de indivíduos tm muitos diferentespaíses a ganhar mais dinheiro. A voe*também poderei lhe ajudar. ."

Você Rocobora 10 Jogos ||,do Poças do Rádio *f
Enviar-lhe-hel 10 Jogos de peças de radio
}JI> <* quais voei poderá executar cen»
;f.n,,..de expírlínclas e construir muitoscircuitos dt rádio, assim eomo um Re-captor Suptrheterodlno de < válvulas, 4iaixa», de ondas longas t curtas.

C. H. Mansfield. Presidente
JJ*lJywtod itdlt and Ttltvliltn Inilltiát

g.¦£MlãftèldtPíei^DeW-"'"
! SSSíWÍ* »»<Uo * IWwiaion Instltute, —, . „ „ . _
f ntt Hollywood Boulevard, Hollywood Í8, Cíallf., U.S.A. F
! $!íííri *•£ «.boniladt dt msnd»r-mi oseu Livro Grr"i\ ! "rv?lrf **í • bondade dt mtndar-mt o teu

\ I Oportunidades pira Voe* em Rádio eTelevIsSo,

Nome.

•adereço.

CMtdcu
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, fim' ***m*nn, vtiitt 1CCBU1ao profundo ferimento no couro caoeludo. Mesmo ferido, perdendo san-ljue: teve íorças para aiJnglr seu bar-racao e deitar-se. NciSa' posição te-ria morrido. Ao seu lado estava o
PKESOS 

8'Já P6la meta"e-

TRES SUSPEITOS
No local do encontro do cadáver,auxiliado pelos policiais Celso Sennae Nazareno Salgado, o delegado Vi-cente de Paula Neto, da SegurançaP_essoal, procedeu a várias investiga-

çoes.
Os operários Joaquim Jacinto eJosé Marcellno Rodrigues, ambosamigos do morto, íoram as duas pri-melras pesosas contra quem recai-ram as snspeitas da polida. Enquan-to o primeiro era detido pelo Invés-tlgador Celso Senna, o segundo erapreso por Nazareno Salgado. Logoa seguir, era preso, também, Joa-

quim Pedro, que. juntamente com osoutros dois, removido para a Segu-rança Pessoal.
UM BOFETAO

Depois de procurarem declarar quenada sabiam sobre a ocorrência, ostres homtns acabaram por apontara policia Antônio Carneiro Mendon-
ça. Este, detido, confessou logo que,na véspera, estivera bebendo comJoão Cândido. A certa altura, osdois discutiram e Antonio Carneirolhe dera um empurrão e, em segui-da. um bofetfio. João Cândido caiu,batendo com. a cabeça numa ripa
presa á parede, o que poderá terocasionado sua morte.

onde provavelmente viajava.

0 velho fazendeirofd|i|
uma cabeçada no | í
caminhão e morreu

S. PAULO (Meridional) — Sem
prestar a devida atenção ao trafego
de veículos, um senhor idoso pro-curou atravessar a via principal doAnhangabau, sob o Viaduto do Chá.e bateu violentamente com a cate-
ça num caminhão da Companhia
Cinematosrafica "Vera Crua", dechapa 43-97-57. licenciado em SSoBernardo do Campo, e que tra diri-
gido por João Iglesias. A pancadafoi muito forte e a vitima caiu mor-ta no melo da rua.

A polícia procurou identificar avitima, lançando mão dos aponta-mentos existentes em seus bolsosAssim, foi localizado o sr. MiguelSancliez. que compareceu ft Centralàs 17 lioras e declarou que tinha ré-conhecido a vitima como sendo ofazendeiro Gaspar Frazzi, de 72anos, essado, residente em Catan-duv», na rua Santa Catarina, nume-ro ignorado.
Gaspar Frazzi viera a São Paulosábado ultimo, com o objetivo deadquirir vários tratores, além de seinteressar por um terreno no Nortedo Paraná.
Ontem, procurava o fazendeiro ul-timar seus negócios, para retornara Catanduva, quando sofreu o acidente que lhe roubou a vida.

DEMITIDO 0 TESOUREIRO DA
SECRETARIA DAS FINANÇAS DO
ESTADO DO RIO QUE CAIU NO"CONTO "DO BILHETE
Por ato de ontem, o governador do

Estado do Rio demitiu, de acordo
com o artigo 239, item 14, do decreto-
lei 344, de 28-10-1941, João Rodri-
gues Moita Neto, dõ cargo de tesou-
relro da Secretaria das Finanças da-
quele Estado. .
CAIU NO "CONTO" DO BILHETE

PREMIADO
Conforme divulgamos há tempos,

o tesoureiro Moita Neto, caiu no"conto" do bilhete premiado em
Niterói, sendo ludibriado por dois
espertalhões, que lhe tomaram a
quantia de 101 mil cruzeiros, perten-centes à referida Secretaria.

Dessa importância o ex-tesoureiro
reembolsou, ao Estado 70 mil cruzei-
ros, restando 30 mil cruzeiros, Oue
serão tambem reembolsados pelosseguros após a conclusão do Inque-
rito policlal-administrativo.

^^CONFÕUTO

PONTUALIDADE *"*

UNHA SXO MULO - FORTALEZA

•scalandq em éçLO HORIZONTE s SALVADOR

UNHA RIO - MANAUS - NO MESMO DIA,
À«i Quintas-Feiras com Eícalas em:
ANÁPOLIS, CAROLINA e SANTARÉM

OUTKOI SIIIVIÇOS DO CONSÓRCIO LÔIDI /[ AP/ TAIA

Do RIO para: VITÓRIA, ILHÉUS, SALVADOR,
MACEIÓ, RECIFE, NATAL a MOSSOPÔ

Do RIO porai^BELO HORIZONTE, ANÁPOLIS,
CAROLINA • SAO LUIZ /

Do RIO parai CURITIBA, ITAJAl, FLORIANÓPOLIS
• PORTO.ALEGRE

A PARTIR Dl 16 DE AGOSTO

UNHA SÃO MULO- UBERABA - AflAGUARÍ-ANÁPOLIS

ARAGUASI - UBERABA - BELO HORIZONTE - 810
E VICE-VERSA '_ ,
8 VEZES POR SEMANA EM CADA PERCURSO

m mmr^k* lli l^> B
wm** 1! mw m

CURTISS
COMANDO-(C. 46}

Rio de janeiro PASSAGENS: RUA MÉXICO, 11-C - Ifl.: 42-9967
CARGAS: AV. PRESIDENTE WILSON, 210-1 - TEL: 52-2567

fioíl . 1752
SAo paulo VAGENS: MA 24 DE HiJIO, 207

CARGAS: RUA BENTO FREITAS, 143
TELES.: 32-4266 e 33-5094
TELES.: 36-7744 e 33-6647

I

«

Propiciando MÍQU i NUS
com o mínimo de DIVISAS!

Apreensão de
material de Jop
no litadoi..#o Hio

Presos vários contraven-
tores em Santa Maria
Madalena

Segundo comunicação recebida pe-lo secretario de Segurança Publica
do Estado do Rio, foi aprsendldo emSàntá Maria Madalena, o seguinte
material de Jogo:

243 cruzeiros e 40 centavos, 98 íi-chás, 3 mapas numerados e 1 mapacom cartas de baralho: e as seguin-
tes armas: 3 navalhas, 6 facas e 1
garrucha, além 'de outras armas ciHaremessa está sendo providenciada.Os infratores foram autuados e estão
responsabilizados.

EM NOVA IGUAÇU'
No município de Nova Iguaçu foi

apreendido ontem, pelas autorldador
policiais locais, o seguinte material:

2 panos de caipira, um copo com
dois,dados, e a importância de 269
cruzeiros. Não houve flagrante devi-
do á fuga dos contraventores. ao sé
aperceberem da aproximação da ca-
ravana policial, abandonando, em se-
guida,.o material.
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Mais de 245 cursos
tfe alfabetização
no Espirito Santo

Durante o ano de' 1950 funciona-
nm no Espirito Santo nada menof
de 245 cursos da Campanha de Edu-
cação de Adultos», Em suà maioria,
esses cursos estio distribuídos pela
zona rural. Pelo ço verno estadual
forani custeadas 43 classes de ensino
supletivo para adultos; sendo 11 na
capital e as demais no interior. Mui-
to contribuem paar a rápida propa-
gãção da Campanha, ,no Estado, ii
imprensadas emissoras e os serviços
de alto-fálantès, que estimulam a
freqüência às aulas e a formaçffo dé
voluntariado para o ensino, que vem' í»i I v«4u««»«Huu para o bhsuiu, que vi
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Reirexenlintet Exclusivas, Ispsitilires i
Distribuidores Genls (t

Chrvaler Corporation
IdirftiSt¦-• Plymouth . Faria)
Philco International Corpotatior,
A. B. Cykelfabrlkan Monark
Singer Motora
Etabliaaementa Panhard 9» Laraasot
Steyr • Vaimltr Puch, A. O.
Sabin St: Oermàin th Aiaociatêa
Ampro, Inc.
Dejut Amaco Corporation
Official Filma, Ino, \
Viawle. Incorporated

I
. ' *\ I

Importando máquinas para satisfazer as necessidades
de nossas indústrias, distribuindo caminhões para o trans-

porte dós produtos agrícolas e industriais, a CIPAN con-
tribue psra fomentar a riqueza nacional.

Comerciando sempre na base de representante exclusiva
dos produtores, as importações da CIPAN custam muito
menos divisas ao nosso País, pois todos os produtos são
adquiridos diretamente das fábricas nas melhores condições.

Assim, a mesma quantidade de moeda, por intermédio
ds CIPAN, traz-nos muito mais produtos do que nos
dão as atividades do importador eventual, do especulador
ou do particular.

* * *
CIA. CIPAN
DE IMTERClMBIO PIN IMERICüNO

SM«: Av. Beira Màr. 262 • Distrito Federal • Braiil

t RIO DÉ JANEIRO V
Escritórios: Edificio Brasília - Autos e Caminhões •
Vendas: R. Riachuelo, 187-Pecas 1'Serviço: Av. Hen-
rique Valadares, 150 - Rádio, Televisão, Refrigeração1
e Bicicletas • Vendas: Beira Mar, 262 e Serviço:
R Riachuelo, 132-Cinefoto: Av. Pres. Wilson, 1Í3-A

aniversário f

or^
SAO PAULO

Escritórios: R. D. José de Bar/os, 238/58-Vendas:

Auttos e Caminhões: Rua Olímpia, 59 e Av. Câm-

pos Elíseos, 332 — Oficinas: Cons. Nébias, 1690
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E MUITA ROUPA EIvira Vm tentou suicidar-se
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ALCOOLIZADA, CORTOU O PULSO COM UMA LAMINA
LIZADA SEM PODER PRESTAR DECLARAÇÕES

HOSPITA-

Luz c!ei Fuego, numa das suas ultimas complicações com a poli-
cia: o do baile do Municipal.

LUZ DEL FUEGO BRIGA COM A CENSURA DE S. PAULO:-Nunca le apresentei
tão vestida no palco

S; PAULO, 23 (Meridional) -— À i snbalituicla na revista por uma siri.Censura Teatral multou, ontem Luz o empresário Juan Daniel íoi in-Del Fuego por causa dos trajos cm.timado a comparecer à repartição
que se apresentou na cena do ho
pitai da revista "E' Hei Sim". NSo
escondeu a barulhenta atriz sua re-
volta e assim se expressou aos jor-nalistas:

"Nunca me apresentei tão ves-
ísda no palco. Nestes mesmo trajes
me exibi no Rio e a censura permi-riu. E alem do mais, sinto-me dimi-
núidá em apresentar-me mais vesti-
cia. Prefiro deixar a revista a su-
jeítar-me às inplicancias do censos*
policial Li;; Monteiro. Digo não so
implicância, como também vingança
pessoaK porque o referido censor
assistiu a todos os ensaios e somente
depois de oito dias da revista no car-
taz è que se lembrou rie observar es-
cassez de fazenda nas minhas ves-
tes..."

E bastante irritada, qur.se gritan-
do, acentuou:

üra, sc permite quadros vivos
nó fundo cia cena, por que razão im-
1-iiicar com minha roupa, só por sei-
côr do carne e dar apenas a Impres-1
são tíe nudez? Náo me sujeito a en-
t.\ir em cena da maneira ridícula
come esse censor deseja",

Efetivamente, Luz Del Fuego foi

competente da Secretaria da Segu
rança Pública para pagar a multa
e dois investigadores permaneceramno teatro onde está passando a revis-
ta "E' Rei Sim", para efetuar a pri-são de Luz Del Fuego, caso a atriz
deseje desr'indeccr as ordens da
Censura.

Sabe-se que o administrador do
predio onde a turbulenta atriz se
hospedou, não consentiu que as co-
bras ali entrassem...

íi W m • --'%:-''¦<¦:<:'¦>¦ ¦¦ JMiy'':-y
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S. PAULO, 29 (Meridional) — Na
madrugada do' hoje o Delegado Le-
tite Salea, de plantão na Policia
Central foi solicitado a comparecer
ao predio 550, da Avenida Ypiranga,
onde no interior do apartamento 902
uma mulher tentara se matar sec-
cionando com uma lamina o pulsodireito. A autoridade se locomoveu
para o endereço acima mencionado
e de fato ali loi encontrar bastante
alcoolizada e esva!ndo-se em san-
nue, a artista EIvira Cazzolino, ma!.-,
conhecida por EIvira Paga. A nítis-
ta foi socorrida por uma ambulan-
cia do Pronto Socorro Municipal
sendo internada no Hospital das Cl!-
nicas sem poder prestar declarações.

Em poder da tresloucada mulher
foi encontrado um impresso de sua
fotografia quase núa no verso da
qual estava escrito o samba "De cas-
se Teto em punho". Ao que pais-ce EIvira Paga tentou ss matar de-
vido o estado do inconsiencia aleo-
olic» em que se encontrava,
fti o

fPin um Hálito Pertamado\ •
\0entes Limpos e Brilhantes, y

L/vira ao chegar ao Hospital àas Clinicas. Um manto de plumas
cobre-Jhe a nudes.

ESCÂNDALO NO MERCADO DO TRIGO

Desviaram para o cambio negro
milhares ile sacos de farinha

Contrato para milhões de sacos, no valor de biliões de cruzeiros

Calor sutoie
i Porliiia!

LISBOA, 28 (DIÁRIO DA NOI-
TE) — Nestes últimos dias o calor
lem castigado Portugal, devido a
uma depressão de origem térmica
centrada entre Coimbra c Porta-
legre, 3 que correspondem tempera-
turas elevadas entre o Douro e o
Sado.

O termômetro tem registrado a.s
temperaturas extremas de 3-<°,7 e 20°

A cidade e toda u região do Por-
to estão sob um calor sufocante.
No Observatório da Serra do Pilar
registaram-se as seguintes tempera-
turas: máxima, no ar, 32,2 ás 15 ho-
ras e 20; e mínima, 15,7, ás fl e 20,

S, PAULO, 29 (Meridional) —
Mais um caso de importação de fa-
-rinhà de trigo americana que estaria
sendo vendida a preços superiores
aos tabelados pala Comissão Central
de Preços, acaba dc dc ser descoberto
e providencias estão sendo tomadas
pelas autoridades da Secretaria do
Trabalho e Secretaria cia Fazenda,
tendentes a apurar responsabilidades
dos que se envolveram na opera-
ção.

Ao que nossa reportagem apurou .0
secretario do Trabalho nomeou re-
cientemente uma comissão para èlti-
cidav a atuação da íhr-ia Roíiiaina
fo Cia., com sede em S. Francisco
do Sul, em Santa Catarina; que
conseguira, no ultimo período do
governo federal anterior, autorização
para importar milhões de sacas tle
farinha, no valor de biliões de cru-
zeiros. A primeira partida seria cie
700 mnl sacas e o tabèlamènto fixa-
do pela Comissão Central de Preços
foi o dc 180 cruzeiros por saca de 45

quilos, condicionando, o governo fe-
deral, a distrinbuição do produto pordiversos Estados, previamente deter-
minados.
A PRIMEIRA PARTIDA

Assim, das 700 mil sacas; da pri-meira partida a firma em apreço re-
cebeu ordem de entregar bü mil a
Manaus, 10 mil ao Maranhão, 50 mil
ao Ceará, 20 a Pernambuco, 00 mil
ao Rio Grande do Norte, 10 mil paraItajai e 30 mil para Santos, num lo-
tal de 350 mil sacas, chegadas pelos
vapores "Del Santas". "Del Aire" e"Hornero", ao porto de Santo:;-
VENDEU EM S- PAULO

Ao que nos foi dado apurar, partedessa partida, num total de 150.000
sacas, fora, entretanto, vendida em
São Paulo e por preços superiores
aos tabelados pela CCP.

A Comissão designada para apu-
rar as possíveis irregularidades, com-
postas dos srs. Ciro Lima Arantes,
chefe do Serviço do Trigo, Orlando
Pinto de Oliveira, chefe do Serviço

de Investigações e Fraudes, da Se-
cretaria da, Fazenda, cap. Serrvio
Caldas e Ciro T. de Padua, da Co-
missão Estadual de Preços já, ok-
viram as seguintes firmas:' Dias Mar-
tini*, J. Mlchel, J. Alves Veríssimo,
e S. A. Industria e Comercio Con-
cordla. Pequena parte dessa farinha
foi diretamente vendida pela firma
importadora aos padeiros, num total
de 7.500 sacas e ao preço de l!)ü
cruzeiros- Os fiscais da Secretaria da
Fazenda estão verificando se os Im-
postos decorrentes desta ultima opn-
ração foram pagos pelas firmas com-
pracioras-
PERTENCE

AO CÔNSUL URUGUAIO
Ao que se apurou a firma Robaina

& Cia. e dirigida pelo cônsul uni-
guaio cm S. Francisco do Su! e a
Comissão está verificando qual a
possível Interferência da firma
Byingon & Cia. no negocio realizado
pela Robina. O governo federal de-
terminou a apreensão da farinha.

Sumiu* cpisiiul** voava em socorro fio avião
do brigadeiro Ferreira Mendes, nm apa-

relho d© brigadeiro Alves Seco
ULTIMO C0ÜTACT0 COM 0 RIO: A

SEJA ARBITRO DA
ELEGÂNCIA CARIOCA,

|r ESCOIHENDO NO lOUVR. -EjK'^W^
T s AS CAMISAS QUE O TORNA W^^l/^N/^ /
\RÃO SOBERANO OA MODA Kf __\_^ £J{

Detiôuio o bt urnmel, vivendo em
logctres dilerent-ss, conejuia-

loiam o título de árbitios do
«legando masculina
O Si podo tornai-B» tombem
impecável no vestit, graça» ao
crédito que o Piazoioune lhe
ofeiece
Não petca a oportunidade.
Faca-se árbitro da elegância
carioca Escolha hoje mesmo,
no Louvie. as camisas blusões
• tudo quanto desejai paia o
tornarem soberano da moda

Teme* um torümtn-
to inimitável de blu-
sões para ot teus pu*
seios matinii» • pari
oi banhos de íol qu*
u praias, ot campos «
• pratica doa espor*
M» auRerem

m. ___NAGA7.I,\

2.700 METROS, NA R E GIA 0 DE
Caravelas, açoitada pelo temporal

A BORDO OS CAPITÃES ANTÔNIO
FILIZOLA E DECIO LEOPOLDO

Na madrugada de sabacio, ein se-
guida ã noticia de ter caido cm Be-
lem do Pará um dos aviões da FAB
que conduzia o brie-adciio-médico
Manuel Ferreira Mendes, diretor do
Serviço de Saúde da Aeronáutica, o
chefe do Estado Maior da FAB, bri-
gadeiro Vasco Alves Seco, fez sair
do Eio um avião do seu próprio uso
particular um "Bèetchcraft" n.
2825, tendo a bordo os auxiliares do
seu Gabinete, capitães Antônio Fi-
lizola e *Decio Leopoldo de Souza,
com a incumbência de prestar so-
corros ao avião que constava estar
desaparecido.

Horas depois, o capitão Decio que
pilotava o avião do brigadeiro Alves
Seco, á altura de Caravelas, Bahia,
comunicou-se com a torre do Rio, di-
zendo estar a 2.700 metros de altu-
ra e que desejava descer naquela cí-)
dade, pedindo autorização para is-
so. A resposta foi o consentimento,
mas desde então a torre não mais
obteve contado com o avião, que
não aterrlsou em Caravelas, nem
chegou ao seu destino.

As autoridades da Aeronáutica

cm pesquizas por toda a zona de
Caravelas c adjacências, pesquizas
estas que ate a noite de ontem nâo
haviam obtido qualquer resultado,
conforme ao DIÁRIO DA NOITE in-
formaram as referidas autoridades,
acrescentando que continuavam os
trabalhos para a localização do
avião desaparecido.
ESCLAP.ECIDO O DESASTRE DE

BELÉM DO PARA'
Enlrementes, o brigadeiro-médico

Manuel Ferreira Mendes, referido no
inicio desta nota, comunicou-se com
r autoridades da FAB no Rio e es-
clareceu que o avião em que viajava
sofrerá "pane" no próprio aeropor-
to de Vai de Cans, em Belém do Pa-
rá e "cairá ao chão", tendo ele so-
frido ligeiros ferimentos, S3m gra-
vidade.
O MAU TEMPO DIFICULTA AS

PESQUIZAS
Segundo ainda conseguimos apu-

rar, na noite de ontem, as pesqui-zas para localização do "Beetchra-
ft 2825" estavam sendo muito difi-
<:-,.' em conseqüência do mau tem-

concluindo ter havido ura desastre, po reinante na região em que sc
em que teriam sucumbido os'dois processam. Já tinham mesmo sido
oficiais do gáblneta cio Chefe do interrompidas temporariamente, até
Estado Maior, mandou outros aviões'que o tempo melhorasse-
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At nossas camlsai
e au nossas grava-tas se distinguem
pela sua beleza •
resistência acro
1-íua.l

Denunciado o médico por
injuria e desrespeito á magistratura

Também rasgou o mandato de citação o penhora
e ameaçou o oficial de Justiça — "A ordem ju-
rídica deve ser soberana e intangível"

S. PAULO, 20 (Meridional) — O Ido de Mendonça Pacote, desejava
promotor publico da 4." Vara Cri-
minai, sr. Bustamante Paoluccl,
vem de formular denuncia contra o
medico Ângelo Bertolano, pelo fato
de haver o esculaplo rasgado .vio-
lentamente um mandado de citação
e penhora, como também ameaça-
do o oficial de Justiça, no exercício
de suas funções.

De conformidade com a denuncia
do promotor, o medeo proferiu,ainda, palavras injurii-sns c de des-
respeito ft magistratura. O mandado
foi expedido pelo juiz dos Feitos da
Fazenda .Estadual, em uma ação Intangível, para que se efetive á seexecutiva fiscal contra,» sua espo-' c——---—¦*-- j

fosse cumprido. O medico formulou
as ameaças contra esse funciona-
rio no caso de surgirem consequen-
cias dos atos que praticara na ves-
pera.

Formulando a denuncia, o promo-
tor Bustamante afirma que "a pazIndividual e social, em qualquer es-
tado organizado, depende do res-
peito que as suas unidades tem paracom as coisas da Justiça e da ma»
neira como esta se faz respeitar. A
ordem jurídica deve ser soberana e

fariito*. -ffljflYi__,irai!fo}s_gurança dos, orgfios componentes da

Embriagada, envolta num manto de phmas. EIvira Paga recebe os primeiros socorros após
dramática tentativa de suicídio.

a sua

ofertas da semana
por
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Fabricação própria
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Aipirador d* pó inglês, "MERy ANN" com equipa-
mento completo, inclusive vaporizadorei de perfume- inseticida „ -m na* _„„

Chuveiro elétrico "REI",
com 10 anos ce garantia
o 3 temperaturas: quen-
t», morna e fria.

o;io,oo
o

Lustre dc cristal NF, com pingsn-
tes e mangai gravadas.

