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0 MARANHÃO AGITA O PARLAMENTO

odomir Cardoso tentou atirar
i %rino Freire no Senado
Pedida na Câmara a intervenção federal — Tropas do
Exército mantidas em São Luiz — Outro conflito
íMonleeimenlo no Mara3 wr-m repercussão
nn''Umara, mm numerosos
0
sr. Paulo Ramo.-,.
fc*
. Vide Estado, fez um
conflitos
ali verl;,w
fc acusando o governaWo tie Barros. do mas.
'J-POVO, pois. o tiroteio,

lliP etado

menino

segundo a comunicação tio próprio general Edgardino, foi ini.
ciado pelo caminhão oue conrluzia elementos favoráveis á situação. Sobre o mesmo assimto, falou em seguida o sr. Clodomir Millet, tambem acusando o
Barros, a quem
sr, Eugênio de
chamou de "governador eleito
pelo TRE". O deputado concluiu
lançando um apelo ao presiden.
l.e da Republica, no sentido da
intervenção federal declarada e
apelou tambem para que o próprio Eugênio de Barros, remiucie ao cargo.
INTERVENÇÃO
Em prorrogação. 0 sr. Rui de
Almeida voltou a tratar da

MORTOS

E

T^O cais do Armazém 2G. da
^
Administração do Porto,
o.orreii, cerca das 7 c meia ho-

6>° Américo
'•s'9"avem.nfede Soulerido
teein Campos, em
«o numero 80, o
„¦}''
AA A ' liccnÇ:i 8"Cm0
Pilo motorls&g
de Ollgchada
Am*. 318, casa 7
Américo, de
^menor
ho
Anlonio . ju1 Firptáe -""«"iü

h . ííorador Aci>1(;1'->

,,(. >. sofrsu graves feri'«(V. eça' rom -ws. tcSra "o crânio,
A*m' cMe ficou Ine autuado

no

Homenagem
legislativa
"póstuma"
ao senhor
Osvaldo Costa
A Assembléia de São Paulo
"gaffe"
diz que a culpa da
é da Câmara Federal

CÃO PAULO, 20 (Meriãional) — Na reunião de
ontem da Assembléia Legislativa de São Paulo, o sr.
do P^D. Cj.,
'4a
2,°i Jânio Quadros,
ÍCón». na
pag. — thtra Ç)
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FERIDOS
ras, tremenda explosão a bordo
nacional dc cabodo cargueiro
tagem "Vésper", ali atracado.
O navio, que desloca 500 loneladas e pertence á firma Rorecebia carga
dolfo dc Soiua,
para Santa Catarina, quando a
caldeira explodiu.
Os homens que ali sc encontravam, foram colhidos de surpresa, náo podendo fugir,
Vários deles, foram atingidos,
havendo mortos e feridos.
As chamas, a seguir, alastraram-se pelo navio, envolvendo-o.
Os bombeiros acudiram, e auxiliados pelo pessoal da Administração do Porto, estão combatendo as chamas.
Varias ambulâncias seguiram
para o local a fim dc recolher
as vitimas.
KECEIIIA
SACARIA
• O "Vésper", quando explodiu,
estava repleto de estivadores,
que carregavam sacaria e mercadorias em caixas para os porões do pequeno carjfuelro.
Todo o trecho do cais do arSamaiem 26 esta interditado.
"Vésper"
be-se qne a bordo do
não havia, inflamáveis.
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CRIANÇAS ENTRE OS MORTOS
São 2,30 horas da madrugadu e os trabalhos de procura de vitimas e remoção
dos destroços ainda prosseguem. Muito embora neíihum dos carros tenha tombado, ficaram, porém engavetadas, pela violência do
choque, sendo ainda incerto
'Conl. na •_" pog. — Letra A)

DESPEDAÇADOS OS CORPOS DOS
da mala, os corpos, amarrados cm redes,
descansados, auxiliavam a descida para a
impressionante dos trabalhos da caravana

TRIPULANTES E PA SSAGEIROS DO AVIÃO DA }'KEAV' — Dc volta do recesso
são depositados na ciarei ra, junto á cabana dc um Icnhadon Pouco depois, outros homens, \
costa, onde, cm canoas,foram os despojos levados para Ubaluba. O clichê fixa um flagrante
dc socorro, vendo-se as 10 redes no chão batido da clareira. (Not. detalhado noutro local)
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questão. O orador leu um telcgrania que acabava de receber
cio presidente da Assembléia
Maranhense, dizendo que deixariã de • convocar sessões por
absoluta falta de garantias, dentro da própria casa legislativa.
O orador prosseguiu dizendo que
seu irmão de criação Jaime Rabelo de Souza, chefe udenista de
São Luís, estava ameaçado cie
ser preso, como comunista, paia
ser assassinado dentro da prisáo. Salientou ser indispensávela intervenção federal no Esta- ~r~
do. recebendo um aparte do sr.
Soares Filho nesse sentido.
Responsabilizou o governador
fConl. na 4a pag. — Leita E,

carneiro
Explodiu o "VÉSPER"
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O soldado Olavo de Almeida, do 12.° Batalhão de
Caçadores, um dos primeiros a chegar ao local do de"horripilante",
dizensastre, descreveu o quadro como
do que entre tantos gemidos e gritos de socorro, que
partiam dos carros engavetados uns nos outros, ficou
estarrecido, sem saber, nos primeiros momentos, o que
deveria fazer.
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AR8ACENA. 19 (Meridional) — 12 mortos e 90
feridos — até agora — é o balanço trágico do sinistro ferroviário ocorrido esta noite a 27 quilômetros
desta cidade, entre as estações de João Aires e Antônio
Carlos, com um trem da Central do Brasil, que transportava enorme leva de retirantes nordestinos que, de
Belo Horizonte, se dirigiam agora a estação Roosevelt,
em São Paulo, de onde alcançariam as zonas agrícolas
daquele Estado.