Com 3 luzei «1IO.OO
Com 4 Iuz«b »fM),00
Com 5 luzes !.100,01»

ffi Wm
e

JÊmL-
4$ YltiÉM
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Pedestal de ala-
baitro, comabat-

jour de sida em
todas as cores.

9
(J

tomada para ferro de
engomar, com inUrrup-
tor, proteção de motal
o puxador, c/2metroi de
fio ferro flex 2x18

31,50

Sllfff \
llÉlJííiÉ II

Batedeira DORMAyER, super-luxo.
modelo 4.200, de vasilhames leíra'-
tários ao calor em vidro opalino.
A última pslavra em batedeiras,
com 10 velocidadEs e 10 sub di-vi-ões. 2.230.01»
com moedor de carni mais I.tO.OO

N»o minin,
lâmpada de
infra verme,
lho poitá-
til, Indica-
da contra
dores ne-
vrálgicas,

• inusites,
dãr de dsn-
tei, etc.

290.00

m1 y-*
1 sí

!f£^

tm.oo gjfed ^^^cé^

IwmW
,Chuv«iro elétrico
MARCHEZONI a-
provado paio D«pt-
Nac. de Iluminação

110,00

• • • • •

Lanterna Ver-
•aiilei, vidro
fosco e trans-
parenta com
armação de
metal e bron-
ze, a partir d»
460,00

Plafonierem
bronze, com
bacia' Ispi-
dada, com
boca de

6" -180,00 10"- -110,00
7/3 "-200,00 12". «30,00 •

I Aplique para es-
pelho de banhei,
ro, com base de
matai cromado
ou pintada e

con<;ha americana
de vidro opalina ÍOO.OU
c/vidrp Duplex em corei 120.00

i2___

.MM.

"Panex"Pe-
nela de pres-
sâo/ cozinha
Feijão-em 20
minutos, car-
ne 10, batatal
em 8 e frango
em 15.50% de
economia em
combustível,
4 litros

.'1110,00
6 litros

-150,00

•Conjunto de pora-mantlmeiitcs em alumínio re-forçado Jaraguâ de 14 a 22, jogo | J{_j»j |||)

p\ff;- //sy*"N Iv^vA

Chicaras para chã
e café, de porcelana,
filetadas a ouro e
decalcadas a fogo.
para chã a partir de

10,70
para café a partir de

8,00

Apcrelho de jantar, em fino granito, com Iin-dai decoroçôsi,
22 pecai 215,00 • 42 peças 375,00

i__t^B^^^ i 
' ¦-*

tíateria de alu-
minio reforçado
com 15 pecai
com cabo da
madeira

»7s,oo
Grande sorti-
mento de peças
avulsas de todas
as morcas.

-»^j_é_^-%:^p_>
Chlcara para chã, da
louça, em vários pa-drõai • desenhos mo-
dernoi e arlislicos.

Uma 7,50

Recebemos grande sortimento de fór--ai de porcelana refratária. Grandeutilidade para empadas, bolos • «te1/2 d_. para empadas e pudins 24,01»
1 fôrma para bolo 27.50

••••••• • i

Poria concha de clumlnio Ro-
chedo, grande utilidade. I

48,50

• •••••

GALERIA SliVESTRE
f - O PdlácíÇ) das Donas dé Casq^

ua Sete da S.t.mbro, 1 18 • Rua do Tèàtre, 19
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VEpM OS CLUBES A TABELA OEPREÇOSH
Football
mais caro no
Maracanã

Menos 5 cruzeiros
outros campos

nos

VILALOBOS E ZEZE

Ha,um assunto que vem de seiconsiderado Importante, com refe-
adio do Maracanã. Sondo o Esta-dio Municipal, umn praça tio eK-tes ninpla e com margem a pro,P>or-c onar boas arrecadações aos chi-clubes, mesmo por preços popu a-es. esperava-se que houvesse porpai te cos propiros clubes, uma com.

preensao neste sentido, para que opublico fosse beneficiado5 já a Co-pa Ro foi cobradada rom preçosexorbitantes, de 30 cruzeiros' umanrtaçln, quando }sso nâoTuna .i/no de ser, apesar dc ser umtorneio internacional.
Para o campeonato deste anoesperava-se que os clubes como nentidade metropolitana^resolvessem-seguir a sugestão da ADEM. Zbra do preços populares, como severificou ontem, no Torneio Inicio IUma geral a cinco cruzeiros- umaarquibancada, a dc. cruzeiro;-; 5 '

wneira, n trinta cruzeiros. 'Reaí
mente num ogo de grande im.,„r.lonçla, um clássico po.• exran«
estaruo. com aqueles preços nomiares. dando uma renda ma o? do.,..,,, .,.,,,, (1 ..,-,m "-w c°f» entradas mais carat nV."OFluminense 

e^áYemX &SsF-«£IM

MOREIRA
SEU CLUBE PARA O CAMPEONATO

\&'%- > ¦ i - :-V.; :¦X5^ "^"'Jp' W::^ j|r%''
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FCRNA.NDC
BRUCE

(PILOÃNÕÍfE
ORGAt> DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS í '

Vilqlqbos; uma revelação para o campeonato -:- "O Fluminense esclusive com uma boa defesa"
(Reportagem de ZILDO DANTAS)

1% l%lll 11 A kl — ° 
Ba"gÚ elimina O Bonsuc^o, por ponaltles. Bato Nivio'^"BRILHANTE,SOB TODOS OS ASPECTOS"'ORNEIO 

INICIO DESTE ANO
lÍKrrrrm r-voi-faí+^v. k~l~„„, ,. ^^

Iui

O Fluminense é outro club que vemde uma campanha negativa no anopassado e se apresenta, nas mesmascondições do Flamengo, com um trei-nador novo c com elementos ádqui-ridos para dar mais condições téc-nicas an quadro, durante o c3rt(imea s*r iniciado a 4 de agosto. Dois
prelos internacionais deixaram íiorclda tricolor satisfeita e confia.í-te, contra Arsenal e Portsmouth, mn«as temporadas em São Salvador oBelo Horizonte voltaram a trazeriima "onda" do pessimismo, quan-

fo ao quadro de Álvaro Chaves Me-¦nor oo que os números dos nmisto-¦', para falar do quadro tricolor
para n próximo campeonato, temos oeçnico Zeze Moreira, que, de umnie.ja, a frente do Botafogo, con--e:nu laur.car-se em um campeonato¦¦¦> nn 1948,

aezn Moreira respondeu ao no-,'-meiro quesito, procurando sempre--ularpela tradição tricolor _ "£,'

boca fechada não entra mosquito"Respondeu Zezé Moreira à pergunta.Como se encontra o quadro t'íoi para o campeonato?": — o nuu-oro do Fluminense está bem In-clusive temos no momento uma boa

Entretanto, a ADEM mandou asugestóo com arquibancadasSliíta- cruzeiros e gerais a cinco cru.Mlrosj Mas o.s clubes resolveramemendar, decidindo que no MaràcT
.»•''• as arquibancadas custarão viu-cruzeiros c gerais dez cruzeiro(Continua na 14" pag _ ÜLr 'ir gmiS T CÍUZClr°S-

LY g' tl°Y^.^C°ntinua na 14" Pa<3- - Letra PI

Organisação perfeita; beleza esportiva e técnica- ,,m„ ,£< ¦ v.¦MS-IH!*!-™»>- « » « &., ,, Ca'. 
Uma Umca cena indisciplina,

Já às -a horas. comTkTo m!» ^

coisas, p torneio não sofreu nenhum atraso n- w^ rliora já estabelecida - - Rlso' °" J°S°s Xoram sempre na
A PAUTE TÉCNICA

TAMBÉM AGRADOU
tíSáà Se\ãm-4tzrT^z f ratir r fiatisía^°- * ^
decepcionar. Foi uma serio de ™ ,S ^.«otados não chegaram a

IContinúa na 14° pag. ~ Letra S)JOE! FRMF NA GAVK

Que tal
o Torneio Inl-
cio?

Xâo fui
ver. E' um
dos poucosdnminfns do
uno, qur. apro-
volto paratlescan$ar...

Pois não sabe n rjue perdou... • ¦ ¦
Bom espetáculo?Muito hom. Creio, me«-mo, que nunca houve Torneio''"leio tio interessante. O»'elulics apresentaram os qna-:nros quase completou, p ,>5nbastou para agradar.Gostei dc saber que VFlamengo foi „ campeão^ ÉSnisto que produza rrcoinpcii-;sas o esforço dos rubro-uegros.

para voltar ao bom caminho.,Tols gostaria, ainda mal».v risse como n Flamengo'venceu, ,r;
Venceu bem'.'Com absoluta segurança,vencendo semprr pnr coalisem apelar para penaltlc».E. desta ver. hoiivôTboflsnadas?
Nao Ti>d<> perfeito. .'O.Flamengo .iorou mm fibra!mas corretamente r, cjmisso, pò'ie exibir om bom f««it-bali. -xwji,

E', OU não K, n t||ir. üçjji-
pre dfeo? A botinada Y an-Ira, quando filham os r»eur-sos téenico-t.

E quando te !¦eE!!t^2n^ritorias oomo a rtp ontem", a,;HtíSfaríln rf05 s(,,,s n!npi.J0jtorcedores Iem de ser" maior..

-».T
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—¦ K o ca.-,o Joel, ení 'in* ri'*,
Continua agitandu asaltas rodas esportivas, r pa-rece quo ainda vai dar muitopano para mangas..

Afinal, com nurni p;fA o1razáo?
Eix a questão, , o Fia"wngo numa posjç&0 muito;cOmoda, nada tem a p»rderPoi procurado pelo logador é ¦nao perdeu tímpo. sabendotratar-se de um amador.O diabo é 'pie o Botalo- I?o contesta a condição deamador, afirmando que j0p]--recebia pagamento-....E não lhe parece qu» P;ga jrevelação vem deixar mal oV-'próprio Botafogo?

(Contínua na 14" pa<j. — /,sfm y

NUNCA ASSINEI CONTRATO
por isso nâo sou proíissiona

a-se cada vez ninis ^ t,.n,.„_ ' ^r-Vt.V*

POIMêoüHM
Agita-se cada vez mais o iem,-,cional caso do jogador Joel. um io-vem que desponta como um errekno football. Sendo amador do Bota-iogo, e so concordando em firmarcontrato se for estipulado um preçode passe, o atacante se mantém cmlitígio com o club. Em litígio ago-lra. porque o club provocou n situa-1çao mais delicada, depois que foi àassembléia de sexta feira, nn enü-ic ade, provar quc seu jogador ama-dor ja e,-a profissional há muito tem-po. o fato e que o caso está pegan-do fogo, movimentando todo mun-iuo, quase tornando-se uma briga en-!Ire dois clubes — Flamengo e Bo-

, logo — ficando o jogador de la-co, sem saber 0 que está realmenteacontecendo;
ESTA' UMA EMBRULHADA

I)A\AI)A
A reportagem esteve com Joel, ho-je. Nao podia deixar escapar muisesta fase da grande agitação, quan-.do dois grandes clubes entram cm lu-ta. O player, ainda tonto com osacontecimentos, indeciso, no modode encarar as coisas, disse: ' UAUCU nA m.— Nao sei o que vou fazer Está nwMCPl UU ÜIAuma embrulhada danada. Já não en- - índio .1U(„rlendo mais nada. Vou esperar tudo do 3 »?isso para-tomar uma decisão qual- rantl ,! Vilquer. Por mim. esqueceria o caso' ate „ „i" n utLse solucionar, para não o agitar mais ' ""

do que se está agitando,INSTRUÍDO para nao palakAinda uma revelação muito im -
portanto, feita pelo jovem player noÍConíinuo na 14" pag. — Letra Ui

~1Í
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no Torneio lni-
cio, onlem dlspn-

lado.

Carnaval
na Gávea

^àn^ã.i'iíJ^ik^

modemltar o material otere-
0»i»irvlrnÉí'ri>%iiWi-r<hi^a

Banda de música mili-
tar, confetis, serpenti-
nas e champagne, na
despedida do campeona-
to de basket — Flamen-
go x Mackenzie, uma
festa de. consagração.

O Flamengo foi o campeão debasketball de 1951. feito que maisse destaca pelas condições em ouefoi conseguido, três pontos acimado segundo colocado o seis do ter-ceiro, respectivamente. Botafogo eFluminense;; Hoje. depois de unicomum acordo, o Flamengo se des-pedira do certame enfrentando oMackenzie, na quadra da Gaveu,defendendo a sua invencibilidadeDiílcl mente o titulo de invicto seráperdido, dada a diferença de forcasentre os contendores.
A diretoria rio Flamengo uã0 cs-queceu o feito dos seus rapazes opara esta noite programou um ver-dadeiro carnaval, na quadra da«avea A- quadra será toda orna-mentada o embandeirada, desta-eando-sc uma banda de mus/a ml-luar que dará a- nota festiva darecepção aos "cracks" campeões daoídade. O festejo será iniciado ás10,45 horas, com um prelio desafio

«„ ,L0S nJ\p r.ante c os Jogadores da
S£?jMa divisão do Flamengo.. A's
MZrMÉL&emps. apresentações

r o cronista Ri-
I eardo Serran, emum de seus co-
mentarios, disse
que na ultima

- Asse niblcia da
j Federação. "Lu-I
cifor, derrotado,!
estava num can-
Io da mesa cs-
condido sob sua
capa dc uni ver-

. niclho' vivo que
j contrastava com
| b branco, jmánü-

I ladamenle bran-
; co. das "boas"
intenções".., |— O Serran.!
n a turalmenle e-
quivocou-se, dis-l
se o Lúcio Gui-j
marães, na porta!do Cineac. |

— Por que? in-
dagou o Fausto
de Almeida.-- Porque o Lu-;
elfer que estava'
lrt, entre os "an-l
Jinhos" tinha ca-1
pa preta com

fiSTA' na ordem do dia o chamado "caso
¦ Joer: ^E.ste é resino o "affaire" <iosmeios futebolísticos. Depois do pronuncia-mento da Assembléia Geral dn Federactoatravés a palavra dos clubs. a situaçãomudou de figura. Nâo porque os prestãéif-tes e representantes presentes « memora";vel sessão louvassem-se no aspecto moral daquestão para imprimirem dramatícidade ao

A confissão feita pelo Botafogo de oue'¦onscientemenle burlara a lei e seus co-Irnuios, incluindo no team. comu ainÚÒrum jogador que recebia ordenado e "bichos'-'
conquistando, ilegalmente, vitorias ,- títulosfoi algo de assombroso. Mal maior causou'a diretoria do alvi-ncgro a si própria doque a Joel Este, por uma seqüência ue fatosesta sujeito a punição mas o club dc GeneralSevenano tem sua situação agravada anteos documentos exibidos em plena Assembléia

pelo seu presidente.
Nào tolerará a justiça desportiva certa-mente a pratica confessada dc repugnanteata atentatório ao mais são preceito doaiiMdonsmo e áa moral esportiva, muitoembora ainda nessa Assembléia tenha umde seus membros, o vibrante Alfredo Tran-

jan, desafiado àquele que pudesse "atirar aprimeira pedra", cem a declaração nãocontestada e recebida cm profundo silencio]de que o "pagamento de ordenado aos io-gadoies amadores era coisa muito usual emqualquer club". o Botafogo tem como certasua absolvição, tanto assim que seu. advoqa-do presente à sessão dc sexta-feira ultima,declarou em plenário que o processo aueserá instaurado no Tribunal de J>i*iíçaDesportiva da Federação será de. facílimadefesa. Não acreditamos. A falta praticadapelo • glorioso" c das mais graves c exige
punição à altura do desrespeito às leis, aopublico e a própria entidade a que. está fl-liado

torro branco... j neceu o nome dns são do São Cris-írl tinvnc lumÍA,,,,:,. "T _ n

\
1
'¦.

I

, novos professio-O Sao Cristo- nais dos "cade-
vSo enviou na; tes". O Luis Ba-ultima sexta-fcl-i jer, ouvindo tán-ra para registro i0s iiouics, excia-vários con tra tos | mon:

dc jogadores. O - Escutai Tro-/¦i: rrocoll, for- coll, todos estes
m**> •^ammm <m»m ^aaa*- "'  

7

| Feliz aniversário
. Kstá em festas o foot-ball metropolitano com' 

l 
a!,lien-rJ" <la Fcderi'^<> Metropolitana de

i SS i" 
Comp,e(a a men<»«,« «Io nosso foot-

{f 

bau qnatoiM anos dc grande» senlços prestados .; -¦••-
fJS;,íorÜ!° friwto. Aproveitando a opor- I . - »' «» «les ]lunldade, «rio entregues, hoje. aa eart«irinh« 1 Pioram » «ba»1

továo
—R ao ouvir »'Íresposta aflnua-p

tiva, disse: • M\—¦ Onde o AbliJ
¦ 1 i o "arranjou"
| lanto dinheiro?™-;
i O Madureira

para enfrentar tf
| Flamengo no Inl 

'
' cio, colocou nmitPedro Bala rtffl .

ponta canhota?-!
disse o Santassu-3; l
ZHj :.'M\

— E o qué teuff Iisto? perguntou ò-j \Ari. -•/¦¦:>;'?*E' que «les ,puseram »;*ba-,-;
JW
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condução
[para o Jockey

'. Quem, estando na Estrada
l'de Ferro, deseja tomar um
Uotaçáo gue o leve ao Jockey

Club, íí-ire
prestar mui
ta atenção,
para não ser
ludibria
do por cer-
los motoris-
lás inèscrií-
pulosos que
ali estão
para arran-
far passa-
geiros, seja

!• como 

foi.
Em determinadas horas, em
dias de corridas, a onda
maior de candidatos aos lota-
çôes, é a de carreiristas. Pro-

» 
curam o hipodromo cedo, uns
porque assim /asem ha muito

Í 
tempo, outros encarregados
de faier o jogo de muitos ami

tgos 
do bairro; outros, finalmcn

.'i-íè, porque váo trabalhar na
*_ casa de apostas e outros selo-
[I res do Jockey Club. No para-

(brisa 
do lotação, em letras

bem grandes a. designação;
| 

"JOCKEY CLUB", mais em
I baiio, c nUefrn.*; miudinhas:

)"Copacabana". 
A'« calçada,

um. oupinchu do motorista

Í 
convida os passageiros, em al-
ias votes: «Jockey Club. Sal

i já. Jockey Club". O carreiris-
ío ouve isso e náo hesita. To-
ma o carro. Uma vez lotado,

I segue o veiculo. A entrada da
I rua rios Voluntários, o carro
I deixa essa rua e ruma para

»* 
Copacabana. Ho protestos. O
motorista quc, ti essa altura,

. já apagou a palavra "Jockey
I Club", do vidro, mostra a in-

** 
dicaçáo: "Copacabana". Os' outros náo se conformam e

, fisbravejam. Os ânimos vão se
I exaltando, pouco faltando pa-
! ra as vias de fato. Tudo por-»
| que? Porque um moto. «ta de-

sontito, na, ânsia de lotar
imediatamente o seu corro,
acenou ao passageiros com a
promessa de leva-los ao Joe-
key Club, guando, de fato, o
seu carro vai para o Leblon
que, diga-se de passagem, não
fica no caminho do Jockey
Cluh. Urge uma providencia
para sanar a irregularidade.

* ULLOA ACHOU O SORRISO NUMERO UM *
(Foto-reportagcm de ORLANDO MACHADO)

PU
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ULLÔA ESTÁ' REAGINDO valentemente á "macaca" que o perseguia até aqui. O chi-
l«*no já está, de novo, com.aquele sorriso característico dos

bons tempos. Ainda bem que as vitorias tambem estão pingando...
MARIA FOI A DFVFI Af Ãfl (la semana que passou, reafirmando o prestigio novo deI.HUIM rvi H RHUIH1.AU Hi_h sheriff como reprodntor A nela de -Hjperj,,,, mostroua característica que tem remarcado nas pistas os descendentes do Sire Zuquer. A
potranca do Stud Paula Machado deixou as adversárias a dez corpos, e íoi conduzida

por Oswaldo Ullôa.

— O publico da Gávea travou rela-
ções ontem com uma bóa égua iran-
cesa, especialidade que, ha anos
atraz, era freqüente em nosso meio,
graças á iniciativa do stud Pau'.,.
Machado. Mas desde os tempos de
Myrthée, não nos recordamos de ou-
tro animal da mesma origem que ti-
vesse' brilhado em nosso meio, nos
r.iassicos para éguas. A crer cm seus
antecedentes na França, Pontaint
estava predestinada a fazé-lo, mas
estes muitas vezes falham, sobretudo
quando ainda não se encontra ven-
cido o praso de ambientação nerres-
sario. Evidentemente ainda nâo fal-
tara pouco a La Fontainc nesto seri-
tido, mas ha tanta classe na filha
de Tourblllon que não lhe foi assim

meio de Presteza o que não deixa dc
representar uma excelente demorn-
tração, se consideramos sua posição
de top-weight, dispensando 5 quilosa La Fontalne.

O tempo de 96" 3 5 para a milha
é bem sintomático do vigoroso cm-
prego de energias que as duas pri-moras colocadas do "Raphaol n4
Barres" realizaram. Está assim La
Fontaine quc na França atuava tob
a denominação de Fontaine "tout
court" habilitada a misturar-se, tie
igual para igual, com as melhoVés
éguas cm training no turf brasileira.

Recorde-se que a filha de Tourbll-
lor, foi estimada na França comn um
dos melhores "dois anos" da esta-
çáo de 1949, chegando mesmo a.
Grande Crlterlum como primeira í..
vorita, embora tendo pela frente

difícil dar este handicap e ainda ga-
nhar o Clássico Raphael de Barros". ;Embora o fizesse em arremate an- i vais como Tantiéme, Emprror, Frrit
gustioso que não dispensou mesmo a ! Napoleon, etc. Falhando por errou-
consulta ao photochart, mostrou a j trar-se no cio, e custando depois aestreante francesa uma superiorlda- recuperar aos três anos a forma ex.
de bem maior do que poderia Indicar ternada como "pouliche", parece queá diferença oficial. E' que depois de só agora a neta de Ksar, voltou ao.
largar com sensível atrazo, ainda I bons tempos de 1949, quando não ..
perdeu rnsíto terreno na reta, em j deixava intimidar até pelos melhores
virtude de não conservar a linha.'representantes masculinos da turma
A filha de Tourblllon terminou qua- *- 

' * ¦ •
se na cerca externa, possibilitando Outra estréia aguardada com in-assim um eficiente avanço cio Preste- teresse era a de Happy Háven, quaza que, por um triz, deixou de alcan- J também construirá no estrangeiro,
çar a favorita. Entre as demais, re-j embora em meio distinto, interessa--
gistre-se a boa performance de La te reputação. A filha de Blue Pctt-r
Corufia que, refrataria á grama seca,, procedia da Inglaterra onde aos doisdeve ter agradecido seguramente a
retirada das ferraduras. A íilha de
Pont 1'Eveque acabou a um corpo e11

I mengo no certame metropolitano,
li frerlte a briosa equipe do Macken-
B zie.

Encerrada a peleja, a diretoria do
I Flamengo brindará os campeões com
I uma taça de champagne, Jogando

os associados confetis e serpentinas,
numa festa memorável que marcara

. h volta dos pupilos de Kanela a li-
f-derânca do basketball metropolita-' no e quiçá brasileiro.

N> arbitragem do encontro tere-
mos- Noli Coutinho e Heivio Ceza-
rlno; apontar — Adolfo Perez Fi-
lho,-c cronometrista — José Guio.

OÍ mando de campo pertencia ao
Mackenzie e por sua gentileza foi
transferido para a Gávea, facili-
tando as homenagens aos campe.es.
Poriêsse motivo os sócios riibro-nc-
gros* pagarão a importância dé' 11
crusçeiros. Gra jau x Vasco e Ame-
rlea. x Botafogo completarão a ro-
dada de hoje.

R

Lefe-n-*. •O CRVZLIUO

retaguarde e muita vontade cie lutar
nas horas precisas.E o quadro atual é superior ao
do ano passado?Não vi o quadro do ano passadoatuar. O quadro atual cio Flumi-
nense tem nm pouco mais de ordem
rio que aquele que dirigi pela primei-ra vez.

Zezé Moreira procura, por. vezes,
contornar as nossas perguntas, coi-
sa natural porque as respostas ficam
gravadas e, caso o team, por circuns-
tãncias outras não renda o previstoficará o treinador a mercê dos falsos
profetas que, cie posse das entrevis-
tas anteriores, gritarão ao.s diãfa •
nos da terra: -— "Não disse que náo
era nada disso"...

O treinador do Fluminense reco-
nhece o esforço da diretoria para do
tá-lo de um quadro à altura do pres-tigio do club, facilitando o seu tra-
balho. árduo, sem dúvida, mas isso
não ameaça Zezé. Quanto ao prova-vel onze titular para o campeonato,
Zezé Moreira não foge à explicação
de que duas dúvidas ainda pairam nn
conjunto. A zaga direita e a pontaesquerda. Na primeira, enquanto se
espera por Plndaro, surge um Mar-
tinez, mais barato e mais disposto a
uma vaga nos tricolores, e ainda La-
faiete. Na segunda, Dimitrof só man-
da dizer que está pronto, mas nâo
aparece pira um treino;:7"*

O treinador acrescentai.'- ~ "De*
vemos jogar com: Castilho,? c Pi-
nheiro, Pé de Valso, Edson e Jaimi-
nho ou Jair; Lino, Didi; Vilalobo:*.
Orlando e ?".

Zezé, qual o valor .que voeé
aponta- como provável atração dp

Fluminense, nesse certame de 51?Vllalobos. Precisa mais cancha,
dentro do nosso padrão, para ser o
mesmo do Peru.

Encerrando- a nossa série de per-
guntas, indagamos qual seria o seu
candidato ao Mulo respondendo-nos;Para mim,.nâo existe cândida-
to em football. Todos são capazes
de feitos que podem traduzir no fl-
nal uma posição honrosa.

Para os fans tricolores tivemos ho-
Je a palavra do treinador do Flu-
minen, Zezé Moreira, nesta "enque-
le", que estamos fazendo — "Seu
club para o campeonato".

Amanhã, aqui estaremos com a pa-lavra de Ondino Vieira, treinador doBangu, um dos mais sérios cândida-
tos ao campeonato de 51.

Somente nos outros campos serão
cobrados os psecos do 15 cruzeiros
pela arquibancada.

Nossa reportagem, teve conheci-
mento de que-o prefeito da cidade
não ficou satisfeito com o boletim
da entidade. Afinal de contas, o
Maracanã foi feito para facilitar ao
publico, mas, continuará o exagero
nos preços.

NABIA,
uma "bala"
DIVIDIU A RAIA!

Foi espetacular o sucesso alcan-
çado ontem pela estreante Nabia.

A filha de High Sheriff, quc des-
de o canter se destacava como em
plena forma, ganhou das adversa-
rias de modo espetacular. Virou com
um corpo na frente e íol aumen-
tando paulatinamente a diferença,
deixando às adversárias fora de
foco.

U-
repórter prende-se ao tato do ter
sido acusado de profissional no Bo-
tafogo:

Parece que o Flamengo contra-
tou advogado para me defender. Pe-
lo menos, é o que eu soube. Também
riitseram que eu evitasse dar entre-
vistas aos jornais, a fim de não pro-vocar mais onda do que se vem lor-
mando, em torno do assutito.
MAS EU VOU PARA O FLAMENGOSe você não conseguir ir para
o Flamengo, assinará contrato com
o Botafogo?

Mas acontece que eu vou para
o Flamengo. Estou esperando aoabar
tudo, para então assinar contrato
com o Flamengo.

E se não houver chance do você
se transferir? Afinal de contas, as
coisas parecem difíceis, para que se-

Nas especiais o publico já aplau-ijam satisfeitas suas pretensões.dia a bela alazã. O tempo gasto
pela Nàbia foi muito bom: 59" era-
yados. Demonstrou ter a velocidade
impressionante de sua mãe a nossa
conhecida Ginja. Terá fundo? bo o
tempo poderá nos responder, no
entanto podemos asseverar desde já:se tiver, saiam da frente.

'--.-Tanto Nhylen.como Westman corresponderam amplamente á cx-
peetdt.va e nos jogos em que tomaram parte como dirigentes apresen-taram desempenho satisfatório.

Fazemos votos para que esses dois árbitros se conduzam acertada-mente nos prelios do certame carioca, a fim de que possamos ter umcampeonato tranqüilo, sem incidentes e sem os costumeiros problemaspara as nossas equipes, notadamente aquelas que aspiram ao titulode campeão.-.

MY LOVE, A GRANDE
esperança da criação nacional

Os trabalhos na manhã de hoje .
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Bem, se não puder sair do Bo-
tafogo claro que continuarei. Mas
meu propósito, no momento, é jogar
no Flamengo, como aliás já declarei.
A QUESTAO DA TRANSFERENCIA

Vocô chegou a pedir transfe-
rencia para a Federação Flumi -
nense?

Sim. Pedi, mas parece qne hou-
ve devolução. Pelo menos, e o quc
consta. E' outra coisa que nã» sei
ao certo. Fiz.o pedido do traiufe-
rencia, baseado nas minhas condi-
ções de amador. Se houve devolu-
ção, disso ainda não tive conheci -
mento.

SEM PREÇO DE TASSE, NAO
A situação realmente parece di-

ffcil. Você disse que ficaria no Bo-
tafogo, se não pudesse sair. Neste
caso, assinaria contrato?

Claro, mas com o preço do pas-
se fixado no contrato. Sem o preço
do passe, acho que não vou assinar,
não".Então deixará o footljftU?

Não sei ainda o que Tou fazer.
Aguardarei o final disso tudo para
tomar uma resolução.
AGORA VAI ESTOURAR O CASO

Dizem também que **ocê esta-
ria disposto a assinar contrato com
o Botafogo, chegando mesmo a se
dizer que já teria firmado o com -
promisso.Não, ainda não.

Mas se o club chamá-lo para um
acordo, a fim de encerrar o caso,
concordará em assinar?Desde que concorde com minha
exigência e estipule o preço do pas
se. Sem isso, não há chance de
acordo.O caso prosseguirá, ehtão?

Sim. Agora voil esperar que tu
do se resolva. Ficarei até o íim, pa-
ra ver em que vai dar. Com o rumo
que tomou a questão, não posso mais
parar. Como disse, está uma bara
funda em que já não entendo mals
nada. Porém, veremos em que dará
tudo isso.

NUNCA ASSINOU CONTRATO
Tendo siclo coniiderado profisslo-

nal. ou pelo menos acusado pelo clu
he, dizendo que recebia dinheiro, Joel
declarou:

Nunca assinei nenhum contrato
com o Botafogo, por isso não nos*
so ser considerado profissional. Nes
tes jogos que tenho disputado, lá no
sul, recebi dinheiro do club, como
ajuda ds custa. Porém, não firmei
nenhum compromisso.

Quando você entrou para o Bo-
tafogo?Em 48, tendo jogado, om 49 e 50,
nos juvenis, passando depois para
os aspirantes e agora estou na equi-
pc titular.

i Finalizando suas declarações à re-
portagem, Joel voltou a dizer que
não está querendo brigar com o Bo-
tafogo. Apenas só concordará em fir-
mar contrato com o preço do passe
fixado. Sem Isso, o acordo náo po-
dera vir. Vai esperar a decisão do
T.J.D., depois da acusação de que
já.era profissional.

A manhã de hoje, no Hipodromo
da Gávea apresentava um aspecto de
gala, tal como acontece todos os anos
na segunda-feira que antecede à rea-
lização do grande prêmio "Brasil".
E* o dia destinado ao trabalho de
maior «puro a quc são submetidos
os concorrentes ao milhão de cru-
zeiros, e quando todo o zelo e a ca-
pacidade profissional do tratador
abrem, na realidade do cronômetro,
a esperança na vitória tão cobiçada.

A segunda tribuna estava quaseinteiramente ocupada por "corujas"
jornalistas, proprietários e profisslo-nais, todos interessados no movimen-
to dos animais em direção à pista,

PARA AJUDAR OS HOMENS
A MANTER QQÜELA
APARÊNCIA JOVIAL!

Um novo e notável
creme de barba que amacia

e tonifica a pele
Agora você pode tonlíicar a pele
quando se barbela. Pode obter
uma barba mals rente, mais per-
feita, de melhor aparOncla — e
ao mesmo tempo dar a seu ros-
to o beneficio de uma nora e
maravilhosa substância, que aju-
da a manter a pele com aparên-
cia Jovem e saudável.
Você pode obter Isto com o novo
Creme de Barbear WILLIAMS,
.ontendo Extrato de Lanolina —
uma recente descoberta médica
com propriedade tonlflcadora da
pele multo maior do que a da
própria Lanolina

Somente am William» I
Desde o momento em que ,/ocè
experimentar o novo Creme de
Barbear WILLIAMS com Extrato
de Lanolina, nunca mals se sa-
tlsfará com os cremes de barbear
comuns. Somente WILLIAMS
eontém Extrato de Lanolina.

na espectativa de divisar os cracks
que iriam trabalhar forte.

Lamentava-se que a trinca do stud
Seabra houvesse antecipado a pro-va real e que, segundo já é do co-
nhecimento dos turfistas, teve no*
tável desempenho. Zuniga fez o jó-
go do "bluff" e hoje era um dos es-
pectadores, dos mais atentos. Tirn-
lesa, Cruz Montiel e My Love, serão
vistos nos aprontos de sexta-feira
próxima, pois trabalharam no sába*
do passado, de forma explêndida, no-
tadamente o My Love, que surge a
última hora como um competidor ter-
rivel, uma grande ameaça para os
cracks estrangeiros e uma esperan-
ça para a criação nacional.

A seguir, publicamos os trabalhos
anotados.

MY LOVE, com P. Irigoyen, passou 3.040 em 202", com os seguiu-
tes parciais: primeiros 400 em 28"
2.5. Primeiros 1.000 em 08" 3 5; pn-meiros 1.440, em 93"; 2.040 em 136"
4;5; 2.400 em 163" 3;5; segunda vol-
ta em 134" 2,5; últimos 1.600 metros
em 103" 3;5; últimos 1.000 em 65"1,5;
200

anos manteve-se Invicta, ganhanrio
um par de provas. A égua inglesa
não correndo propriamente mal, im-
pressionou menos do que La Fontai-
ne, limitando-se a finalizar em ter-
ceiro, atrás de Eagie Pass r Sans
Route.

O filho de Britsh Empire tomou a
ponta ao funcionar o aparelho e ga-nhou num tempo e estilo muito su-
gestivos, definindo-se assim como um
dos melhores "flyers" em training
na Gávea.

Paulistano 4 x Horizonte 1.
EM NILOPOLIS

Plamenguinho 3 x Nova Cidade ?
Oriente 2 x Frigorífico 3.
Vasco 2 x Ideal 2.
Brasil 2 x Aragibe 2.

Sem dúvida. E' uma re-
velação oficial, que estabelece
uma nova categoria de joga-dores de football...

Que categoria é essa?Amadores remunera -
dos-..

,-N

P'ra que o Manufatura.
no Torneio Inicio?

Cá entre nós: p'ra adver-
Ur o Canto c\o Rio, dc çur
tlcvc abrir os olhos..

im 2 lomonhoji COMUM ¦ G/GANIE
À VENDA ÉM IODO O BRASIL

0
ridlonal, de Conselheiro Lafayete,
apresentou um transcurso regular,
terminou com a vitoria do conjunto
local por 3 a 0.

Os goals foram consignados por
Coelho, Barros e Mingueirinha.

As duas equipes:
SIDERÚRGICA — Marcos, Lílito

e Jau; Procopio, Coelho e Hello;
Zacarias, Nelson,

c Minguerinha.
MERIDIONAL-

Agnaldo, Barros
- Ninito; Enio e

Aymoré; Dico, Reis e Rui; Gaúcho,
pomeu, Darcy, Oetavio e André.

Juiz — i Raymundo Sampaio, bom.
Renda — Cr$ 2.500,00.

METALUZINA, 2 x SETE DE SE-
TEMBRO 1

Pelejando em Barão de Cocais o
gremio metalúrgico conseguiu ven-
cer o Sete de Setembro pela conta-
gem de 2 a 1. depois de ter susten-
tado uma luta das mais difíceis até
o ultimo momento, .

Jui_ — Graça Pilho, regular.
Folgaram nesta* rodada as equipes

do América e Cruzeiro.

N
dc nm excepcional trabalho pai» •
G.- V. "BrMil", Miperlo. metano rm
de: seui companheiros Tiròlen e
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Aulas Práticas
PELA MANHA, A TARUE

E A NOITE

BREVEMENTE NOVAS TURMAS
Sem compromisso, faça uma visl.
ta para conhecer os laboratórios
de "Electra Rádios Limitada". &
Rua do Ouvidor n.° 164-3.° andar
r- Edifício (d» Papelaria; Ribeiro
(_a_tr«dor) >«- "ELEOTRA"*7-xAas

^als;;<,~;l*,wd{idR*efn'.l93l..:"¦.¦lÁi.i-__-¦-¦_¦..7-1. *'J:.' ¦ ,*¦•' ltii-.-. - ¦ .;*,-."'¦ 
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timos 600 em 38" 35 e 200 em 13
segundos e 2,5.

Fort Napoleon — Fez duas pnrt ¦
das a la. de 1.000 metros cm GC e n
2a. 1.400 metros em 901 õ a-,...-
dando pois nunca foi exigido a fun-
do.

Quejido — Trabalhou ainda no c-
 __ curo. O seu tratador informou tjü. u

últimos 
'600 

em 38" 2,2; úitimoslseu pensionista havia feito duas p.-em 13". ALGARVE, J. Ullôa,itidas de 1.000 metros em 64-,
esperou nos 1.600 metros e chegou | Maga]i _ * „gambá„ (|q Ma_..
__.„ ide Almeida trabalhou a distanc.a

„_TH ,LESA- D' -Fer-etra, 3.040, em (3.040 mt_). em 208 finalizando a201 __?' £?m:.400 em 25"3^5- 1.000 ultima milha em 104.
__. in.7-i:X: 1'WHx em T,: 1-m'\ Varslty - Trabalhou 2.400 na™ 

í°? 2J5;( 2.040 em 134"; 2.400 grama fazendo os ultimos 2.0U0 emem 161 , ultima volta em 136", ul-.jj.282/5 com 103 para últimos 1.600'mos. metros, chegando bem, nâo tendo si-
_.l.em,do exigido a fundo.d'í>* J Estiveram ainda na raia o cratk ¦

CRUZ MONTIEL, Irigoyen, 3.040. chileno Anacoreta, montado por Ra-
em 201 com os primeiros 200 eml mon Coruyo um galope de saudc,'|

'_P,, ,eir?s 1M0 em 67"; 1*440 Toribio com Luis Rigoni e Torpedoem 97'; 1.640 em 109"2;5; primei-!com Armando Rosa.ra volta em 134"; 2.400 em 160" 2 5;'.segunda volta em 134"; 1.600 em 104segundos; últimos 1-000 em 67"; úl-

fcimps 1.600 em 105 e 2,5; últimos metros1.000 em 66" 215; últimos 600 imeuo"
39" 2;5, e últimos 200 em 13'

S
velou um excelente trabalho de sua direção técnica. Os jogos, em sí, muito
corridos, bem disputados, deram um aspecto mals interessante ao tratii-cional torneio. Foram poucos os espetáculos que não agradaram. Dos
grandes, Vasco e Botafogo foram os únicos que não corresponderam.
Também o Manufatura, representando o Departamento Autônomo, deu a
nota curiosa do torneio. Um quadro relativamente bom. sendo até uai
perigoso adversário para o São Cristóvão. Somente três jogos íoram deci-
didos por penalties, sendo Botafogo x Sáo Cristóvão, saindo eliminado o
Botafogo; Bangu' x Bonsucesso, vencendo o Bangu'; Fluminense x Vasco,
sendo eliminado o Vasco. O restante, foi todo decidido no tempo regula*
mentar, com tentos espetaculares que provocaram sensação na torcida.

UMA FALHA DISCIPLINAR
O Torneio Início de ontem, desenvolvia-se dentro de um ambiente d.

tranqüilidade e beleza. Tanto na parto esportiva como técnica e discipü*
nar, corria tudo muito bem. Não haviam casos a se registrar. Porém, no
uitimo jogo, Bangu' x Flamengo, deram a nota destoante cie teda a disci-
puna. Com violência e ponla-pés, os atacantes rubro-negros e defensoresDanguenscs andaram ás turras. Numa delas, Adãozinho c Mendonça agre-
diram-se mutuamente, e o árbitro da peleja, Mario Viana, não we outra
alternativa senão expuisá-los de campo, caso contrario o jono se desen-
cadeava para a completa indisciplina. Portanto, só estes dois jogadoresderam o aspecto feio do torneio, com cenas que quebraram o ritmo normal
da competição. Não houve mais nada de grave, porque tudo se contro1011
graças à ação enérgica do juiz.

nachinal
vez está
desempe-

A criação
ainda uma
fadada a
nhar um importantis-
simo papel na tempo-
rada internacional e
mais do que nunca
habilitada a compe-
tir com o que de me-
lhor aparecer para
disputar o mais caro

l compromisso na tra-
jetoria que terá inicio

A SURPRESA
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no próximo domingo. H. Marques Porto Foxona, n
Quando vieram á lu. "•m«« run»
as inscrições não era alentadora
a visão descortinada devido a
ameaça dos super-cracks, paranós sempre valiosa e desejada
para o confronto quc sc faz ne-
ceesario a fim dc quc possamos

avaliar a tempera dos
nossos crioulos, quc ja
não gozam mnis da
absurda vantagem dc
um handicap Wto á
moda da casa. Os
cracks estransciros fi-
icram mais uma voz
o jogo do "bnm - e o

quc dc melhor havia
na representação pia*
tina, como seria «
caso da excepcional

ão vira
mais. E quc viessem

os mais renomados parclliciros
platinos. Já agora podemos nos
orgulhar da presença de My I "ve
no G. P. "Brasil", depois nue «
pupilo de Zuniga, fazendo alarde
(Continua no pé da pág., letra N.)
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Para quc eu vá habituando á marretada da sc-
mana que começa hoje, quando vamos ter corridas a
Sranel, comecei a entrar em pua logo na sabatina. Desaida, fui para o Carlos Magno. Era muito superiora turma, mais isso, mais aquilo, etc. Ganhou Brotinho, lodo mf
co. No segundo me haviam dado Orquidacca dc todo jeito. tf
segurar, para não dividir a raia. Cara quebrada. No terceiro P
reo o Ulloa defendeu o meu pão. E fê-lo com rara maestria, Q'.lavares pos fora a corrida do Tocantins El Garboso ganho"'eu coni ele. O forfait do Duc d'An.ou deixou o El Garboso á Vo"
tade. Peguei ponta e daiila. No Lucifer, ganhei no pirolito. 0
que venceu Jangadeiro, com o recém-nascido em cima. U"íin'
loi soprado com muita fé. Joguei firme.. Depois do ,.of. > vjÇ»
correndo me dizer que o tordilho nâo "ia". Mas eu "fui". ¦la.í!
Í5I*jMm_ * Witaipresa* No final, me esbomchei na MJW
?"£?. *.r'*'rem 1*U*° de «Mtimgwi Mame «i obter um prwjí
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Capitulo 13.° — A CILADA
RESUMO DOS CAPÍTULOS PRECEDENTES - Em Tc«ei», um grupo do patrícios tomou o po|)«r á força Paru

| salvar o pai, que se tornou Grão-Inquisldor, Lconõr Dandolodesposou Alticii. Scu ex-noivo, Rolando Candiano, conso-
SüS-W"" 81"\S ,Heta an,)s (Ic cârcct«- e íraball» para

, labrino. Rolando seqncstrou o s nistro cardeal Bombo r «,.rançou Blanca (filha de Scalabrlno) á ciSnSmocr&
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De boa vontade,
senhor. Quereis que
façamosuma vis/fa
pela casa.

FO senhor esta
{ dispensado &

F. ate'amanhã, ít
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* o maior espetáculo «Ia atuaISdade ; *,

¦««¦Pr-N preços
que

encantam!
*ü.

• • •

grande
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anual

a MAIOR das já realizadas
durante es últimos 10 anos!
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tecidos encantadores
por preços que encantam!

VmstâJé!
na LQSfl encontramos variedade de:
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Tecidos de 16, nacionais e estrangeiros, para' senhoras - Grande
variedade em tafetás lisos e fantasia - Failes, plumeties, listados e
brocados - Variado sortimento de imprimes em diversas qualidades
- Organdis suiços bordados e lavrados - Rendes francesas da mais
fina qualidade - Mousselines lisas e estampadas - Organzas lisas
e de pois - Morrocain - fcnvers Setim - Setins ducheses para noi-
vias - Alpacas - Outoman - Cloquet.

%/nosotétà!
na secção de CAMR E MESA encontramos sortimento de:
"-'. Guarnições de coma, bordadas em linho, cambraia e crerone-Toalhas

de mesa, de linho, em vários tamanhos - Variado sortimento em

jogos de mesa adamascados -Cobertores - Colchas - Edredons - Guar-
niçSes da Madeira - Toalhas de banho - Toalhas de rosto - Atoalhados

Panos de mesa - Panos de copo - Lençóis - Linho Belga de 2,20
larg. em cores exclusivas - Artigos para cortina e tapeçaria.

' no 1.° ANO AR encontramos novidades em:
Casimiras nacionais e estrangeiras, nas mais modernas padronagens

Tropicais nacionais das melhores procedências - Completo sorti-
mento em tropicais ingleses - Gabardines - Tricolines e Cambraias
de lâ dos melhores fabricantes - Linhos para ternos de homem -

Tecidos para camisa-Tricolines e popelines nacionais e estrangeiras-
Cambraias de linho -Tricolines-Musselines - Completo sortimento de
artigos de algodão para senhoras - Voiles e Marquisetes - Cambraias
lisas- e estampadas.

Um "espetáculo" para os olhos que vêm- o

que mais lhes agrada e tambem para o boi-
so porque, tudo -agora, custa muito menos!

Apv
Acerte o seu relógio poro entrar
às 15 horas na grande MESA DE

RETALHOS
A MAIOR e A MELHOR!

DIARIAMENTE NOVOS RETALHOS,
PRECISAMENTE ÂS 15 HORAS
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AV. RIO BRANCO, 136
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Violento efe^ôstre com
um motociclista ce Soutos

O desportista paulista em estado grave no H.P.S.
— O seu companheiro saiu incólume

JoSo Otávio Algéraml, de 35 anos,
comercio, residente cm Santos Suo
Paulo, á rua Francisco Glicerio
n. 730, e um amigo, Alexandre Terre,
tambem morador naquela cidade, na
rua Julio Mesquita n. 194, viajavam
na motocicleta n. 1401. de Santos, e
acabavam de chegar no Rio, na ma-

Francisco Canaro, á freri;
te dc sua famosa orques-
tra típica, atuará de 1 a 7
de agosto na boite "Night

and Day"
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drugada de ontem, quando sofreram
violento desastre.

O primeiro dirigia a moto e o se-
giíndo viajava na trazelra. Vinham
ao Rio parn assistir ao circuito mo-
toclcllstico que ontem se realizava na
Quinta da Boa Vista. Quando já es-
tavam na avenida Brasil, esquina
com a Praia do Caju', foram colhi-
rios poi' um lotaçãr, não identifica-
do cujo motorista fugiu, sendo am-
bos jogados no solo.

Em conseqüência, João Otávio Al-
geram! sofreu fraturas do crânio e

I exposta da perna direita, tendo sido
internado no H.P.S. em estado de
choque. Alexandre Terre, mais feliz,
nada sofreu, além de pequenas esco-
riacôes.

A policia do 16.° distrito registrou
a ocorrência.

Mais tarde foi apurado que o lota-
ção atropelado!- tinha o n. 5-30-75. e
não conduzia passageiros o que íacili-
tou a fina.
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EMBARCOU PELO AVIÃO TRANSCONTWENTAL DA "S.A.S.",

com desfino à Europa, o sr. Lauro de Sousa Carvalho, presiden-
le d'A EXPOSIÇÃO MODAS S. A., e da COMPANHIA BR ASILEI

RA DE ROUPAS, destacado homem de negocio do comercio e
induslria- Em sua longa excursão, visiforá os grandes centros
comerciais e induslriais da Ingíalerra, Suíça, França, Bélgica

e Ifalla, a lim de entrar em entendimento com as grandes in-
dusfrlas do conllnente europeu, visando o maior desenvolvi-

mento do nosso comercio e industria

Para abrilhantar a Semana do
'¦Swccpstake" a direção da elegante
bolte "Night and Day'. acaba de
contratar por telefone diretamente
de Buenos Aires — a famosa Orques-
tra de Francisco Canaro — que aqui
chegará acompanhada de outras
grandes atrações especialmente para
dar maior brilhantismo a temporada
do "Sweer:stake". Assim, tic 1 a 7
de agosto teremos na "Night and
Day" um no abilisslmri "Sho,v". que
ainda contará com a fascinante Eva
Flores — a bomen de ouro de Cuba
— e a cantora internacional Yolanda
Vargas, que ali estrearão? hoje, se-
gunda-feira.

O auto invadia uma
dflotspafta na estra»
da das Fumas

Era dirigido por uma se-
nhora nao habilitada

Na manhã de ontem, o auto parti,
cular n. 3-97-38, de Gilbert Kenaut
Medeiros, residente á rua Toneicrros
n. 202, que era dirigido p?la senhora
Dulce Beviláqua Rangel, de 30 aros,
casada, residente na rua Delfim
n. 31, apartamento 301, quando des-
cia a estrada das Furnas perdeu a
direção o foi de encontro ao barracão
n. 1.050, daquela estrada, danifican-
do-o bastante.

O comissário Oswaldo Vicento, do
17° distrito policial, indo ao local, pe-
diu a perícia do Gabinete de Exames
Periciais e prendeu a senhora Dulce,
autuando-a por falta de habilitação
para dirigir automóvel-

Apurou a autoridade que, alem do
sr. Gilbert Kenaut Medeiros e a se-
nhora Dulce, viajava no referido au-
tomovel o sr- João Magalhães Car-
neiro, residente á rua Toneleiros
n. 202.

O barracão danificado escava vazio
» náo fo! identificado o seu dono.
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Atendeu ás exigências dos
anjos e ficou sem ct$ A3.000.00

Negociante lesado por uma cigana
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S PAULO, 23 (Meridional) —

por volta das 15 horas de ontem,
compareceu á Delegacia de Variia-
rem o comerciante Felipe Oedra, de
54 ano:--, casado, morador na ai- W'
thman, 094, e qu.irron-ss ao osçr.vao
aeinaldo Ohelotl, de que irmã oiga-
na, llaqueando-lhe a boa fe, lhe fur-
tou CrS 43.000,0-1.

UMA PROFESSORA

Consta do inquérito que a viti-
ma é estabelecida com oficina de
fundição no endereço acima, ue
tempos a esta parte, os negócios do
oue xoso passaram a corre nnuito
mal. Felipe Ceara já andava bas-

Atropelado em frente
ao HPS faleceu ontem

Vitima de um atropelamento,^na
tar-d de sábado, em frente no H.P.S.,
nx auto não identificado, ínleceu
ontem naquele hospital o funciona-
rio do Loide Brasileiro, Jcão de OU-
veira Souza, de 40 anos. cuja resi-
dencia não foi ali conhecida.

O corpo foi removido para o ne-
croterio da policia.

tante desanimado, quando, certo dia
encontrou na oficina o prospecto de
propaganda de uma tal professora
Dirce, a qual garantia que, median-
te uma consulta resolveria qualquer
problema. A vitima não hesitou em
procurar a "miraculosa" professo-
rara a quem contou toda sua des-
dita.

CR? 43.000,00
A velha e astuta cigana, depois

de virar e revirar a sua bola de
cristal, disse: "Irmão, sua vida es-
tá muito mal e os anjos exigem Cr?
43.000,00.

Ai, então, vocô passara a ganhar
diariamente no bicho, na loteria e
seus negócios progredirão".

Diante de tanta promessa, Felipe
arranjou os CrS 43.000,00, "exigi-

dos oelos anjos" e os depositou nas
mãos da mulher. Os «lias passaram-
se e Felipe nada de ganhar no bi-
cho nem na loteria e os negócios
continuaram r correr mal. Contou
a historia da "professora" a vários
amigos e ficou sabendo, então, que
havia caido no "conto da cigana".
No álbum da Delegacia de Vadiagem
o queixoso reconheceu Emilia Pe-
trovich como a trapaceira .

Pacto de ajuda militar
entre os EE. Unidos
e a Iugoslávia

WASHINGTON, 29 (U. P.) —
Fontes diplomáticas informam que o
embaixador da Iugoslávia, sr. Vladl-
mir Popovich, embarcará em Be1-
grado na próxima semana, com des-
tino a Washington. Espera-se que
com a chegada rio sr. Popovich en-
trem na fase final as negociações |
para um Pacto dn Ajuda Militar en-
tre os Estados Unidos c a Iugosla-
via.

Conto Polieinl
de 1 Minute
í—
i

Trocaram cdaeiradas
no restaurante

Foram ontem medicados no Pos-
to de Assistência do Meler os ope-
rarios Luciano Alves Moreira, de 39
anos e Alcino José Diamantino, de
36 anos. residentes, respectivamen-
te, na avenida 29 de Outubro nu-
meros 5472 e 0313, os quais se de-
sentenderam num restaurante dessa
mesma rua, esquina da rua Piauí, e
se agrediram mutuamente a cadeí-
radas.

O primeiro, com fratura do fron-
tal, foi removido para ° H.P.S., onde
ficou internado, e o segundo que
sofreu escoriações leves, depois de
socorrido foi preso pelo investigador
de serviço naquele hospital e au-
tua/o em flagrante no 22» distrito.

Rutura completa entre
a Rússia e a Iugoslávia

WASHINGTON, 29 (U. P.) — Em
seu regresso da Europa, o senador
democrata Brien McMahon afir-
mou: Tenho certeza de que a rutu-
ra entre a Iugoslávia e a Rússia é
definitiva, final e completa.

S O l. V C A O

Se Sherrod estivesse inocen-
te, não teria dito que havia
chegado à cabana "dez minu-
tos" depois da esposa. Se já a
encontrara morta, nio pode-
ria, nunca, saber o momento
exato em que ela chegou à ca-
bana. Esse pequeno deslize
levou-o para a cadeira elétrica.i levou-o para a caaeira eieuiua.

J /Perfume o Hálito. Embelezo os DenieX
/ COLGATIZE sua boca
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Senhora atropelada
Na tarde dc ontem, o auto de pra-

ça chapa 5-0479 atropelou, no cam-
IM de São Cristóvão, em frente ao
cinema Fluminense, a senhora Te-
resinha Camila Perpetua, de 20 anos,
casada, residente à rua Cajà n. 575.
Atirada a distancia, sofreu a jovem
senhora ferimentos generalizados
pelo covpo.

Depois de socorrida no Posto Cen-
trai dc Assistência, Teresinha reti-
rou-se. 

"Fechado", foi bater
no barranco
Na Estrada Rio-São Paulo, pro-

ximo a estação de Santisslmo, o au-
tomovel chapa 38-96, dirigido pelo
medico legista Rubem Pereira de
Araújo, de 37 anos. casado, residen-
te à rua General Severiano n. 100,
apto 209, ao fazer uma curva foi fe-
chado por um ônibus, não identifi-
cario, e na manobra que fizera para
livrar-se foi chocar-se contra um
barranco.

Ssiram feridos: o medico, com
contusões na perna direita, sua es-
posa d. leva Heninger de Araújo, de
37 anos, com contus&o na região
nasal, e os filhos do casal, Rubem
de 6 anos e Fábio de 8 anos.

Todos foram socorridos no Hospi»
tal Rocha Faria, de onde se retl-
raiam depois de medicados.

A delegacia do 27." distrito regls-
trou a ocorrência.
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DR. UBALDO VAREJÃO OA FONSEfl
f-ROTESE CLINICA E CIRÚRGICA DENTARIA COM ABSOLUTA, G.
RANTIA, TÉCNICAS ALEMÃ E AMERICANA PARA CONFECÇÃO V

DENTADURAS ANATÔMICAS. MOLDAGEM FUNCIONAL
Diariamente de 9 ás 12 horas e das 14 ás 1$ haras

RADIOGRAFIA A CR$ 10,00
RUA EVARISTO DA VEIGA. 16 - Sala 1302 - Telclone: 52-2743
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UMA CASA DA ERA ATÔMICA - Pensando na era cm que as bom-
bas atômicas poderão arrasar a su-

perlicie da terra, o desenhista Radcbaugh construiu uma cidade do fu-
turo, onde estaremos em segurança. Vemos, aqui, um novo estilo de casa
que, ao primeiro sinal de perigo, baixará num por&o abaixo da superfl-
cie da terra belicosa. As bombas atômicas poderão destruir a superfície,
mas, no seu lac confortável, com tetos espessos para proteção contra os
rádios atômico* você estará seguro, Mesmo que a bomba atômica venha «5 "¦ ¦ "¦- - m%mtaaau Hl 
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A COCVE — A couvc é um vege-
(nl fulliutlo do Kianüc valor nutri-
tho e dc sabor bastante agradável.
Kntrc as varias espécies, desta-
cítm-sc ;i couvc manteiga que pos-
Mil 4,50 Io de hidratos dc carbo-
no, 140 % dc proteínas, 0,10 % de
Korriunis c a couvc tronchuda que
contem ü.CO % dc hidratos de car-
lurno, 1,80 % de proícínaa, c 0,30%
dc corduras. E' um alimento por-
taclor tle boa cota de ferro, de cal-
cio c dc pequena quantidade de
fósforo, Possui, tambem, bom teor
dr vitaminas A e C.

Devemos usá-las, de preferencia,
ligeiramente cozida. Para tanto
roria-sc cm estreitas,tainhas e le-
vn-sc a um apancla còm gordura
quente, cebola e alho. Com alguns
torresmos ficará ainda mais sabo-
rosa. Km 2 ou 3 minutos no fogo
catará pronta. Depois, então, adi-
ciona-sc o sal.

Ouíro modo aconselhável de pre-
raia-la c cra salada. Depois de
cortada em tirinhas coloca-se em
água fervendo durante 2 ou 3 mi-
nutos. Cessada a ebulição, coloca-
sc o sal. Deixa-se esfriar e prepa-
ra-so a salada.

A água em que for fervida a cou-
vc não deve ser jogada fora, mas

aproveitada cm sopas ou outras
preparações, por isso quc uma par-
te ilos minerais e vitaminas nela
fica dissolvida.

Essas são as duas preparações
mais convenientes para a couvc, as
<iue melhor lhe conservam o valor
nutritivo e, sobretudo, a vitamina
C. *

(Divisão de propaganda do S.
A. P. S.).

Começou a limpeza
dos rios Maracanã
e Traplchelros

De acordo com o plano traçado
para o combate às enchentes, a Se-
cretaria de Viaçfto e Obtas, por de-
terminação do prefeito Jofto Carlos
Vital deu inicio ao trabalho de llm-
peza dos rios Trapichelro e Mara-
canft. Duzentos homens estão sendo
empregados nesse mister..

Entretanto, a Municipalidade está
dirigindo um apelo aos moradores
dot» bairros banhados por aqueles
rlósi para que nfto Joguem lixo e
detritos capazes de impedir a pas-
sagem das águas.

SÓ PARA CRIANÇAS
DR. A. MARINHO LACE

DENTISTA - «2569

ONTEM E HOJ
Ela foi uma das " estrelas" mais

Interessantes do cinema silencioso
americano. Um dia, esteve aqui no
Rio. Foi durante a última guerra.
Vinha com seu marido, um dos gran-
des "cenarlstas" ameiicanos, do qual
já se divorciou. Ela é Patsy Ruth
Miller... Este nome lembra uma sé-
rie de filmes saudosos. "O corcunda
dc Notre Dame", de Lon Chaney,
onde foi a mais linda das inúmeras"Esmeralda" dó romance hugoano
aue o cinema tem mostrado desde a
velha versão de Capeilam. "Em Pa-
ni é assim" ,uma dus obras primas
de Lubltsch, na Warner Eros, com
Monte Blue; "A niulhtií quc eu
amei", um do.s mais belos filmes de
Charles Ray; c outros. Apareceu no

famoso filme de Dc Mille que inau--
gurou a politica do "nll-stai-cust"
"Aventuras ds Anatol". Patsy tez
vários filmes falados, nos primeiro.-,anos dos "talkies". Deno>s roru-oii-
se do cinema. Agora voltou. Tinhn
que voltar. O micróbio do einf.ma é
o pior micróbio. Nem Pasteur conse-
guiria destruí-lo... Patsy ainda u'a
mulher adorável vem ai cm "Flor
de sangue", o filme cIj John Barry-
more Jr. e Corinne Vnlvcrt, que a
Paramount distribui. Matou ns sau-
dades do estúdio. Virá ma'íii' as sau-
dades dos "fans". Patsy, como Glo-
ria Swanson, Constancc Bcnnett,
Mae Clarice, e outras, teve vários ma-
ridos. Quem será o atual?

LEIA "A CIGARRA"

FEaftcs «üe ecórni-
sação do Est. do Rto

"O 
governador do Estado do Rio

submeteu ao exame da As-
sémbléla Legislativa daquele Estado,
nrojeto clc lei, pelo qual é o Poder
Executivo autorizado a delegar, me-
diante contrato, a particulares, pes-soas físicas ou jurídicas, de compro-
vada idoneidade moral, técnica e fi-
náncelra-, a oxeouç5<j ds planos decolonlracSo, outorgando a<K respectl-
vos concessionários o direito de pro-moverem as èxproprlações rins terrasnecessárias, aue, a juízo do mesmo
Poder Executivo, não estiverem con-venicnlemente aproveitadas.

Estabelece o referido projeto quenenhum ônus deverá caber ao erárioestadual, quer pelas concessões dc-correntes, quer peia execução dos
planos nele referidos, sendo eslas nscondições preliminares que devem sersatisfeitas pelos interessados as cita-das concessões.

DIARIO DA NOITE Rio, 30-7-1951 ]-â
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MOVEIS W; 6 í*fl/ttaguiòia POUCO LUCRO
' GRANDES VENDAS

Dormitório "Mexicano" tl 6 peçasDormitório "Normando" t/ 6 peças- "
Dormitório "Chipendale" c/ 6 peças • "
Sala de Jantar "Mex " c/ IO peças- "
Sala de Jantar "Chip." c/10 peças- "
Sala de Jantar "Colonial" e/ 10 peças • "
Mantemos grande stock, para prontpGrupos Estofados, Escritórios, peças avulsas de
estilo»; Executamos sob encomenda. («CUM»»

Cr$ 4.000,00" 6.000,00" 7 000,00-" 3.500,00-" 6.000,00-
6.000,00-
entrega.

e/10 peças
c/10 peças
cl 11 peça»
c/12 peças
c/12 peças
d 12 peças
de Salas,
tados os
oto » A

Cr$ 6 000,00" 8.500,00" 8.800,00' 5.000,00•-' 8 000,00
8.000,00

Jormitórios.
tamanhos «
o * m s n i o

2^Í^^UA::^"CAIETE/ m^FÔNE: 25-3223

Tornem
DO DIA

3U-7-1II51
TESTE Dli INTELIGÊNCIA

Utilizando as letras contidas na
palavra CABOTINO quantos voca-
bulos de 3. 4 e 5 letras o leitor pode-
rá formar?

ttemela-nos numa lista, pelo me-
nos 20 palavras de 3, 4 e 5 letras e
concorra a um exemplar da Colcc-
tancá de Palavras Cruzadas editada
pela Livraria Tupã Ltda., rua do
Ouvidor, 75. l.° andar — Hio. Outra
LEMBRANÇA será conferida a quem
apontar o maior numero de combi-
nações.

Soluções até 10 de agosto de 1951

Soluções dos testes anteriores
Sendo elevado o numero de con-

correntes aos testes que vimos apre-
sentando, somente dentro de mais
alguns dins será possivel npresentar
os respectivos resultados.

Correspondência e
para SYLVIO ALVES.

colaboração

FECHADO A EVA
0 "PETIT

T3UAH0M"
Não teremos "imortais"

de saia e baton
Eva não penetrará nos arcanos do" P e t i t Trianon ". Não teremos"imortais" de baton e saia.
A reforma do Regimento da Aca-

demia Brasileira de Letras, tentada
pelo sr. Osvaldo Orico esbarrou na
oposição tíe 2G acadêmicos, segundo
ficou evidenciado na última sessão
daoucle cenáculo.

Nessa reunião, o sr. Osvaldo Orico
justificou novamente a sua emenda
no Regimento acadêmico, permitin-do a eleição de escritoras. O sr.
Pedro Calmon manifestou-se no sen-
tido de não se tratar, nesse caso,
de matéria que pudesse ser regula-
da por disposição do Regimento, vis-
to estar a admissão de acadêmicos
subordinada ao Estatuto da Aca-
demia.

Depois de falarem os srs. Ataulpho
de Paiva, Celso Vieira e Levl Car-
neiro, o sr. presidente consultou a
Academia sobre a preliminar estabe-
lecida, tendo sid^o aprovado não ser
caso de matéria regimental.

O sr. Levl Carneiro fez a seguin-
te declaração de voto:"Declaro ter votado no sentido de
considerar que a emenda atinge os
estatutos — o não apenas o regi-
mento. Assim, entendo (embora re-
conheça que, gramaticalmente, a pa-
lavra brasileira, usada no artigo 2.°
dos estatutos pode abranger pessoas
de ambos os sexos) não só porque a
tradição, todos os nossos anteceden-
tes e os próprios debates travados
cm várias ocasiões, mostram que o
entendimento originário sempre do-
minante, tem sido excludente das
pessoas do sexo feminino, como tam-
bém porque a matéria é, por si mes-
ma, Inconstitucional, visando a com-
posição da Academia e não, simples-
mente, as normas de funcionamento
desta. Ora, o Regimento consigna
somente tels normas; não comporta
a que alterem a estrutura tradiciO'
nal da Academia-

Seja-me permitido acrescenta que
minha atitude atual, inspirada pelo
zelo de uma tradição desta casa, on
do tanto valem as tradições, não co.
lide com meus velhos e arraigados
sentimentos feministas. A eles te-
nho sido e serei fiel e, ainda há
pouco, me levaram eles a sugerir que
te conferisse o prêmio maior da Aca-
demia — o "Prêmio Machado de
Assis" — a uma das nossas gran-
des escritoras".

26." aniversário
da fundação da Academia
Fluminense de Comercio

A Academia Fluminense de Co-
mercio de Niterói, comemorou
o 26." aniversário de sua fundação,
realizando no hotel Cassino Icarai,
fts 12 horas, em salão especial, um
almoço de confraternização do qual
participarão os professores daquele
estabelecimento de ensino, dentro
dos quais destacamos o unlco fun-
dador, ainda, em exercício naquela,
casa, o professor Dias Pilho,' seu
atual vice-diretor. Dige-o presen-
temente, o professor Tarquinio de
Medeiros que lhe vem imprimindo
magnífica orientação-

DENTADURA - SISTEMA
ANGLOAMERICANO

A sua dentadura não segura, ou
pretende usar uma. mas teme oro?
sucesso? Procure este que resolve-
rá o seu caso a contento, apenas em
24 horas, com absoluta garantia. Dl
B. Setúbal. Especialista em dentadu-
rr, sem abobada, com curso nos
Estados Onldos Consultório: Ru»
México, 148, sala 605 — Tel. 32-B74L
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ROUPAS PRONTAS PARA VESTI*

Renner
ROUPAS SOB-MEDIDA

andar CASIMIRAS E TROPICAIS NACIONAIS

ROUPAS ESPORTIVAS

ROUPAS SOB-MEDIDA. GRANDE CUSSfi

andares inteiros!
modelos expostos em

vitrinas!

V

pela primeira vez no Rio de Janeiro

UMA SRANDE VENDA
de todos os tipos de roupas para homem

éfâfíte isemams!
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R. Miguel Coulo, 3 e 5 Filigl Mgiçr; R. Arquics Cordeiro, 320

I
ZTZ ZZ 7. IT^ ^~ TEM O VESTIDO QUE VOCÊ QUER NO MODELO
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DIÁRIO DA NOÍTE
6 — Rio, 307-1051

Leilão de animais
da Prefeitura

A Secretaria de Agrlcuutura, de
acordo cem a proposta que apresen-
tou o diretor do Departamento tle
Agricultura, aprovada pelo prefeito,
determinou a venda em hasta publl-
ca dos animais excedentes da cria-
ção do Estabelecimento Agrícola de
Guaratlba. Consoante a autorização
concedida, serão postos em leilão lo-
tes de suínos, bovinos, cquldeos a ca-
prinos.

Os animais objeto do leilão poderão
ser vistos diariamente no Estabeleci-
mento Agrícola acima referido e sua
venda é decorrente da falta de pes-
soai especializado e de dotação pro-
pila, no orçamento deste ano, para
compra de alimentos, tendo sitio re-
servado apenas o essencial de cada
espécie.

No Ingá uma comissão
de vereadores de São
João de Merstí

O governador do Estado do Rio
receünu no Ingá, em nudien-
cia especial, uma comissão de verea-
dores tia Câmara Municipal de São
Joáo (|o Meritl, integrada ainda pelo
deputado federal Getulio de Moura
e outros proceres políticos daquele
município-

Foi aprsentatia ao governador uma
exposição tias necessidades do muni-
cipio, prometendo o sr. Amaral Pei-
xoto atendê-la na medida do pos-
sivel,

LUSTRES DECRISTALl
ffi Nik> Ribeiro seleciona 26 das melhores fábricas européias para todo o Brasil. ¦>

Í Véiriai a varejo e por preço de atacado. FACILITA - SE O PAGAMENTO. B

Avenida Princesa IsafceÊ, 126-D - Junto ao Túnel Novo ¦
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A JUSTIf A MANDOU FECHAR UMA
CASA SUSPEITA EM COPACABANA

Era freqüentada por menores, mas a Policia de
Costumes, avisada, não ligou importância

B31x — SOARES
O Juiz da 16." Vara Cível, sr- Gou-

vôa Coelho, determinou, ontem, ft
tarde, mediante sentença, o despe-
jo da casa de toUrâncla, que vinha
funcionando na rua Leopoldo Ml-
guez, 108, em Copacabana, e expio-
rada por Maria Patrocinia,

Em audiência a que compareceram
a proprietária do referido prédio, d.
Olga Teixeira Leite e seu advogado
Eubano Muniz da Costa Ribeiro, o
magistrado, despachando, incontl -
nentsmente, a petição formulada pe-
lo causídico, assim sentenciando: —
"comprovada a infração de natu-
reza grave, Julgo procedente a ação,
como decreto o despejo, marcando o
prazo de dez dias para desocupação
do imóvel".

UMA FRETA BAIANA

anos, apenas, E. S., que na sua
existência de adolescente munda -
na atende por Shlrley. Certo dia,
em uma das suas habituais "pesca-
rias", pelas ruas daquele bairro, foi
ter com uma menina de 12 anos, a
porta de um cinema-

SEVICIADA POR UM
DESAUMADO

Esta Inocente e infeliz crian-
ça, porque se desavlera com os seus
pais, saíra a perambular pelas ruas.
Shirlay convidou-a a acompanhá-la.
sob promessa de ganhar muito dl-
nheiro, sendo prontamente atendi-
da. Transpondo os umbrais do covil
e vendo o lflgro em que cairá, a íno-
cente menina assustou-se. Retru-
co.. "Shlrley", dizendo que se >,ra-
tava de uma coisa multo natural
A inocente criança, dispós-ie a con

A exploradora do lenocínio, Maria sentir, sendo, assim, brutalizada por
Patrocinla, é uma preta baiana, que um desalmado.
enriqu:ceu depressa com o seu de
erndante comercio. Para Justificar o
seu fausto, dizia-se estancieira no
Rio Grande do Sul e usineira em
Campos. Na vida airada e crimino-
sa, usa o cognome de Patu.

Procurada pelas autoridades, en-
contra-se hoje foragida.

ATRAÍDA UMA MENINA DE
DOZE ANOS

Patu usava como agente, no tn-
túlio d5 atrair menores para o seu
antro rie perdição, uma jovem de 14

TOOOS DIZEM
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VENTILADO. ^%J^ ^tfâjÊy

FÁBRICA:
RUA BARÃO DE MESQUITA. 1S3 {jJgglgSS,
O legitimo colchão nmerteano de motas de aço ventilado
acompanhado dum eertifimtto de garantia <ie da anos

VENTILADO

Y>^\- YANKEE
EXPOSIÇÃO E VENDAS
da Quitando, 23 A. Tel. 42-8875
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A pobre criança saiu à rua ,*m
prantos, indo encontrar um guar-
da, a quem deu conhecimento do
ocorrido.

Este fato deu motivo a que o Juiz
da 16.» Vara Criminal decretasse a
prisão preventiva de Maria Patrocl-
nla, e determinasse a instauração do
competente processo.

Ontem, à tarde, perante o juiz
Gouvêa Coelho, como testemunha,
depôs o sr. Geraldo Paiva Barbosa,
residente na rua Bolivar, 147, apar-
tamento 402, que confirmou ao ma-
gistrado a existência daquele lu-
panar.

Após o depoimento, usou da pala-
vra o advogado Eubano Moura, que
narrou os fatos ali verificados e tam-
bém verberou a desidia da Delega-
cia de Costumes e Diversões, visto
que denunciara em 19 de março dês-
te ano o funcionamsnto, naquele lo-
cal. do covil explorado por Patu, sem
que até esta data tivessem tomado
qualquer providência.

Eleito para a Comissão
Internacional da UNESCO
o professor Paulo
Carneiro

A VI Conferência Geral da UNES-
CO aprovou o projeto da Conferência
de Florença, no sentido da criação
de uma Comissão Internacional com-'
posta ae doze membros para a ela-
boração da Historia Cientifica e Cul-
tural da Humanidade,

Entre os dez primeiros cientistas
e historiadores escolhidos para inte-
prar essa Comissão, foi indicado o
nome do professor Paulo Carneiro,
depois eleito presidente da mesma
Comissão. Dois postos pcrmanncem
vagos e serão preenchidos oportuna-
mente, com uma personalidade chi-
nesa c outra eslava.

Copacabana, A. Tel. 279206
 86 — Tel. 25-2115

Ataulfo de Paiva, 620 A. Tel. 27-1535

CAXANBÚ
Hotel Lopes - A. P. dos Santos
ESTA* ABERTO PARA A PRO-
XIMA TEMPORADA — FONE:

CAXAMBÚ 53 —; MINAS

anuncia
o início de atividades dos
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DOUGLAS - 
I SKYMASTER

em suas linhas internacionais 1 Rja.s Patl)o.Buenos Aires)
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Aerovlas Brasil sente-se orgulhosa
em poder anunciar os vôos inaugurais
dos possantes Quadrimotores Douglas-
-Skymaster em suas linhas internacionais!
Mais rápidas e confortáveis, as modernas .
aeronaves adquiridas pela Aerovias, nos
Estados Unidos, constituem a
culminância das medidas que atualmente
vêm sendo adotadas pela empresa, no
sentido de proporcionar à sua distinta

clientela um serviço aeroviário
cada vez- melhor e mais eficiente.
Para uma "boa viagem" a Buenos
Aires e escalas...1 viaje nos pujantes
e agradáveis Quadrimotores Douglas-
-Skymaster da Aerovias Brasil!
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transporte o progresso!
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Os três tarados, presos na deiegacia. (Foto Meridional)

Maçaram
12

PRESOS EM FLAGRANTE POR UM OPE-
RARIO OS TRES DEGENERADOS

S. PAULO — (Meridional) — O
operário Francisco Gimenez, resi-
dente na rua Guaporé, s. n., tran-
sltando por um trecho ermo exis-
tente na Vila Ahtpriina, adiante de
Vila Formosa, surpreendeu os inclivl-
duos Vicente Eugênio, de 19 anos,
Aderbal Ribeiro, de 17 anos, Roti-
neili da Silva, c'e 18 anos, residente
na Vila Antonlna, quando preten-
diam violentar um menor.

Aquela hora um menino ás oito
anos. quando caminhava para aquè-
le fecho, foi inopinadamente agar-
raáo por Vicente. Aderbal e Kotinel-
li. os quais, depofs de o dominarem,
o carregaram para um matagal. O
garoto, apesar de sua idade, ofereceu
tenaz resistência.

Diante da oposição do menino, os
perversos indivíduos tiraram-lhe as
vestes, abanrtonanüo-o na matagal

SOCORKO OPORTUNO
O menino, entãa- começou a grl-

tar por socorro, ocasião em que apã-
receu o operário Francisco Gimenez,
que. a par do que estava aconteceu-
do. correu atrás de V.centc. Aderbal
e Kotinelli. Os malandros quiseram

enfrentar o operário, porem, este
alegando estar armado, obstou-lhi
uualquer gesto de reação. Dianti
disso, os três foram conduzidos at<
Vila Formosa, onde foram entreguei
a uni guarda civil.

RNTREGÜE AOS TAIS
Adeibàl. Kotinelli e Vicente devi-

damei te escoltados foram cucam].
nhados no plantai; ria Policia Cnn.
trai- Onde íur:.m juvoos pelo cielega-
do rie serviço A seguir, foram re-
lhovifioú para a Delegacia de (,'ostu-
mes, 'a fim de serem processados.

O gaioio, que ííyivh.0 a providen-
ciai intervenção cio operário Fran-
cisco Gimenez. nada sofreu alem do
susto. íoi entregue aos pais.

Elimãíie *s$
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0 Cambio Negro
de "praça" ros
navios de
cabotanem

Esclarecimentos dos ofi-
ciais de Marinha Mer-
cante c um lapso de re-

visão
Na reportagem que DIAIUO OA

NOITE publicqu, Ontem, cm sua pri-|
meira edição, contendo declarações
dos oficiais da Marinba Mercante a
respeito do cam6io negro de praça'
nos navios do Loidc Brasileiro, saiu
um lamentável lapso dc revisão, que
alterou completamente o sentido c o'
objetivo do pretendido esclarccimcn-j
to daquela classe, cm torno dc um
escândalo denunciado ao DIÁRIO i
DA NOITE. i

O TRECHO ALTERADO
Tratou-se, assim, da omissão dc

um 'inão'', no seguinte trecho, cujos
períodos crtrretos se seguem:

— Na parte escrita os menciona-
dos representantes das instituições
que dirigem afirmaram os seus intui-
tos de nos proporcionar uma colalio-
ração sincera e desinteressada para o .
esclarecimento da questão. De^la-
ram que não são eles os "tuba-
rões". visto que os comandantes dc
navio e seus auxlliares de bordo não
têm nenhuma intervenção na conces-
são ou distribuição dc praças, nem
tão pouco na escolha de mercadoria,
além dc não manterem contato com
exportadores, que constitui atribui-
ção precipua das direções das empre-
zas de navegação, através de seus
agentes, etc...

Ã causo Combatida no 1.° Dia
Logo A primeira «pllcaçSo, Nlxo-

d»rm começa a eliminar as cspl-
nhas como si fosse por máglct.
Use Nixod«rm á noite e V. verá sua
pele tornar-se lisa, macia e limpa.
Nixoíl»rm é uma nova descoberta
que combate os parasito»
da pele causadores das espinhai,
lrielras, manchas vermelhas, acne,
lmplngens e erupções. V. não po-
deri llbertar-se destas afecções
cutâneas a menos que eUmlno oi
germes que se escondem nos ml-
núsculos poros da sua pele. Port.m-
ta, p:ça Nlxodtrm ao leu tur,'. i-
cduui;.), hoje mesmo. A nossa (ja-

1;St,?!» rant.a 
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PERFEIÍOS
CLÁSSICOS E POPULARES

COMUNS E LONG-PLAY
PAGO 0 SEU JUSÍO VALOR

ATENDO A DOMICILIO
RuaS. José,67-42-2577
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OTO-RINO-LARINGOU)tilA

Para uso do médico prático
DR. CAPISTRANO

DOCENTE — Chefe Rtv. Hosp. Ant. redro- 2» edição — Revista c aumentada
NAS LIVRARIAS
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Sal de uúis

PICOT
DOENÇAS DA PELE E CABELO

Tratamento dos cravos, espinhas e eezema* Kxtraçào definitiva e
«em cicatriz dos pelos do rosto, sinais e verrugas.

Caspa — Pelada - Queda do cabelo
lll* DfMAC Pràt"ea Hospitais Berlim. Paris. Viena, Nova Vorlt.
¦rio « ITCa Rna México, 31.15." - Tel. Í2-0425 - Das 3 às 6.

0 6^on^M^í§BsÂMMgSãM
APROVEITEM!

Grande oportunidade ! Uma só vez por nno !

Os menores preços já vistos !
eus

Despertadores com carnntia, desde ¦•• 12J'JI!
Relógio, pulseira, folheado para senhoras, 15 rubis * '1
Hera, Idem, para homens, 15 rubis 2R0'?„
Cucos — O encanto do Lar .¦ M0'"?
CarilhSes de mesa 1.500.0"
Relógio pulseira senhora OURO, 15 rubis 1'"Kóculos Nunount. com grau ISO.uuBinóculos de grande alcance 1.35lv00
Pulseira de 'aço para relógio dc homem 23>0ÜE muitos outros nrtlEOs'a preços nunca vistos
Rua da Carioca, 85 - Junto á Pça da Independência !

iJcalheriQ
B£SAIM
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A DOK DE |

Í«ANTA_,
Prlcclone n garganta e o m >?\
peito com VapoRub. Também
derreta um pouco n8 língua. '

Vbac VapoRub

ssüciação tiífisileira
ie Propaganda

1SFERENCIA DO PROFESSOR
LAMARTINE OBERG SOBRE

rR01'AGANDA

po programa da atual Diretoria da
303Í3Ç&0 Brasileira rie Propaganda
insta a realização de palestras, de-
iies, conferònolas. turlo nm roleren-

ia á publicidade, elemento indispcn-
avel á vida contemporânea. Pondo.
¦u pratica essa orientação, louvável
ob iodos os pontos de vista, a A B.
i, promoverá, terça-feira, dia 31 de

julho, ás 18 horas, na Associação
Brasileira de Imprensa, a primeira
dessas conferências de seu Curso
Técnico de Publicidade. Falará o
professor Lamartlne Obcrg,'profundo
conhecedor da arte da técnica pu-
bllcltarias. A sua palavra versará
um toma ds grande oportunidade e
interesse evidente, não só para os es-
peclalistas, como para o publico em
geral: "O desenho na propaganda
moderna". Espera-se, portanto, que
na terça-feira vindoura a A. B. I.
tenha uma assistência numerosa,
para ouvir o professor Oberg em suas
digressões alusivas ao "Desenho na
propaganda moderna".

Numa coisa
fe concordam!
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A VEZ DAS AUTARQUIAS
VAI 0 DASP COMEÇAR A REVISÃO

DAS TABELAS ÚNICAS
Segundo informações prestadas

pulo DASP, a revisão das Tabelas
Únicas vai agora prosseguir, abran-
gendo os órgãos subordlnpdos á Pre-
sidencia da Republica e as autar-
quias.
OS ORGÁOS

DA PRESIDÊNCIA
Os orGãos da Presidência da Rn-

publica a terem suas Tabelas revistas
são os seguintes:

Estado Maior das Forças Arma-
das, Conselho de Segurança Nacio-
nal, Conselho Nacional do Petróleo,
Conselho Nacional de Águas e Ener-
gla Elétrica, Conselho de Imlgra-
ção e Colonização, Conselho Federal
de Comercio Exterior, Comissão do
Vale do S. Francisco, Comissão de
Tarjías, Comissão de Readaptações
dos Incapazes das Forças Armadas,
Comissão Permanente do Livro do
Mérito, Instituto Brasileiro dé Geo-
grafia e Estatística, Escola Superior
de Guerra e DASP.
AUTARQUIAS

As autarquias sfio as seguintes:
Instituto do Açúcar e do Álcool,

Instituto do Sal, IPASE, IAPC, IAPT,
IAPB, IAPM, IAPETC, Instituto Na-
clonal do Pinho, SAPS, Caixas de
Crédito, Universidades, Administra-
ções dos Territórios, Instituto de Res-
seguros do Brasll, Comissão de Ma-
rinha Mercante, Administração do
Porto do Rio de Janeiro, DEER, Rê-
de de Viação Paraná-Santa Catari-
na, Loide Brasileiro, SNAPP, Ssrvico
de Navegação da Bacia do Prata,
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil,
Contadoria Geral de Transportes.

PTARTO n\ NOITE
Rio, 20.7-1051 — 7

Agredido por cinco
desconhecidos

Na madrugada de ontem, foi so-
corrido, no H.P.S., Samuel Richard-
son, de 39 anos. alfaiate, residente
na rua Regeneração n. 632 aparta-
mento 201, que apresentava contu-
sões e escoriações pelo corpo,

O ferido declarou ter sido agredi-
do por cinco indivíduos desconheci-
dos, pouco antes, próximo de sua
casa.

Leiam "A CIGARRA'

DOIS PROVEITOS NUM SC
' ¦' _5jp

1." —Compre o melhor té».
cido ao preço de ata-
cado

2." — Pague a prazo
Aproveite a oportunidade e
escolha na ocasião um corte
de TROPICAL BRILHANTE,
um de CASEMIRA e um de
LINHO e pague suavemente.

M. V. CARVALHO?
(um nome tradicional

comercio de tecidos)
AV. RIO BRANCO, U7»WS— Sala 323 — Ed. Jornal do

Comercio

CASAS NOVAS - Entrada Cr$ 11.700,01
5.° GRUPO Á VENDA

Vendem-se, entrega imediata, financiadas pela Caixa Econômica, em prestações mensais de CrJ 764,3"bungalow", isoladas, em cimento armado, teto dc lage, taqueadas, com 2 quartos, sala, cozinha, banhélij,
varanda social. Preço a partir de Cr$ 88.000,(10. Para funcionários públicos, entrada Cr$ 2 500,00, prestjde CrS 887,80. "ORGANIZAÇÃO VASCONCELLOS' . Compra e venda de imóveis e casas comerolali. A
nlstração de bens. Hipotecas por conta de clientes. — Av. Rio Branco, números 106/108,12." andar, gala

Fones: 32-8461 e 32-8861.

são muito
r mais econômicas

Mario Andrade procura realizar seu trabalho com energia 0 paciência. (Fofos Meridional)

fi primeira mulher-policia io Brasil
MARIA DE ANDRADE, INSPETORA DE QUARTEIRÃO, ENER-
GICA, MAS CONTRARIA A VIOLÊNCIA

S. PAULO — (Meridional) — Foi
nomeada em São Paulo, a primeira
mulher policia:' Maria de Andrade —
inspetor de quarteirão na Sétima
Delegacia. A noticia parace assim, á
primeira vista, uma exiravagancia:
imaginamos uma mulher robusta,
com um modo dc caminhar caracte-
rlstico dos valentões e quiçá, o cias-

certamente a noticia não nos sur-
preende e menos nos irrita — ao con-
trario: ela nos entusiasma.

MUITO SATISFEITA
Maria de Andrade é moça ain-

da e desde há muito trabalha. Nada
tem de extraordinário; é simples-
mente dedicada enfermeira há cin

há nada disso.
UM ABSURDO?

sico chapéu de aba larsa. Mas não co anos, enquadrando-se a sua vldanos moldes de milhares de outras
moças: gosta de musica, tem a sua
familia, o seu namorado é "do São

Entretanto, antes de surpreender Paulo". Nasceu em Apiai e veio para
Maria de Andrade e com ela con-, a capital em 1938. Trabalhando sem-
versarmos, vamos dizem quc, diante pre, entrou para o Instituto Pinei,
da sua nomeação, cada um de nós' graduou-se em enfermagem e agora
poderá reagir de acordo com uma
das maneiras seguintes: — 1) se
considerarmos a mulher instrumen-
to puramente doméstico, a noticia
nos põe constrangidos; ponderamos
sobre a mulher e o lar, as limitações
a que deve obedecer a sua vida e
coisas assim; 2) se, entretanto, so-
mos um cinico incorrlgivel, a noticia
simplesmente nos diverte; 3) mas se,
por outro lado, procuramos compre-
ender e,nomeação da sra. Maria de
Andrade em seu significado social.

NERVOSOS
Desanimo — Angustia — Inso-
nia — Duvidas e medo lnjustl-
ficados - Timidez - Irrltnblll-
dade — Manias - Problemática

alotlva o sexual
CLINICA PSIOOSSOMATICA

do Dr. Edgard 8. dos Anjos
RUA MÉXICO, 21-2.»: De 8 ás 12
horas, sábados até ás 17 boras., '¦' I
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1'BODUTOS NESTLÉ — Esteve em visita à fábrica Nestlé, em Barra
Mansa, recentemente, uma comitiva de jornalistas cariocas, que ali
teve oportunidade de apreciar, em seus mínimos detalhes, a maneira
como são confeccionados os produtos daquela tradicional empresa. Em
companhia do vlee-presMerite da organliação no Brasil, sr. Oswaldo
Ballarin, e do gerente da fabrica, sr. Keller, os jornalistas percorre-
ram, demora damente. todas as dependências da empresa, inteirando-
se *w modernos processos ntflitatios na fabricação dos produtos des-
tinados à infância brasileira, A Nestlé deverá inaugurar, brevemente,
em Porto Ferreira, São Paulo, sua quarta fábrica, dotada do apare-
lhamento mais moferno quc'esriste no gênero. O flagrante acima mos-
tra mn aspecto da vWta, quando os srs. Ballarin e Keller explicavam

aos jornalistas detalhes da fabricação de alguns produtos.

recebe, muito satisfeita, sua nomea-
ção para inspetor de quarteirão.
NAO VOU ESTRANHAR

Esclareceu-nos que vai tomar par
te nos trabalhos de patrulha, não
abandonando, porem, sua profissão
de enfermeira — da qual, aliás, dis-
se gostar muito. "Depois — acres-
centou Maria de Andrade — eu te-
nho a impressão de que não vou es-
tanhar muito essa minha outra tare-
fa: sabe, eu lido com doentes men-
tais".

E' muito importante assinalar que
a nossa entrevistada não acredita na
teurapeutica do muque. "Aprendi a
ser paciente, embora usando ener-
gia". Em todo o caso. vamos adu-
üir que Maria de Andrade nos pa-
receu bastante disposta, mas, cm
compensação, tambem uma orlatura
afavel.

[ENERGIA, A'S VEZE3
A criação de uma policia feminina,

sobretudo em grandes capitais como
o Rio e São Paulo, onde existem mi-
lhares de crianças \ abandonadas e
onde a delinqüência feminina assu-
me proporções de problema social,
constitui, a nossa ver, passo acerta-

I CONGRESSO
TISIOLOGICO
FLUMINENSE

O "Centro de Estudos do Sanató-
rio Azevedo Lima", instituição de
caráter cientifico e cultural, atenden-
do á sua finalidade e & necesídade
de estabelecer intercâmbio entre as
entidades congêneres ou órgãos onde
sp desenvolvem atividadea tislológi-
cas, fará realizar, de 1.1 a 4 de agos-
to vindouro, o "I Concíave Tisio-
lógico Fluminense".

O certame vai reunir-se em Nite-
rói, os tisiologistas e responsáveis
por Díspensarios de Tuberculoso do
Estado do Rio, além de organizações
particulares, afim debaterem e es-
tudarem problemas relativos â do-
ença e seu tratamento, bem assim os
aspectdfc e meios de seu combate em
território fluminense.

do e uma necessidade que, agora, o
projeto Mozart Lago vem preencher.
Em Londres há uma e, em Detroit. a
chefe da Policia não é formada em
leis e sim em assistência social, com
vasta obra no campo da prevenção
da delinqüência infantil e feminina.

Em verdade, uma mulher pode
compreender multo melhor sua se-
melhante que um homem, e alem
disso, ser, detida por outra mulher,
revistada, etc, evitará certamente
uma serie de abusos em favor de
um conjunto de vantagens.

Despedindo-se da nossa reporta-
gem, salientou a senhora Mana de
Andrade que procurará desempenhar
o seu trabalho com elevação, paclen-
cia e coempreensão e enrgia — ás
vezes.

— Sabe como é esse mundo, não?

RESPONSÁVEIS
mih mnn
DE UM MENINO

Em janeiro de 1952 o inter
rogatório dos médicos

#\jlVl#\

O MÉDICO MARIO GRECO

S. PAULO (Meridional) — O juiz
da 4* Vara Criminal recebeu, a de>
nuncia apresentada contra os mé-
dicos Mario e Aquiles Orecco, do
Hospital da Aclimação.

Segundo consta do processo, no
dia Io de fevereiro deste ano, foi ln
ternado nesse hospital o menor Luís
Carlos Costa, atacado de menlngi-
te. Em 2 de fevereiro, os médicos
fizeram uma punção, retirando-lhe
o liquido raquidiano. Depois disso,
aplicaram-lhe uma Injeção de 200
mil unidades de penicilina, por dia,
intro-raquideanas. Logo após esse
tratamento, o menino, aos gritos,
perdeu os sentidos e faleceu.

O promotor afirmou que os mé-
dicos agiram com imprudência, pois
em menor de seis anos, não era
aconselhável a aplicação de injeção
de penicilina, a não ser de cinqueri-
ta mil unidades. Se o liquido raqui-
deano estava límpido, como foi reti
rado, não seria aconselhável a aplt

DR. ATAULFO MARTINS
ESPECIALISTA

Bronq. asmatica cação do medicamento por essa. via
Bronq. crônica Recebendo a denuncia, o juiz da
Complicações 4» Vara determinou a instrução do

Quitanda, 20, S. 401 — Tel. 22-0049, processo para o julgamento.
de 2 is 6 horas, exceto ao* sábados, Foi marcado o dia 23 de janeiro

ótimos resultados desde 1929 de 52 para o interrogatório.

SERVIÇO PREVENTIVO FORD!
, Você gasta menos! Seu caminhão rende mais!

Você sabe muito bem como os desarranjos no motor
e outros acidentes na estrada aumentam as
despesas com seu caminhão. Por que,
então, esperar que isto aconteça?
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Serviço Preventivo significa Jnapeccfo*
nar o caminhão e corrigir sua* folhas

antaa que o
mal aconteça

VEJA SÓ AS VANTAOENSi

O
©
©

O
©
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V. descobre as falhas e as corrige em
tempo, antes que elas se agravem.

O custo do serviço é menor quando o
conserto é pequeno.
Previne acidentes, porque remove suas
causas.

Mantém o caminhão rodando, que é como
êle dá lucro.

Evita a substituição de peças ou conjuntos
de grande custo.

jg8R8

É preferível descobrir as falhas
na oficina de Serviço Ford do

que esperar que elas se revelem
na estrada, com o caminhão car-

regado — em lugar sem recursos.
Na oficina de Serviço Ford, me-
cânicos especializados Ford 'man-

terão seu caminhão eni perfeito
estado — a um mínimo custo e
com um mínimo de interrupção.
Consulte seu Reven-
dedor Ford sobre o õfvrd
SERVIÇO PREVENTIVO FORD

REVENDEDORES NE5TA CAPITAL:

Automóveis Santa Luzia S.A. Agência de Representações Amendoeira Ltda.
Rua dos Inválidos, 134 Rua General Polidoro, 315

Agência de Representações São Cristóvão S.A.
Rua Sõo Cristóvão, 1.216 ,

Importadora de Automóveis e Máquinas S.A. Wilson, King S.A.
Rua do Rezende, 147 Rua Bento Lisboa, 106

Cia. Continental de Automóveis *
""¦'.'"X"- X. Av. Nossa Senhora do Fátima, 92-A

'Caipafilsa dos novos clientes
______________É_É tKaBis!'^®* *t ^^^\
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t^y Compre agora O MELHOR •—r ^^^ 
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\)f por um preço muito ^^P| fiH^^fc^*»'

somente por poucos dias !
e CAMISAS

Tricoline ou marquísete, agora 68."
Cambraia ou oxford super, agora 85.*  T
Tricoline ou marquísete de l.'"Nova America, agora 1T0.";J

e CAMISAS ESPORTE
Oxford-várias cores modernas e firmes, agora 78.*
Rayon super - lindas cores; agora 125."
Albene diagonal superior, agora 160.*

e CALÇAS^
Tropical pré«encolhidas e duráveis, agora 195."
Mescla Kowarick extra, agora 378.*

<*> PALETÓS ESPORTE
Pura lã confecção Adonis agora 325."
Veludo italiano-reclame, agora 560." ,

e MEIAS
Fio mercerizado, duráveis, agora 14;

Nylon Dupont,reclame, agora 35."

e GRAVATAS novos padrões
Rayon extra, agora 18."

Seda mixta, agora 45,*
Seda pura.jgora 85,

'. 
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AS MINAS DO REI SALOMÃO
(King Solomon's mines)

Filme da Metro em téoriicòlor, com Deborah Kerr, Stewart Granger,
RL-hard Carlson, HU30 Kaas, Lowell Gllmore, Kimursi, Sirlaque, Seka-
ryoíigò e Baziga. Dirigido por Çompton Bsnnctt e Andrew Marton. Nos
três cines Metro. ,:¦¦',, „ „,, TIn_.

Previsão — Terceira versão do popular l.vro dc Sir. II. Rlderliag
irai d Como as anteriores, filma Ja na África. E a mais pretenciosa das
tr4b. Conserva:á, desta vez u "espirito" do livro? Pois sim!...

ALMA EM REVOLTA
(Edrc oí doom)

Filme da RKO — Produção Samuel Goldwyn — com FarUy Granger,
Da.ra Andrews, Robert Keith, Mala Powers, Joan Evans, Paul Stewart,
Adélc Jergcns, Harold Vermllyea, Jolm Didgely, Douglas Fowley, Mabel
Pa.ge, Howland Chamberloin, Houselcy Stevenson Jr, Jean Innes, El Bn
CoT-by. Ráy Teal, Mary Field, Virginia Drlssae e Francês Morris; Dirlg do

por Mark Robson. Nos cinemas Plaza Parisiense, Astor.a, Olinda, Ritz,
St ir, Colonial, Primor, Mascote c Hadocl: Lobo.

Previsão — Drama realista, baseado uo famoso livro de Leo Brady.
Dana Andrews num papel de padre. O assunto pareceter dado um bom
filme através do "cenário" dc Philip Yordan c a direção de Robson.

TRELUDIO A FAMA
('Prci'.iáò to fame)

Filme da Two Citíes-Rank — distribuído pelo Universal-Internat.o-
nal com Guy Itolfé, Kathleen Byron, Kathleen Ryan, Jeremy Spenser,
Henry Oscar, Rosalie Cruthclcy, John Slater, James Robertson Justice
e Perdy Mavne. Dirigido por Fergus McDonell. Nos cinemas Palácio,
Rlan, Monte Castelo, Avenida e Icarai. .

Prevfão - Outro films musical sobre um "pequeno maestro". Será

preciso dizer que é a história de um garoto italiano^...9 A Heróica de
tíeethoven, e musicas de Mendelssqhn e outros, dão á película grande
beleza para os ouvidos do publico.

MEIA-NOITE NO BAIRRO CHINEZ
(Cliinatown at •midniglil)

Filme tía Columbia, com llurd Hatfild, Jean Willes, Tom Powers,
Rav Wa'ker Charles Russell, Jacciucllne de Wit, Mayiia, Rass EDiott,
Be-ison Fong. Barbara Jean Walfcer. Charles Russell, Jacquleme de
Wifc Mavlla, Ross Elllott, Benèdn F0113, Barbara Jean Wong, victor San
Ycd, Josephine Whitell^ Dirigido per Scymour Friedman. No Rex ç íris
(KnPrevfão"— 

Hurd Hatfield começou bem com "O retrato de Dorlan
Cray", nias terminou mal, em fitinlias de programa duplo como esta...

AS PÉROLAS NEGRAS
lümoo Omuo — The sliark god)

Filme da Columbia, com Ron Randell, Devera Burton, Trevor Bar-
dette Pedro de Córdoba, Richard Bencdict, Michael Whalen, Rudy Ro-
bi-ís, George Meeker, Lisa Kinkaid o Jack Raymond. Dirigido por Leon
Le0Ipredvisã?- 

Drama^romantico das ilhas dos Mares do Sul. Produção
de hnla 

OLHANDO A MORTE DE FRENTE
(Kocky mauntain)

¦Pllmp da Warner com Errol Flynn, Patrice Wymor.e Scott Forbes,
Ginnn Williams, Dick Jones, Howard Petrie, Slim Pickens, Chubby John-
son Buzz Henry, Sheb Wooley n Peter Coe. Dirigido por W.lllam Ke gh-
Iey Nos cinemas São Luis, Carioca, Odeon, Roxy, Pirajá, Ideal, Madure.-
ra, Maracanã, Rosário-(Ramos) e Odeon (Niterói).

I Previfáo - E'plco ffo valho Oeste. Errlo Flynn ao lado de sua atual
esposa, Patrice Wymorc. Bela fotografia dc Ted McCord.

TORMENTOS DO DESEJO
(f/Epavc

Film» da Sport, com Françoiss Anouil, André Le Gall, Aimé Clarlond,
e outros." Dirigido por Willy Roziér. Em terceira semana (rc-apresen-
taçáo), no Império, possivelmente.

O CAMINHO DO PECADO
(La vic dei peccato)

Filme da Re-Ci-Tc, coin Jacqueline Laurent, Lsonardo Cortese, Cario
Niiichl, Ada Dondini, Lnurá Core, Umberto Sacripante, Nino Pavese,
Franco Coop, Pauro Gazzolo, Gualticro Tumiati c Aldo Silvani. Dirigido
poi Giorgio Pastina. No Império a seguir...

Previsão — Drama realista filmado na Itália, cm 1046, pela estrela
francesa Jacqueline Laurent.

PAIXÃO DE TOUREIRO
tniillfiBlitcr and the Lady)

Filme cia Rcpublic, cem Robert Stack, Joy Page, G'.lbert Roland, Vir-
gíria Grey, John Hubbard, Katy Jurado, Antônio Gomez, Ismael Perez,
Roüolfo Acosta", Ruben Padula e Dario Ramirez. Dirigido por Budd Boe-
tticher. Nos cinemas Vitória, Ipanema, América, São Pedro (Penha),
Fl-imiio e Palace (N.terói).

Previsão — Drama de toureiro filmado no México. Gilbert Roland
nn papel que de há muito ambicionava .interpretar. Produzido por John
Wayne, que,parece ter realizado um filme convincente no seu gênero.
Pe o menos nas cenas de touradas...

HOSPEDE DE UMA NOITE
Filme da Iguaçu-Produtores Associados, com Iracema de Brito, Fer-

nando Pereira, Carlos Cotrim, Newton Couto, D'André Netto, Edmundo
Maia. Dirigido po rügo Lombardi. Nos cinemas Art-Paláclo, Pa'.hé, Pre-
sidente, Coliseu, Paratodos, Fluminense, Cassino (Niterói) e Vitória
(Niterói).

— Argumento de Ugo Lombardi. Cenário Ugo Lombardi e Mário
Sllva. Diálogos de Mário Silva e Luis Quirino. Fotografia de Ugo Lom-
bardi. "Cameraman", Antônio Gonçalves.

VERGONHA
(Rozina sebrance)

20 - Rio, 30-71051 T DIÁRIO DA NOITE

Keeie Brasselle e sua esposa, a linda Norma são recebidos por
um garçon quando entravam no "Encore fioom" de HolJiwood

"~ mannFilme tcheco, com Marie Glasrcvá, Zdenek Stepanek,, Fr. Krcuz-
in, Ladislav Boliàc, Jan Pires, S. Rasilov, M. Vasová, G. Hilmar e
T-1..J1....A niHi»Un ,-.«« AtnU-M \Trt Tn>f] TPfM caminrlii comonii nn T? lirnli
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FIM Ot TODOS.

TOMAREMOS ALGUMAS CAR-
ROCAS E PARTIREMOS »'

.,,_.„, ....A PRISÃO.' )/
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y TUDO FAZ CREF QUE O PLANO DOS BANDIDOSjk
FOI BEM SUCEDIDO, LIQÜIDANDO TODOS OS HO**
MENS, INCLUSIVE O FAMOSO TOM A*IX f *
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M. Rydlová. Dirigido por Otakar Vavra. Em segunda semana, no Rivoli,
possivelmente.

A RUA
(Gatân

Filme da Mundlal-kurígsfilm, com Maj-Britt Nilsson, Peter Lind-
grecu, Keve Hjilmi Briese; Stig Jarrcl, Marianne Lofgren e Ake Friell.
Dirigido por Costa Wemej. Em re-apreseijtação no Rivoli, a seguir.

A DOMINADORA
(llarriet Craig)

Filme da Columbia, com Joan Crawford, Wendell Corey, Lucille Wat-
soai AUyn Joslyn, William Bishop, K. T. Stevens, e outros. Dirigido por
Vinoent Sherman; Em "avant premlére", no S. Luis e América.
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ROBERTO RUIZ

RADIOLINO
GOSTOU

...de ouvir oi
programa da
Excelsior, den.
tro da madru
gada. Boa se-
lcçáo musical
que é uma de-
lida de ouvir,
nestas noites

frias

yARIAS notícias no ar. A próxima inaugu-
' ração dos novo3 estúdios da Tupi está no

primeiro plano. São mil e seiscentos lugares,
sentados, confortáveis, num ambiente luxuoso,
a ultima palavra no assunto. Um grande pai-
nel cm cima do p&lco, feito por Pernambuco de
Oliveira, o autor.' daquela infinidade de cena-
rios que aparecem 

"na 
televisão, todos os dias,

fazendo adinirar muita gente: aquilo tudo é
feito por um homem só? E vai vêr, é mesmo.
Fala-se cm um grande cartaz que virá espe-
ciaimcnle para a inauguração. Realmente tem
que ser coisa muito grande, à altura da mages-
tade do ambiente. Nomes desfilam: Carmen
Miranda, Luciene Boyer e até Edith Piaf. Mas
não somos boateiros e vamos aguardar.

UA' quem diga que está próximo a reconcilia-
n cão artística da dupla Jarará:a e Ratinho.

A confirmar-se a noticia, ambos ganharão por
que já deixaram atrás dc si, anos de sucesso
e o publico não pode ouvir um, sem lembrar o
outro. Jararaca sem Ratinho, é "sandwiche"
de queijo, sem queijo...

•yVONE SANTOS, que foi a maior figura do
¦. "scratch" carioca dc bola ao cesto, no rc-

cente campeonato de Goiás, já regressou ao
Rio e deve fazer sua "rentree" na TV, por
estes dias.

f\3 telespectadores parecem que vão te;
>? mesmo a presença das esmeras da Tupi, na
Gávea, por ocasião do próximo "Sweepstake".
Vão torcer pelas suas "barbadas" de casa e
vêr as elegantes de vestido novo.

RADIOLINO
NAO OOSIOC

O NOSSO comentário sobre Barcelos e a ABR,
em relação à lei mbre o rádio, foi publi-

cado no mesmo dia em que a entldada dos
radialistas dava à publicidade um comunicado,
em que afirma qae terá. voz ativa na elabo-
ração do Código de Gádio que se prepara.
Assim £ outro- easo.

(''RAZIELA 
RAMALHO, personagem de "Umt

1 pobre mulher má" que vem se elo apre-
sentada pela Nacional, sob o rubrl:a de Mario
Lago, vai embarcar breve com, destino, ao
Egito, riuma^tournái" que levará vários m^-es.."•¦--¦ * - ¦---'- -¦ "-jets

...de um lo
cutor engraça-
dinho que atua
na Mayrlnk,
num programa
de musicas por-lugucsas e que,
de vez cm quan-
do, ao anunciar
nomes lusos,"íai.proiiun-
ola". Uma gra-

í I

c i n E M A
DENTRO DÂ VIDA

1\ITERÓI tem predüe<iões por estes temas doentios. Ainda
nos lembramos de "Risos e Lágrimas", que embora si*

lencioso, tinha pelo menos um ambiente melhor do que este,
que parece passado dentro de um palco
e no maís anii-fotocjênico ambiente que
já vimos. O seu argumento não Ioi cena-
risado, pura radiofonização no jeito aes-
tas novelas cheias de "hokum" que ainda
têm ouvintes. A direção de Jonald é in-
teiramente jalha. Tão distante do que
pôde apresentar em "Estrela da Manhã".
Ai está como a Jalia de um cenário pode
prejudicar um diretor... mesmo quando
existem desculpas. Os artistas são eslor-

gados. Daise Lucidi teve conlra ela a falta de quem a "mar-

casse", para que o publico pudesse compreendê-la. Afinai
por adulterar? Leviandade? Compaixão? Amor? Ninguém
sabe e nem mesmo ela, o diretor, o argumentista... Beatriz
Consuelo sempre triste, parece doente. Hipocondria? Do jt-
gado"! AJinal o único que aparece doente é o médico, ataca-
do de epilepsia e que ao jicar bom, torna-se máu, quer dizer,
ao voltar ao seu estado natural resolve ser peste mesmo, e
at conquista a mulher do outro médico e a abandona. Dm
médicos, Paulo Renato e Helmicio Fróes, o pubVco acha en*
gracado quando um diz para o cutro quc vai se encontrar
cem a mulher casada que é a esposa dele, justamente.
Dcnois tudo termina com o doutor qus não gostava dc tra-
balho atendendo aos clieníes e o que gostava de trabalhar
mas era máu se afogando na praia com um ataque dc mão
torta.

O som está desencontrado todo o tempo com os persona-
gens. A fotografia apresenta alguns primeiras planos bani-
tos. No mais, "Dentro da Vida" está fora de cogitações...

BRICIO DE ABREU

O QVE VAI PELOS TEaíTROS
CLAUDE DAUPHIN, que deverá estreiar, dia 8, no Copaca-

bana. com a deliciosa comédia dc Jacques Dcval "Rayon «e
Jouets", ouc se acha em cena, no "Maücieine", dc Paris, com

enorme exilo, deverá chegar
ao Rio, com sua companhia,
no próximo dia 31.

JEAN HEBEY, o conheci-
do ator do "Muchodiere",de
Paris, e que será um dos
grandes elementos dc Dan-
phin, clicguu, ontem, ao
Rio, pelo avião da Panair.

EVA TODOR não muda
rá dc cartaz durante a sua
atuai temporada no Serra-
dor. "Bagaço", de .loracy
Camargo, entrou no tercei-
ro mes de representações c
as receitas continuam vul-
tosus. For essa razão ala-
da ao scauro exilo artístico
üe scu atual espetáculo, Eva
resolveu que "ISagaço" con-
ünuc até setembro quaiioo
a querida atriz deixara o
Se.raüor para a sua habi-
tuai excursão aos listados.

MESQUiXINHA UM A.11'
VIDADE — Não obstante o
acidente dc quc foi vítima
com Nalara Ncy, Mesquill-
nha continua su.is iitiyida-
des ao lado da consagrada
bailarina Eros Volusia, na
hi.r.riamc revista dc Luis
Igiezias, "O Pudim dc
buro", que ora sc cnconW
cm cartaz no Teatro Cario»
Gomes.

JAYME COSTA, logo as
sim quo o grande êxito «e
gargalhadas que c "l"»""
rio" o pernutir, dará, »"
Gloria, "A Morte do Caisei-
ro Viajante", que sc aciw
cm ensaios de apuros, sou *»
direção de 1). ^ícc,lfL

A PREFEITURA.^
DISTRITO FE D URAl;
através da VReçreaçao *"
pula.", oferecerá, uoje> :*
«1 horas, nu Teatro Míí"
pa., um magnífico cspeU
onló pelo Teatro F<"C'»rll°
Brasileiro, ao preço de .¦¦¦

Cr$ 10,00. O programa constará dos números que maior sue
alcançaram em recitas anteriores. -,„,.,u

ANTES dc iniciar a própria temporada, Madame f,0"^m_criará a "misc-en-scéne" de "A Valsa Numero Se.s", «e '
Rodrigues, e dará todo o apuio dc sua extraordinária ba=e t"
á jovem atriz Dulce Rodrigues que, como se sabe, c a "u •
unica do espetáculo, e para quem foi esprita especialmente a v
que será estreiada dia tí, no Scrrador. . ,„"IRENE", no desempenho da Companhia Dulcina c "»' 

oj
veio demonstrar, mais uma vez, quc o publico saüc presijs of
bons trabalhos, quer de original quer clc interpretação, w 0
espetáculo do momento no teatro declamado tem ievado n»
publico ao Teatro Regina, onde as lotações sc esgotam com
facilidade. Conchita de Morais na avó Dcolinda e'OdUon non ..
Rocha, apresentam novas criações para enriquecer o scu
de glorias artísticas. «vista

ESTREIADA há uma semana no Tcatrinho Jardel, a r?»
"Bm Milhão de Mulheres", original de Chianca dc Garcia, v ' .
Bôscoll, J. Maia e Humberto Cunha ícm levado a Copacabana ^
meroso publico de outros bairros, para vêr e aplaudir o n°
petàculo quc é apresentado pelo noío elenco dc Cole.

'A ¦^••^W\.-.m¦-'¦'¦'¦ -*\:¦;--"'- -¦'¦.¦¦¦¦-¦¦ :.•¦ :¦¦'¦¦¦¦¦.:¦¦'-'.¦''¦'.'¦'¦

EVA, QUE NO SEREADOR,
VEM ALCANÇANDO, COM"BAGAÇO", UM DOS
GRANDES ÊXITOS DA

TEMPORADA \

¦'—,——————•.
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Em dia com a Moda
GERALDINE MORRIS "«omnw»^!,,

A QUESTÃO de proporção é algo multo importante para a" elegância, E' ela, que determina sc sua elegância geral
agrada ou desagrada à vista,. E' tão importante ou mais, do

que a harmonia de cores do
vestuário.

A "Miss Mau Gosto" de
hoje é a mulher pequenina
que usa coque muito grande
para ela, talvez para equili-
brar com um rosto também
grande. Ela não pode ima-
ginar como sua silhueta ficaassim desproporcionaüu.
Ela se esquece que não é a
Imperatriz Eugênia que
podia usar penteados exa-
gerados porque, como tron-
irapeso à linha da cabeça,
havia uma saia rodada...
As roupas modernas exigem
um penteado menor, quenão destoe das outras pro-
porções do vestuário. Se
você quiser manter seus ca-

belosbelos compridos, use-os em coque, que é a ultima palavracm matéria de penteado, mas em coques reputados, simples e
pequeninos, e mo exagerados para seu tamanho. — (APLA).

I *^ 'i fl y 
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DIÁRIO DA NOITE
Rio, 307.1951 — 21
"CRUELDADE MENTAL" 0
MOTIVO DO DIVORCIO EN-

TRE RITA E ALI KHAN

NOVA YORK, 29 (AFP) — O sr.
Bartley Crum, advogado de Rita
Hayworlh, partiu tle avião para Pa-
ris onde confcrenclurá com Charles
Toreo, advogado tio príncipe AU
Khan. Interrogado sobre as razões
do divorcio, Crum declarou que os
documentos trariam como motivo"crueldade menttal", consoante o
termo jurídico consagrado na legls-
lação americana-

—^ . 
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^DIGURI
I E T£ PE CADA MÉS j

PREÇO RARA TODO O BRA$IL-CR$3,00

Retornam do Recife
destacadas figuras
do Clero Brasileiro

Tendo chegado do Recife em um
dos Constellatlons da linha pernam
bucana da Panalr do Brasil, prosse-
guiu viagem para a sua prelasia, via
Belo Horizonte, em outro Bandetran-
te da mesma empresn, dom fre:
Eliseu van der Weijen, bispo preln-
do de Paracatu'. Coube ao lluslr:
purpurado oficiar o solene pontifica1
da véspera do encerramento do Con
gresso do Escapuláriio realizado n.í-
quela capital.

Da mesma procedência, vlajanrk
cm outra aeronave da Panair, regre',-aram a Niterói os revmos. monss-hores Antônio dc Abreu Macedo r'osó Batista de Pereira, da Arqui-
liocese de Niterói, que para ali ha-¦,'iam seguido chefiando um grunocie peregrinos fluminenses para o ro-

ferido Congresso e para a V Scma-
na de Ação Católica, que se reali-
zou paralelamente ao mesmo Con-
gresso.

ASTRAL DE AMAM |
Por HAGA SWAMI À

Sl UE JfLIIO *
i Lua e Mercúrio favorecem. J» pela manhã, 03 que tiverem I

muita prudência o dia todo, j

Í 
forem calmos, pacientes e lo- â
glcos. Para eles, haverá opor- J

. tunldatlcr, tle exilo, ate meio 1
dia, em comercio, contratos, T
correios, letras, assuntos do- á
mestiços e mudanças. T

OS NASCIDOS NESTA I
DATA — Espíritos superiores, I
exercerão postos de responsa- I
bilidade. I
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l ANIVERSÁRIOS
Fazem anos, hoje: — sr. J. A, Pd-

xoto tla Cnstro,. advogado c diretor tle
dlversin empresas — comendador Oscar
tla Costa — general Renato d». Velita
Abreu — Jornalista. Mnníredo Seglsmun-
tio Liberal — sra. Alice do Amaral Pel-;
xoto, esposa do sr; Augusto do Ama-
ral Pebioto — srto. Celiades Simões PI-
reis — sra. Maria Antonleta B. de Sou-
rn — Jornalista Antônio Cordeiro —
sr. Edllberto Vieira — sr. Francisco Bt-
ger. Leltfio — sr. Augusto Leite — sr.
Alíretlo da Fonseca — sr. Silvio Coelho,

NASCIMENTOS,
ELIANE, tlllia do sr, Aureliano Mnr-

tlns c sra. Maria Emílio gales Martins.
MURILO, lllho do sr. Murilo de 011-

velva Pinto e sra. Silvia Gomes Pinto.
INALDA, filha do sr. Fernando Ve-

loso e sra.. Daura Lopes Veloso.
ALCin, filho do sr. DJalrrça Fcrnnn-

dos *.: Silveira e sra. Olga Méndps da
SÜVilra.
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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 diasl

Santa Branca
,. O..**- 'lt - t* i. I*-
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TjiSTA c uma secção dc.consulta
¦*-* por correspondência sobre
problemas sentimentais, parti-
cularmeníc os da caíera amoro-
sa. As rcbpostas estarão a cargo
do psicóloRO sr. Milton L. dc
Souza, autor da nova doutrina so-
bre scxologia intitulada: "Teoria
dos complexos de restrição a iden-
tificação subjetiva plástica entre
os sexos" c de vários ensaios ori-
guiais sobre psicologia, filosofia,
arte c literatura.

ANALISE DA BAIXA CONCEPÇÃO
DO AMOR (III)

(Continuação do contexto)
Não convém ainda entrarmos aqui

em explicações minuciosas sobre ca-
tla um das anomalias psicossexuais,
rie per si. Diremos-, apenas, que é
necessário distinguir entro os Jntro-
vertidos que não conseguiram ctilti-
var unrideal tle amor extrocentrico,
(por haverem adquirido, desde a in-
fancia, fcjrtes complexos tle restrl-
ção còntia a transição subjetiva
plástica exlrocentrica, isto é. por
haverem adquirido uma forte aver-
são "profunda", (enraizada no sub-
consciente); diferenciações artificiais
entre os sexos), c que a isso, se apre-
sentam, em face da.s circunstancias,
homossexuais estritos, sodomitas, ou
completamente "frios", (sensual-
mente anestesiadosi, c os que pos-
suem ambos os ideeis de nmor de-
senvolvidos c procuram realizar ora
um, mira outro: — São os bissexüáis",
os topo-inverlidos e tambem alguns
sodomitas'; Em todas estas rnanifes-
tações amormals; exceto anenas na
chamada mastürjjâçãò conTpensado-
ra, o individuo busca realizar o seu
Meai rgocentrico tle amor, quer pro-curando em pessoas do mesmo sexo•uma aproximação fisica desse ideal,

("compensações precárias" de ideais
egocêntricos), quer entregando-se
nos prazeres sodomitas, (prazeres so-
litários c tambem com o concurso de
animais ou objetos), quer ainda A
topo-inversão. E, que tanto a sodo-'
mia como a t.opo-inversão, facilitam
im'. processo subjetivo de auto-desdo-
bramento egocêntrico, (com perdãodo pleonasmo), da personalidade, j
graças n um fenômeno de super-'
excitação de narcisismò atravez tio,
auto-erotismo. o que proporciona aoj
indivíduo a ilusão tle que realizou,'
vivendo cie próprio, o .seu ideal ego-!
centrico de amor. E comp os esti-
mulos ideais para esse desdobramen-,
to egocêntrico são o.s de natureza
impessoal, (animais e objetos), dal 1
a tendência dos topo-invertidos paraanalisar n mulher, amesquinhando-l
lhe ao máximo a personalidade, quer
por meio rie práticas contra a natu-
reza, quer simplesmente preferindoas posições infra-humanas. Estes ul-
timos períodos são muito importan-
tes, por 'conterem a chave para a
exata interpretação da psico-dinami-ca que rege c condiciona todos eses
fenômenos. No caso, a realidade
subjetiva torna-se bastante sensivel
para compensar precariamente, em-
bora. a ausência tla realidade objeti-
va Compreenderam? (Aguardem a
próxima explanação).

Comentário: — Como o leitor inte-
ligente percebeu, procuramos daruma explicação genérica do pro-cesso .subjetivo que condiciona o con-
junto clc fenômenos psico-anormais.Oportunamente, e quando necessário,
entraremos cm detalhes sobre cada
um desses-desvios. Fa-lo-êmos po-rém empregando de preferencia a
nova terminologia'. Não por uma
simples questão de usar de eufemis-
mo, mas sim, porque a nova termi-
nologia nos parece mais lógica,«cien-
tifiea. rigorosa e precisa, como con-
vém a trabalhos desta natureza.

Aliás, depois do oue se pode lêr
em alciimsa passagens do Velho Tes-
tamento, (considerado escritura /sa-
grada), e em face da evolução do
pensamento hodierno sobre a neces-
sldade da educação : sexual, só as
mentàlidades tacanhas, hipócritas e
retrógradas, podem levantar objeções
& vulgarização e difusão' desses co-
nhecimentos científicos, mesmo por-
que, como observou Spinosa, "só o
conhecimento liberta.o homem".

A seguir: — Análise da baixa con-
cepção do amor(Ill)

gENHORA, senhorita, recente"ènquête" revelou • que nada
menos de 70 por cento das "la-
(lies" londrinas confessaram-se
frias" cm relação ao amor. E'
este também, porventura, o seu
caso? Envic-nos„ então, uma carta
e leia, cm sua própria casa, a
resposta com a explicação e a so.

SENHORITA JAlRA GONÇALVES, 11-
lha 0o sr. Marcelino Gonçalves e sm,
Edmêla Ribas Gonçalves, e SR. EDVAL-
DO LIMOEIRO, íllho do sr. ClastBo Ll.
moelro a sra. Orlandlna Alvlm Ll-
moelro.

SENHORITA ELZIR TA VEIRA, íllha
do sr. Leoncio Tavelra e sra. Ermelln-
dn Ramos Tavelra, e SR. ORLANDO
NEVES FILHO.4 . ....

SENHORITA EDITE'' SALEMA, íllha
do sr. Josó Alves Salema, e 'SK. OS-
MAR LAMEGO, lllho do sr. Elpldlo Lu-
mego.

CASAMENTOS
i SENHORITA. RIZZA MARIA VIEIRA
I SR. OTÁVIO LOURENÇO JORGE -
I IlenlIzar-sc-A nmanhft.— dia 31 — íis
117,30 horas, na Igreja de N. S. tli.

Carmo, na rua 1." de Março, r, enlace
matrlmonlnl da senhorlta Rlzza Mar:«
Vieira, íllha do sr. Avelino Soares V1m
ra, com o sr. Otávio Lourenço Jr.r«i-
filho do prof. Álvaro Lourenço Jorge

SENHORITA SARAH DE MORAES
BARROS-SR. JOSE' CARLOS GALL1EZ
PINTO — Realizar - se - 4 amanha, na
Igreja da Candelária, ás 17 horas, o
casamento da srta, Sarah Moraes Bar-
ros, íllha do sr. Manoel de Moraes Par-
ros Neto e sra. Marina de Morae3 Bar-
ros, com o sr. José Carlos Galllez Pinto.
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FESTAS

Senhoras Jorge da Silva Prado e Dana Mendonça o senhores Adhemar de Batros, coronel Fio
doardo Maia e anuel Figueiredo na residência do senhor e senhora /orce da Silva Prado — ÍFoio

especial da revista "Rio Magatlne, cedida ao DIÁRIO DA NOITE)
FLUMINENSE F.C. — Hoje, As,21 lio-*"

ras, no- ginásio do club, festival da mu-
fica brnsllclra, com uma orquestra de
60 figuras, conjunto coral e artlst.rs tíe
rádio. Trsje üc pnsselo.

HOMENAGENS
— Os Jornnllsta.i acreditados Junto eo

gabinete do ministro da Justiça, váo
homenagear o major Calo Miranda, dl-
retor da Agência Nacional, em uma de-
monstração de simpatia pelas atenções
que têm recebido do referido diretor.

A homenagem ranstará de um álmô-
ço, a realizar-se no próximo dia 4 de
agosto, ás 13 horas, no Club dos Cai-
çara.s.
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Jacqueline Fraiiçois encerrou on-
tem, a sua temporada no Copcabana.
Seguirá, agora, para Sâo Paulo,
acompanhada por seu marido e pelo
pianista Raymond Befnard, a fim de
cumprir o contrato com a boite do
Esplanada. "•'..:;

Ao deixar o publico carioca, que-
remos assinalar o pesar com qúe ve-
mos ir Jacqueline. Dona de uma voz'
maviosa, aliada a uma simpatia pes-
soai sem par, a notável cantora fran-
ecoa deixará saudades neste Rio de
Janeiro que não lhe negou o calor
dos seus aplausos.

Com os votos de êxito na Paulicéia,
o sincero desejo de que Jacqueline
volte logo que puder.

* ''•*•
Substituindo Jacqueline Françols,

estreou no Copacabana Jaeques
Pills, ex-marido de Lucienne Boyer.
O cantor francês ha uns dois dias
atrás estará em Nova York e, aten-
dendo a uma chamaüay. telefônica,
chegou ao Rio vinte e quatro depois:

* *
Chevalier, segunda-feira próxima

cantará no Municipal. Depois voará
para Buenos Aires. Desnecessário
dizer que Patachou tambem toma-
rá o mesmo rumo... .

. r. ;.*-, * SX ¦ :¦ ,'***,, u,.,,.;,

Já estão no RiõJean Helbe)/ e.Jedn
líelvet da*Companhia Claude,Daft\
phin que vem para o Teatro do'CO-
pacabana.

'is .,*.'
Sexta-feira. O Aeapulco estava

cheio.
* ,#

O Night and Day está procurando
melhorar o seu "show". Muito bem.

* i *tf *
Scrd ?io dio primeiro a estreia de"Carrqusel". Calos Machado está

em grandes preparativos.• Aliás já que estamos falando no"Monte Cario", aproceitemos para
fazer uma referencia muito especial
ao serviço dessa boite sob o coman.
do do "maitre" Boury. A todos os
garçons, cuja atenção e gentilezalução para o problema que tanto \nos fazem cativos, os nossos cumpri-

a preocupa.
AS CONSULTA devem ser diri-

Ridas ao sr. Milton L. de Sou-
za. Redação do DIÁRIO DA NOI-
TE, rua Sacadura Cabral, 102, Rio,
Podem vir sob o pseudônimo. Nâo
que haja algum motivo que n jus-
tifimie em face da ciência c .da
verdade, da natureza e da vida,
mas, como disse o grande Pascal:
o coração tem razões que a pro-
pria razão desconhece"...

PRECEITO DO DIA
Livre-se do engasgo, comendo
e bebendo devagar, ~ SNES.

REFEIÇÕES SEM HORÁRIO
Quando não intervém fatores es-

tranhos, as funções do organismo re-
allzam-se com regularidade. Por isso
é que,* por exemplo, sentimos fome
e sono em determinadas horas do
dia. A falta doJiorario nas refeições

, é uma -das .cau^fofegfefigta

mentos e o esperança de que conti.
nuem a prestar aos seus fregueses o
mesmo tratamento atencioso .e-, cor
diai. . ,r..y: .'."¦¦:'

O barman. Fredy é. um sujeito de
grandes idéias. Agora mesmo está
com projetos formidáveis, Para rea-
llza-los ele necessita a cooperação
da Prefeitura e para. isso já esteve
com o senhor João Carlos Vital

O prefeito, ao qué parece, gostou
muito do que ele pretende fazer, queé uma coisa realmente sensacional
e deverá dar uma resposta breve-
mente.

/Para nm Hílilo PertímadoN
liDentes Limpos a Brilhantes,/
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9 VERDADEIRA ATRAÇÃOw'A% PREÇOS DO
il I m 01111 A íl

OUVIDOR, 108

VESTIDO TQBfcALCO
Io 5 aiios

Cr$ 68,00

BANHO DE SOL
Com Figurinhas

1 a 5 anos
Cr$ 28,00

l <_ J

COSTUME LINON
De 1 a 6 anos

Cr$ 39,00

MACACÃO DORMIR
1 a 6 anos

CrS 45.00
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VESTIDO TOBRALCO
y Ta 5 anos
Cr$ 59,00

VESTIDO TOBRALCO
De 4 a 6 anos

Cr$ 59.00
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COSTUME LfNON
1 a 6 anos

Cr$ 45,00

A
MACACÃO BRIM AZUL

2 a 12 anos
Cr$ 78,00

COSTUMES DE BRIM>
\7 a 12 anos

Cr$ 89,00agi* H'/ww
t..i ij.niíIiimBimpi-fnnli'-'-

CAMISA TRICOLINE
Cr$ 39,00

aLç|Bi^M^QP

> m
VESTIDO ZEFIR

11 a 14 anos
Cr$ 98,00

CAMISA ZEFIR
Cr$ 36,00

CALÇA BRIM 29,00
.-ri.



' ¦" f r.. v7f>:w.yp -"?'t~*jtí~ ¦ r ^^r^F*1^^""*^?^^ '^V-fíBJT-? '..ri»-—-..-jur-rr'"

¦ iV' II I ^^Ár^ ^^__ ' <y

, '. 
^H ___K&J1^ÍI^B_%*"^\ A _, fl/~wM __

li? HOJE *
r__i_i5M_r___D-__a

0 SR. E t% SRTA. MO SE CASAR?
ENTÃO CONSULTEM ESTA LISTA

Relação dos casais habilitados —- Seção infor-
inativa que se publica semanalmente

Publicamos abaixo a relação dos
casais habilitados para o casamento,
cuja documentação exigida transita
nas diversas clrcunscrições do Re-
gistro Civil:

José Bernardo da Silva e Aracy
Moreira de _euza — Joaquim José
de Freitas e Maria Correia Gomes

Mamedio Abdo Agame Alexan-
dria e Rachel Neumann — Manuel
Joaquim Moreira Bellago e Virginia
de Almeida — Anibal Karl e Maria
Martinja Ajrezes — Cyro Salles e Lu-
zia Fernandes Barreto — Nelson de
Souza Aqulno e Luiza Lacerda Tel-
xelra — José de Oliveira Veloso e
Daisy Leão — Waldir Frederico de
Figueiredo e Aldahyra Alves dos
Santos •— Newton -do Carmo e Isa-
bel Rodrigues — Albino Marinho
Pereira Filho e Francina dos Reis

Paulo Philipp Meises e Iva Tales
Ribeiro — João Batista Sales e Ju-
dith da Conceição da Rocha Sozi-
nho — Amoacyr Marcelino de Arau-
jo e Maria Celsa Maynart Ramos —

Orly Alulsio de Freitas e Aríete
Soares — Geraldo Alves Pereira e
Nilzele de Cirvalho — Percy Aldo-
res e Amy Dorotj»y Diz — Marceli-
no Rodrigues de Souza e Maria Dl-
néa de Souza — Eugênio Jorge e
Isabak Azevedo Coutlnho — Modes-
to ímlego e Seraíina Pinheiro —
José Faria ^z e Esther Tornelll de
Souza — Alfredo Korytowsky e Mar-
garete Gertrude Korytowsky Schl-
mldt — José Pereira de Souza e
Maria da Conceição' Dias Pereira
—- Antônio dos Santos Gomes e Ana
de Souza — Acir Silverlo Alves e
Zilda de Almeida — Alberto Rodri-
gues Casquilho e Leda Vieira Paço-
bahyba — Henrique Pinto-de Sa
Filho e Marina Rangel da Silva —
Moysés Gonçalves de Oliveira e Au-
gusta André — Millff Machado Bar-
reto e Salime Dib Mounayar —Luiz
José Osório de Oliveira e Nilcéa Gar-
cia Alamiro — Rodolfo Machado Ll-
ma e Maria d'Aparecida Nogueira
— Waldemar Ferreira de Souza e
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Rosallna Rey Anido — Braz Bento
e Juracy Maciel — Fernando Ama-
ral e Madalena Guerra Coelho —
Edgard Bastos Cherem e Melania
Alves Martins — Faustino Pinheiro
e Creusa Francisco Leite — Domin-
gos José da Rocha Pinto e Moria
dos Santos Bento — Virgílio Ma-
nuel Lopes e Maria Soares da Sil-
va — Hildebràndo Coutinho de
Alencar e Maria Isabel Nogueira de
Matos — Pedro Henrique de Carva-
lho e Doralice Viena da Nobrega —
José Roberto Valentim dc Andrade

e Helena Caetano de Aguiar — Ma-
nuel Amarante do Souza e Carlinda
Mariano Avelar — Edesio Caetano
de Morais c Durvalina Cabral de
Assis Pedroso — Ernani Fagundes
Cardoso e Rosa Eimarins Gonçalves
Bulhões — Faustino Pinto da Con-
ceição e Alcelina Palm Caldas —
Domingos Aguiar Velascon e Oiga
Alves Guedes de Souza — Sebastião
Adão da Silva o Otacilla Bernarda
da 3ilva — Dagoberto Caldas e Ta'
lita Silva — Durvai Gonçalves e
Helena Carrazaro.
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da Cbacrliiba.
18,45 — "MIL E UMA NOITES"; 22,30 — Cassino
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DE 2.* A SÁBADO: — 7.00 —- Grande Jornal Fluminense; 9,00 — Hora
Sertaneja; 17,45 —¦ Telefone do Amor; 17,50 — Ao Cair da Tarde;
18,00 — Oração da Ave-Maria; 18,15 — Novela Religiosa; 18,30 —
Hora da Saudade; 19,00 — Aventuras do Capitão Atlas; 20.30 —
Novela; 22,00 — Salão Grenat.

DE 2.» A 6.»-FEIRA — 12,30 — Esporte em Revista; 14,00 — "BOA
TARDE DA TAMOIO" (revista radiofônica de 2 horas de duração,
constando de música e sadio-teatro); 16,00 — Saudades de Momo;
17,00 — Pausa para Meditação; 17,15 — Salve o Baião; 17,30 — A
Felicidade é Quase Nada; 10,15 — Jaguar, o Terror dos Detetives;
21,00 — Pausa para Meditação.

AS 2as., e 6as. FEIRAS: — 10,00 — A Voz da Beleza; 16,30 — Namora-
dos Valery.

AS Sas., Sas. e SÁBADOS: — 10,00 — Recordações; 16,30 — Tribunal do
Amor Valery.

AS Sas. e 5«s. FEIRAS: — 21,15 — Boite Cilion no Ar.
AS 3as., 4as e Saa FEIRAS: — 20,00 — Tara c Karmaia
AS 4as. e eas. FEUtAS: — 21,15 — Balcão de Mcloõias.
AS 2as FEIRAS: — 21,15 — Velhos Tempos.
AS 6as. FEIRAS: — 20,00 — Quitandinha Serenadcrs.
AOS SÁBADOS: — 14,30 — Vesperal das Mocas; 17,00 — Momentos

Musicais. -
AOS DOMINGOS: — 9,00 — Vamos Recordar; 11,00 — Clube do Guri;

12,00 —¦ Concurso de Gaitas Hering; 13,30 — Jóias de Portugal; 14,00
— Boite em Vesperal; 15,00 — Football; 10,30 — Resenha Esportiva;
20,00 — Rádio-baile Tamoio; 21,00 — Football (gravação)

LUIZ QUIRINO
Nascido no Distrito Federal, no dia 10 de sc-

lembro de 1918, Luiz Quirino dos Santos iniciou a
sma carreira radiofônica na qualidade de musico,
integrando um conjunto de uma das emissoras
bandeirantes. Anos depois, ha Radio Bandeirantes,
passou a produzir programas, escrevendo "Bem-
te-ví". uma audiç&o de reclamações. Em seguida,
percorreu uma série de prefixos do norte, do centro
e do sai do Brasil, chegando até a ser diretor ar-
tCstlco da Radio Globo. Hoje, Luiz Quirino é nm
doa primeiros produtores da Rádio Tamoio, emis-
sora para a qual vem escrevendo uma série de tra-
balhos rádio-teatrais de sucesso, como a "Pausa

para meditação" das 21 horas; "Terror dos ser-
toes", novela inspirada na vida de Lampejo que
vai ao ar is segundas, Quartas e sextas-feiras ãs
14,30; "Melodia da Saudade", transmitida de se-
gunda a sexta-feira, ás 15 horas; "Jaguar, o terror
dos detetives", diariamente,, is 19,15; "Vargas o
predestinado", terças, quintas e sábados, às 20,30;
"MU e uma noites", todos oa dias *s 18,45, e muitas
outras produções de sucesso.

NOVIDADES B-r
Amanha, terça-feira, ás 20 horas e 30 mlnutos, a "emissora da familia brasileira" le-

vara ao éter • primeiro capitulo de "Noturno Especial", emocionante novela de Antônio
Leite. Náo percam...

r» í

Novas aquisições acaba de fazer a Tamoio para o seu elenco de rudio-tcatro: José
Viana • CordeUa Santos, ambos figuras de prestigio das "associadas" bandeirantes, c Ulia

Valei e Hamilton Santos. ,* * • l y
O programa "Salve o Balão", que é apresentado de segunda a sexta-feira, ás 17>*- --' —"— !— —ti»

s

horas e 15 minutos, lançou um conenrso que oferecerá valiosas premios aos scus pari!
aipantes. Procurem ouvir "Salve o Baião" c cantlidatcm-se aos valiosos premios que
seráo distribuídos,

a *

OM-mco César, «m doa mais prestigiosos produtores, cnsaindores e ráclio-atores da
PauMoela, Armou compromisso com a estação de Faulo dc Grammont, devendo fazer a
sua estréia na B-7 amanhl.

, * * *

Eis uma notiria que, por certo, agradará a todos os admiradores dc Yara e Karmaia:
a festejada dupla de telepatias tevt sua temporada na Radio laraoio dilatada mais um
mês Assim, até fins de agosto entrante, Tara e Karmaia continuarão desvendando o
pensamento dos ouvintes no auditório da "emissora da íamilia brasileira», sempre as
terças, quartas e quintao-felras, ás 20 horas, em programas comandados por Antônio Leite.

* «

Depois de amanhã, dia 1°., quarta-feira, ás 18 horas c 15 minutos, a PRB-7 levará
ao éter o primeiro capitulo de "A Marca do recado", novela religiosa dc José Fernandes;

af- •__
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Atropelado o septua-

genario em Madureira
No Largo de Madureira a "camio-

nette" n. 5-56-76, cujo motorista Iu-
glu, atropelou, na manhã de ontem,
Lino Isidoro Macedo, de 71 anos,
solteiro, operário, residente á rua Co-
mendador Lisboa n. 171, o qual so-
freu diversas fgraturas, ficando em
estado grave.

O velhinho foi socorrido no Hospi-
tal Rocha Faria, onde foi internado-

O comissário Faria do 24.° distrito,
registrou a ocorrência.

A porta do "lotação"

abriu-se e a menina foi

projetada à rua
No Posto da Assistência do Meier

foi socorrida, ontem, a menina Mar-
Iene, de 6 anos, filha de Francisco
André, residente na rua Sapopemba
n. 251, que apresentava contusões e
escoriações.

A avó de Marle, sra- Anunclacion
Gonzalez, declarou que a referida
menor em sua companhia, viajava
no auto-lotação ri. 4-32-35, dirigido
pelo motorista Celso Manoel de Car-
valho, quando, na rua Padre Járiüa-
rio, em Inhaúrhara porta do lotação
abriu-se repentinamente e Mariene,
que vinha encostada na mesma, foi
atirada á rua.

Rio, 30-7-1951 DTARTO DA NOITE
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GLORIA
TRAÇA FLORIANO — Telefone : 22-914G

QUARTA-FEIRA, Io de agosto, ás 21 hs.,
avant-premiere de

A Morte do Caixeiro Viajante
Original de ARTHUR MILLER. Trad. de LUIZ
JARDIM. O grande sucesso mundial, agora na
Cinelandia. JAYME COSTA no maior papel dc |
sua carreira. Bilhetes á venda, a partir de hoje,
para os espetáculos de quarta-feira a domingo.

Balcão, Cr? 10,00.

REGINA
TEATRO DULCINA-ODILON — Rua Alcindo l

Guanabara, 17 — Telefone: 32-5817 |
CONCHITA e ODILON na maior pe;a de I

Pedro Bloch
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AMANHA:
Continuação do

grande sucesso !
Em ensaios : "BA-
LANÇA MAS NÃO
CAI", de J. Maia e

Max Nunes
TOBA* Ai «OIT«'-*Í._0 t ZÍ.-HS
C* ARfcOfv QOME5

IRENE
De terça a sexta-feira espetáculos completos ás 21

horas, sábados e domingos sessões ás 20 e ás 22 ho-
ras e vesperais, ás 16 horas. Quinta-feiras, vesperais (preços redu-

zidos), ás 16 horas.

«SERRADOR
SENAOOR DANTAS, IS — Tel.: 42-^442

j HOJE — A'S, 16, 20 E 22 HORAS

j EVA E SEUS ARTISTAS
Q Com a deliciosa comedia de Joracy Camargo

BAGAÇO

(TEATRO COPACABANA)
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 291 —Tel.: 27-0020 j

O MAIOR ÊXITO DO MOMENTO I
ÚLTIMOS DIAS — HOJE, AS 21 HORAS I

MANEQUIM !
Comedia de HENRIQUE PONGETTI j
Vesperal aos sábados e domingos, ás 16 horas i

! POLTRONA: C r $ 40,00 ( selo incluso ) I

* GRAN CIRCO NORTE-AMERICANO jNa Ponta do Calabouço i
! HOJE — ÁS 21 HORAS — HOJE !

I 0 MAIOR CIRCO DAS AMÉRICAS |
Um mundo de atrações e novidades para o Rio de Janeiro

| Sábados e domingos, três espetáculos — Diariamente exibição
grátis das feras.

SÂBIASANI
O CIRCO DIFERENTE!

HOJE, DESCANSO — AMANHÃ, FUNÇÃO, ÁS 21 HS. |
EVITE ATROPELOS adquirindo com antecedência o seu

ingresso.
AV. PRESIDENTE VARGAS, PRÓXIMO Á CENTRAL
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OM GRANDE COMPREENSÃO E PATRIÓTICO INTERESSE
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Recebe o público o lançamento das ações da

REFINARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO UNIÃO S. A.
A maior refinaria particular de petróleo do Brasil

<«;

J^

u

JLf ecorrída apenas uma semana do lançamento das ações da Refinaria de Petróleo
"UNIÃO" S. A., já se acham muitas cidades do Interior de São Paulo, Triângulo e Sul de
Minas e Norte do Paraná, com suas cotas esgotadas, à espera de que lhes seja concedido um
maior número de ações. Alguns milhares de pessoas já subscreveram ações da Refinaria e
cresce dia a dia o número dos acionistas da indústria do petróleo nacional.

A grande procura das ações revela que todos desejam participar de tão importante e
vantajoso negócio. E eis alguns motivos:

¦ ;. --A ¦' 'P .'¦" AiiA- ;'íi\ ¦¦>'
*.':¦¦ ¦...¦. *.'*: .' .i . •'.. ¦'•¦¦'- ¦ A::¦¦ V-- * ¦-..

1." - fi uma indústria de Interesse nSclónaLT

, 2.° - Alta renda - Ações destinadas a se valorizarem rapidamente,

3." - Empresa dirigida por brasileiros da mais elevada reputação.

4.° - Todos qs recursos técnicos à disposição do empreendimento.

5.° - Controle e supervisão do Conselho Nacional do Petróleo,

6.° - Prioridade para colocação dos produtos.

7*° - Parte dos lucros, deduzidos os dividendos dos acionistas, será
empregada em pesquizas em zonas já estudadas pelo
Conselho Nacional do Petróleo e com altas possibilidades
de êxito, que dariam às ações a sua mais alta valorização.

8.* - Empreendimento nitidamente público, onde todos os
acionistas têm direito a voto.

Em face do interesse manifestado, admite-se que antes dos prazos previstos o capital
deverá estar inteiramente subscrito.
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REFINflRIfl E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO ONlAO SJ.
«SB Kr

Concessionária da Refinaria de Petróleo de Capuava-Município de Santo André (Estado de São
Paulo) conforme Titulo de Autorização n.° 807, expedido pelo Conselho Nacional do Petróleo

Capital: Cr$ 300.000.000,»» lá realizado: Cr$ 60.000.000,°°
**src

é
Zona do prioridade para a distribuição doe refinados de petróleo: ,,<„,

Estado de São Paulo, Norte do Paraná, Sul de Minas, Estado do Mato Grosso e Goiás,

- ¦*;¦" ¦ . .-.:) iCí- 'V ;"!

A-A / geo-MM* :

Concessionários exclusivos para a distribuição das ações» '

R O X O L O U R EI ROS .A.
— BANQUEIROS DE INVESTIMENTOS —

' 
íf- Rua Libero Badaró, 182 — 7.» - 8.» - 9.° e 10.° andares ¦--- Fone: 36-3820 — Endereço Telegráfico: "ROLOU" — São Paulo ;

:. ¦ /•. ¦¦£/¦ • •.¦,.-.
Renreseniante autorizado no Rio: 0L&Y0 G. 0TÉR0 - Av. Rio Branco, 277 • Sala n. 1408 • Telefone 22-4343
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ROMPE RUI COM O S. PAULO

4 •
AGRADARAM
cté ínizes suects
Nliylen e West.man tiveram desempenho satisfatório

3ij -ieío lado iécnico o Torneio 1nic:o. ontem disputado 150 Mara-
Çcínii'alcançou sucesso, hicda quc os clubes participantes nao tiycs-
'«h se apresentado com o? seus quadios completos, como noontectu
com o Vasco da Gama e o Bangú', que joi o campeão rio ano passado,
o aspe.-to disciplinar cia festa inaupural cio campeonato aa cidade
tamaem alcançou êxito, E1 bem verdade que na peleja decisiva, dispu:' 
Uáa entre as equipas do Flamengo e do Bangu', houve duas expuisoes.
A do centro avante Adãozinho c do zagueiro Mendonça- Foram ev
pulíóes determinadas pelo juiz Mario Viana que, ao nosso ver, pode-

ria relevai' a falta dos dois jogadores, ainda quc devemos dizer que o
arbitro agiu acertadamente. Adãozinho e Mendonça trocaram ponta-pés. e por este motivo receberam o castigo** Ai não houve rigor, como
muito-* podem pensar. Houve a falia e, em conseqüência, houve a pu-

- niçft."/. Poderia, entretanto, como dissemos, relevar a punição e assim
nao teríamos nenhuma expulsão de jogadores.

AGRADARAM OS SII.COS
. Se de um lado enaltecemos o aspecto técnico do certame e uun-

bem disciplinar pois em nada menos clc 11 jogos verificaram-se ap*.'-
nas duas expulsões, devemos tudo isso á atuação dos juizes. Mario Via-
na, Alberto da Gama Malcher, Carlos de Oliveira Monteiro, tiveram' 
atuação digna de encomios, E, neste particular, merecem destaque es-
pecial os dois árbitros suecos que, ontem** fizeram sua estréia em gra-
mados nacionais.
ÍConilniícr na 14" pag. — Letra C)

O BOTAFOGO
venceu em Campos

6x2, rio.match inaugural da praça de
esportes do E C. Campos
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CAMPOS, 29 (Meridional) — Esta
cidade tem agora uma nova praça de
esportes, que poderá: acolher uma das
mais numerosas torcidas, até hoje
em campos de futebol, Comemoran-
do esse acontecimento; impar na his-
toria do futebol campineiro, o E. C.
Campos convidou o Botafogo tío Rio
de Janeiro, pnra um encontro amis-
toso hoje.

Assim acorreu a nova praça cie cs-
portes uma das maís numerosas ror*

^Perfume o Hkllto, Embelsis os Otntes\
/ COIGATIZE 5Uí bota

CREME DENTAI

COLGATE

ciei as. que deu a apreciável rencia cie
34.200 cruzeiros, para assistir ao
sensacional encontro entre o Botafo-
go e Campos. No'entanto, devido a
flagrante superioridade técnica do
conjunto carioca, o grêmio local não
pôde' opor uma oposição segura c
depois rios 90 minutos, foi derrotado
por 6x2.-

Assinalaram o? tentos cio Boíaío-
ço: Walter 3, Dino. Geraldo e Man-
sara tiba.

Para cs locais marcaram Amado e
Dario.

Os dois quadros estavam assim
constituídos:

BOTAFOGO.' — Matarazzo; Jorge
r Floriano; Biguá, Bolero e Carlito;
Brito (depoisiÍRichard), Mangaratiba
1 depois Geraldo), Dino, Baduca e
Walter.

CAMPOS — Caju' (depois Cana-
,-ioi; Rapadura e Oswaldo; Fábio,

1 Jorge c 99 (depois Jorginho); Celso.
Dengo, Armando, Souza c Brito.

I Juiz — Laertc Lopes. Regular.

!>yyw^ywy>A»/>*i &&0&£gÍaA*t_m^_*_*^Â*_*

o Guanabara.
Flavio Vieira"

0
SPORTIVO

nos subúrbios
Foram os seguintes' os resultados

dos jo?os amistosos de ontem no se-
tor amadorista:

Oriente 4 x Sampaio 2.
Preliminar: Oriente, 6 x 2.
Nova America 4 x Internacional 1.
Valim 3 x Del Castilho 2,
Palestrino 3 x Belisario 3.

. Preliminar: Palestrino 4x1.
Unidos de Manguinhos 4 x Estrela

Azul 0.
Independentes-da Vila dn Penha

1 x Del Mar 0.
Columbia 3 x celeste 2.
Palestra 2 x Unidos 1.
Prainha 3 x Fagundes 1,

.Conlinúa na J4a pag. — Leira Z)

WÊÊKm
DeiaJhe da partida de waier-polo, cm que o Fluminense confirmou cr vllorfo sobre

derrolando-o por 5x2, o levantando o Torneio do Inverno, conquistando o frofeo ¦

NATAÇÃO

0 ICARAI VENCEU 0 PRIMEIRO
CONCURSO INFANTO-JUVENIL

Maria Ferreira Nora assinalou novo "record" de classe

[Brigou com
Leonidas

A' venda, por 800 contos
S. PAULO, 29 (Meridional) — o

centro-medio Ruy- do SSo Paulo P.
Clube, teve uma desinteligência ho-
je eédo rom a direção do seu elub*.
c posteriormente com o sçu técnico
Lconidas. Agora a tarde, no Pa-
caembu, Rui solicitou rescisão do síu
contrato com o tricolor, e em con-
seqüencial quase a ultima hora,
deixou de participar cio encontro do
seu clube com o Iplrangí, sendo
substituído por Alfredo.

A diretoria do São Paulo T c,
ainda não sc manifestou a respeito,
n impressão dominante é dí rjue
Rui não continuara no clube do Ca-
riíndéi sabérido-se !e antemão quf o
preço ria sua transferencia, está em
principio fixada cm 800 mi! cruzei-
ros.

A reportagem apurou ainda nue
o médio Bauer, cujo compromisso
terminará em dezembro próximo,
por questões financeiras, talvej nS)
continue no SSo Paulo, falaudo-se
abertamente que é Intenção do trt-
color, trocá-lo por Mirim e Msníion-
ça, ou Mirim e Sula, elementos per-
tencente ao Bangu A. C . do Rto
de Janeiro.

Ainda podemos adeant.tr cpie esso
Bauer imo ehesue a um acordo pare,
permanecer no clube ond» tem
atuado ultimamente, é d»sd» quo
nâo haja acordo para trocai,, o seu
passe será posto a venda por utn

milhão dc cruzeiros.

Abr.ncio a temporada aquática
metropolitana de 1951-52, realizou-se
ontem pela manhã, na piscina do
Bangu sob o patrocínio cio .elub lo-
cal, o primeiro concurso infanto-ju-
venil, do qual participaram os clubs
Icarai, Fluminense, Bangu, Botafo-
go, Guanabara, Tijuca, Flamengo,
Vasco c Santa Tereza .

O Icarai que era o favorito da
competição confirmou o scu favori-
tismo; vencendo o concurso por uma
diferença ric 37 pontos sobre o se-
gundo colocado que foi o Fluminen-

se. A parle técnica foi regular, íol
apenas registrou-se um record. Ma-
rla Ferreira Mora, do S. Tereza foi
a autora do feito, pois assinalou no-
va marca nos 50 metros meninas in-
fantis nado de peito com 43" 5",
derrubando assim o record que per-
tencia a Marly Caldas Azevedo des-
do 1048. Os resultados das provas
foram os seguintes:
I.1 PROVA — 50 METROS — IN-

FANTIS NADO DE PEITO
í.o — Adelino Moita, Bangu,

I
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KELVINATOR, a primeira fábrica a pro-

duzir refrigeradores elétricos para uso do-

mestiço em todo o mundo, seguindo o lema

de seu patrono Lord Kelvin,

busca pelo melhor material e pela melhor

técnica de fabricação.

A garantia efetiva que a KELVINATOR

dá aos compradores de refrigeradores domes-

abrange um período de 5 anos

revendedores KELVINATOR são ftstemu-

nhas da ausên >'i i- reclamações dos felizes

possuidores cl ,-VlNATOR dentro, ou

mesmo além. c o ./_riodo de garantia.

Durante os últimos dez anos, dentre todos

oi milharei de possuidores de KELVINATOR

no Brasil, de Norte a Sul, apenas três apre-

sentaram reclamações fundadas e que foram

atendidas dentro dos termos da Garantia

Kelvinator. E nenhum KELVINATOR dei-
*:•* 

•,¦->*'

xou de funcionar rpor -d-çfeito durante todo
periodo da última guerra.

Em virtude ds sua permanente busca pelo
melhor, não sô aqui, mas como em todo o
mundo, as reclamações são tão raras que
KELVINATOR não concerta as unidades
reclamadas: troca-as por novas e destrói as
devolvidas. £ mai* econômioo do que man-
ter operários durante anoi e anoi, a espere
de eventuais concerte*!...

45' 6". 2." — José Ribamar Maios,
tcarai, 48' 6". 3.° — Clemente Pre-
ciado, Tijuca, 48" 7.
2." PROVA — 50 METROS JUVE-

NIS JUNIORS, NADO LIVRE
1.° — Edervan Coutinho, Bangu,

33'7". 2." — Arnaldo Santos, Flu-
minense, 34' 8". 3.° — Afranio OU-
veira, Fluminense, 34'9".
3." PROVA — 100 METROS JUVE-
NIS SENIOKS, NADO DE COSTAS

1." — Aristarco de Oliveira, Flu-
minense, l'21"6. 2." — Álvaro

.Uchoa Amorim, Tijuca, 1'23"7. 3."
',— Wlademer Martins, Tijuca
1'24"5.
4.» PROVA — 50 METROS MENI-

NAS INFANTIS, NADO LIVRE
1.° — Maria Ferreira Mora, S. Te-

reza, 38". 2.° — Lucia Claro, Tiju-
ca, 40" 8. 3.° — Lucia Pinto Gul-
marâes, Fluminense, 41' 1".
5.a TROVA — 50 METROS MENI-
NAS JUVENIS, NADO DE COSTAS

1." — Ira Fukui, Icarai, 41' 9". 2."
- Marly Brito, S. Tereza, 43'9".
3." — Maria José Matos, Icarai
44'5".
6.» PROVA — 50 METROS INFAN-

TIS, NADO DE COSTAS
1.» — Clovis França, Icarai, 42' 7".

2.° — Luiz Figueiredo, Icarai, 47' 4".
3." — Lison Pinto Asturcano, Ica-
rai, 49'3". .
7 a PROVA — 50 METROS JUV£-
NIS JUNIORS, NADO DE PEITO

1.9 — Rubens Trilles, Bangu
39' 9". 2.° — Carlos Bacelar Nunes,
Icarai, 43'8". 3.° — Sérgio Nunes
de Almeida, Fluminense, 44'6".
8." PROVA — 100 METROS JUVE-

NIS SENIORS. NADO LIVRE'l.0 — Aristarco de Oliveira, Flu-
minense, 1'08"1. 2.° — Álvaro
Ulhoa Amorim, Tijuca, 1' 10". 3." -
José Jorge Silva, Botafogo, 1*10".
9.» PROVA — 50 METROS MEN1-
NAS INFANTIS, NADO DE PEITO

l.o _ Maria Ferreira Mora, San-
ta Tereza, 43'5". 2.Q — Nice de Sou-
za Cardla, Icarai, 48'8". 3.° — Ana
Maria Horta, Guanabara, 50'6".
10.» PROVA — 50 METROS MENI-

NAS JUVENIS, NADO LIVRE
i.° — Heloisa Viegas, Icarai, 37".

2.° — Vilma Ribeiro da Luz, Flu-
minense, 37' 5", 3.° — Vera Halfern,
Tijuca. 37'5". *
11.» PROVA — 50 METROS INFAN-

TIS, NADO LIVRE
1." — Clovis França, Icarai, 39".

2.° — Adelino Mota, Bangu, 39". 3."
— Paulo Moura, Bangu, 40".
12.» PROVA — MENINAS JUVE-

NIS, NADO DE COSTAS, 50
METROS

1.° —• Roberto Carneiro Horta,
Guanabara, 40". 2.° — Arnaldo dos
Santos, Fluminense, 40'6". 3.° —
Afranio de Oliveira, Fluminense,
43' 1".
13.» PROVA — 100 METROS JU-

VENIS, NADO DE PEITO
1.° — Humberto Penteado, Flumi-

nense, 1*27" 6. 2." — José Antônio
Godinho, Bangu,.1'29". 3.° — Jai-
me Martins Filho, Tijuca, 1*32" 6.
14.» PROVA — 50 METROS MENI-

NAS INFANTIS, NADO DE
COSTAS

1.° — Iza Astunano, Icarai, 46'5".
2.° — TTermtnia Ferreira, Fluminen-
se, 49'4". 3-° — Jean Macpherson,
Icarai, 49'9".
15.» PROVA — 50 METROS MEXI-
NAS JUVENIS, NADO DE PEITO

l.° — Elisa Colaço Barbosa, Ica-
ral, 44'5". 2.° — Lucia Paes Leme,
Icarai, 46'5". 3." — Maria Isabel
de Souza, Fluminense, 46'5".

CONTAGEM DE PONTOS
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A dupla francesa Carrara-Lapébic, vencedora dos "Seis Dias cie
Munique", recebendo os abraços, depois da riloria

SE V. lAMIiim ANUA
EM BUSCADO MELHOR...•**\

' Hefrifrerador elétrico •

KELVINATOR
EXIJA

KELVINATOR
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O.s preparativos para a XV.» Olimpiada estão pregredindo, "r 'A" *
cm popa. A maior parte dos paises que participarão na competição, I
designaram um representante seu residente em Helsinki — um cn**i;.i
triota ali radicado, ou pessoa da embaixada — para ssrvir dc "ajino
junto ao Comitê Olímpico. Não temos, por enquanto, noticia í-e f-uo •
Comitê Olimpico Brasileiro tenha tomado qualquer iniciativa ne«M sçi*
tido, mas é de esperar, que não fique atrás dos outros, entre eles nacos?
bem menores do que o Brasil.

O ultimo numero do Boletim Olimpico — por sinal umn louvara
Iniciativa do Comitê Olimpico Finlandês — publica o programa comple-
to da XV Olimpíada. Evidentemente nfio vou cansar os leitores conn
transcrição da programação, que enche umas 20 páginas datilografadas
Mas posso afiançar, que a mesma foi feita com uma perfeição janwi
igualada, levando em conta, sempre, o aproveitamento máximo do atleta
nas diversas competições em que ele possa intervir, deixando, ai»
tempo de sobra para descanço e os treinos indispensáveis.

Estando mais próximo o início dos jogos, transcreverei certos trecho-
do programa total, para que publico e atletas possam ter uma orienta'
ção mais segura do que der evier. Por hora, basta saber que todos os
concorrentes de todos os setores do esporte já se acham pm pleno tmi
namento, com o apoio integral — inclusive econômico -- das autoridade!
das suas respectivas pátrias.

Falando em assuntos financeiros, é interessante rolar, que o Comi-
té Olimpico Finlandês distribuiu, isto já em maio do corrente ano, lí
milhões de marcos finlandeses (perto de cinco milhões de cruzeiros) eiv
tre as diversas federações, a titulo de ainda a p.repnração olímpica,
Note bem: não para a preparação dos jogos, mas sim, para o treinam;!'.'
to esportivo.

— No dia 15 de Setembro próximo terminará o prazo dario ao» it*.
tistas finlandeses para a criação de uma placa c um diploma olfTnpW
que servirá de "souvenir" da XV.» Olimpíada.

No dia 18 de junho pp. estabeleceu-se a.s normas d preços pira a
distribuição das entradas dos jogos, no Exterior. Não tenho, ainda, ri
detalhes dessa resolução; sabe-se, no entanto, que a mesma visa a maioi
afluência possivel de estrangeiros a Finlândia, sendo, ponanto .vantajo-
sisslmos os preços das entradas.

Quanto a venda de ingressos na própria Finlândia, isso terá rie s.;*
perar os resultados do exterior. Só depois de colocar tantos ingresso!
quantos podem, no estrangeiro, é que os finlandeses vão pensai' em si
mesmos.

Uma coisa é certa: nenhum finlandês, a nâo ser em função oficia!,
tentara assistir a mínima fase de jogos de carona. Isso não. Nenhum iv.
les estaria disposto a passar por essa vergonha.

1." Icarai
2." Fluminense .
3.° Bangu . . .
4.» Tijuca . . .
5." Santa Tereza
6.° Guanabara .
7.° Botafogo , .
8." ATasco
8.° Flamengo . .

154
H7
72
48
36
24
23

3
3

Grande vitoria do Vila Nova
sobre o Atlético por 3x2

O Siderúrgica derrotou o Meridional— A situação, na tabela
BELO HORIZONTE, 20 (Meridio-

nal) —O principal encontro da se-
gunda rodada do campeonato mi-
nelro de futebol foi realizado na tar-
de de hoje nesta capital, entre, o
Atlético e o Vila Nova. Tanto o gre-mio.de Lourdes como o esquadrão de
Nova Lima conseguiram proporcio-nar ao público uma partida sobre to-
dos os aspectos sensacional, com os
quadros exibindo um futebol visto-
so, principalmente o Vila, que sur-
preendeu os atleticanos, com um con-
junto harmonioso, fazendo lembrar
aquele mesmo quadro vllanovense,
que durante tres anos consecutivos

VOLLEYBALL

0 Flamengo levantou
o campeonato feminino

O Campeonato feminino de Volleyball, àtiiígftj ante-ontem o seu cli-max, com a realização do Fla-Flu das estrelas, pois o seu transcurso serevestia de notável atração uma vez que era decisivo do certame. Rea-lizado no ginásio do Fluminense teve a assisti-lo extraordinária assistèn-cia, isto portjue a condição do Flamengo de líder invicto do campeonato,fazia aumentar o interesse pelo prelio, tanto mais, que vencedor os tri-colores estaria empatado o certame,
A. O prelio foi duríssimo e equilibrado terminando com a vitoria doFlamengo pela contagem do 2x1, sagrando-se assim campeão, emborafalto disputar.um jogo com o Botafogo, o primeiro set íol favorável aoFluminense por",16xU, o .segundo ao Flamengo por 15x13 e na negra a

^fi<?ü novamente;para q Flamengo por 15x12. •(> ''si*'; campeio
iiM1»' í*Ua. C§rmen Oodlittu», .Carmlnha, Nferma, Pc-' 
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manteve o cetro de campeão mil*'
ro, Essa atuação primorosa do yl!valeu-lhe uma vitoria merecida, der
rotando o Atlético em seu propj1'
campo, pelo score de 3 tento a dois,
O placard refletia com fidelidade í
desenrolar da peleja pois o Vlli]»*
de fato, em varias fases ria par™*
tecnicamente superior ao se uadvp
sarlo, e surgindo este ano um m
mais sérios candidatos ao titulo w
ximo. O Atlético soube lutar com;»'!
dor e lealdade, mas faltou-lhe ttm
coordenação, e somente no finalõ
encontro puderam os seus homem
estabelecer melhor entendimento,«
boçando uma fulminante reação, «•
por pouco lhe daria o empate, u-
dois quadros Jogaram assim cons"
tuidos:

Atlético: Sinval Jucá e OsyíWóJ
Geraldino, Monte e Haroldo: »
Auro, Ubaldo, Ismael e Vava.

Vila Nova: Arizona Madeira'
Anizio; Vicente. Nito e Táo;'Om
Vaduca, Rodolfo, Foguete c Escim
nho.

O Atlético jogou desfalcado *
Afonso e Al vinho. MarcaramJ*
goals para o Vila Rodolfo, e esw
rihho,2, c para o Atlético, Ismaei
Luc&s- ., ,.i «nO segundo tento do Vila »), S
virtude de autentico "frango »
goleiro atleticano. O sr. QffiJS
Fernandes, que se encontrava «u
tado das canchas fez a sua »««|
apitando com segurança. A rena»
do Cr$ 25.760,00- ú^
S1DERUJRGICA » x MEBlWOlíM
^J»^jeg|ído^^»«