WOlENrO CHOQUE DE VEÍCULOS EM COPACABANA
-Worua Barata fíibeiro, ontem, à noile, o excesso de
R.:cidode provocou jiovo acidente de trálego de graUi conseqüências, vendo-se no clichê uma dos vitimas,
'engenheiro
/oão Batista Crespo de Aquino e o moíoide ônibus Osvaldo I. da Rocha. (Rep. na 12a pag.)
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A reportagem do DIÁRIO DA NOÍTE íio local do sinistro ferroviário
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Adiada por 30 lias a
Assembléia marcada para hije

m

Intervenção do presidente Vargas para harmonizar as correntes divergentes — Nada
ainda resolvido sobre os destinos da Revista
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DOIS EXPRESSIVOS FLAGRANTES DAS PELEJAS DE

ONTEM, Á NOITE, NO GINÁSIO DO FLUMINENSE

0 BRASIL, SOZINHO, NA LIDERANÇA
INVICTA NO SUL-AMERICANO DE VOLEY
Primeira

Edição [

Derrotada ontem, a seleção do
Paraguai pela contagem de 3 x 0
rjERROTANDO ontem á noite rlcano de Voley-ball que atual- favorável d representação naa seleção representativa do mente vem sendo disputado com cional, que nos dois primeiros
Paraguai, o selecionado do Sra- absoluto êxito no Ginásio do sets Jogando bem melhor, teenisil mantem-se na liderança In- Fluminense
victa do campeonato Sul-Amc-. . A contagem, finai- loi de 3x0. tCont. na 4a pag: — Lelra D)

PSTA' adiada, por 30 dias, a assembléia marcada para «hoje
Alcío Club Militar, com o objetivo de resolver o caso cia
orientação da Revista face aos problemas da politica inter na e externa do país. A esse respeito recebemos, alta madrugada, a seguinte nota oficial da Diretoria daquela
entidade:

"Aos 30 minutos de hoje,
dia 20 de setembro, em reuWm *'íáflH
Rt..
nião extraordinária do
,H
^i i
¦n. j ifS-\ .. ^m
Conselho de Administração
linm
m
mf
se
W^^^^^^':
Militar,
que
< *-*i " W$ sMmmmWZ-ÍM ' .
do Club
•¦wim
•
achava reunido erri sessão
permanente, reassumiu a
presidência do Club s. ex- '
Pr7'«____|
Bi
- _H Wkm
cia. sr. general Newton
fl H¦ ' _____!(
Estillac Leal, que, em segulda, usando das atribuições que lhe confere o in- I
fl___l ' ¦ZimW.X
ciso II do art. 24 do Estatuto do Club Militar, resolveu, por motivo de ordem supefior, adiar pelo
prazo de trinta dias a assembleia parcial' extraor- :^___l
dlnaria, que se achava
convocada para hoje"i (a.)
capitão Paulo Pinto Guedes, diretor-secretarlo.
fConf. na 4a pog. — Letra B)

Pó estomacal MAÇLEAN
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Eleição tio prefeito
de S. Paulo somente
em dezembro- _•;

Militar é mais
Este lamentável episódio do Clube
uma prova do atrazo político do-nosso país,
A ostensiva intervenção de militares em questões dc
ordem partidária' só ocorre em meios retrógrados, onde
falta ás forças armadas a devida consciência do seu papel.
a salvo dessas
estivesse
Julpa vemos que o Brasil
í ameaças, com todos os esforços que se têm feito e com
I' todo o dinheiro gasto paia cJucr.r e apanlhar melhor os
nossos soldados.

Nome do concorrente

mar"

Endereço
VOTA — Este cupáo di direito a responder a qualquer numero de persuntas á escolha do concorrente, em folha de papel separada. E'
indispensável para cada resposta, fundamentar os motivos da preferencia que o leitor concede com seu voto. As perguntas aparecem
no DIÁRIO DA NOITE todas ás terças e sextas-feiras c na FOLHA
DO RIO ás quartas-feiras c sábados, sendo este cupáo publicado
diariamente na FOLHA DO RIO. — Envie ns respostas para o DIARIO DA NOITE, rua do Ouvidor, 100 ou para FOLHA DO P.IO, Traça
Mauá, 7, Ed. A NOITE, 13.» andar.
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LISBOA — Setembro — Via seus plenos objetivos, qual seja
aérea — Como o SESC do Dis- a harmonia social pela integratrlto Federal e o Serviço Social ção do indivíduo, deve ter como
da Industria o SENAC do ,Dis- escopo básico os cuidados fcanltrito Federal teve destacada tarlos com o escolar,. partlcuatuação no X Congresso Inler- lamente o problema alimentar.
A exibição de um filme donacional de Medicina do Tiaciunentando as atividades edubalho.
Sob a chefia do ministro do cacíonais do SENAC do Distrito
Tribunal Superior do Traoull.o Federal constituiu oulro tema ae
e seu presidente, dr. Valdeinu vivo interesse entre os conj.iT.sFerreira Marques, a delegação sistas. recebendo seu presidente
daquela instituição de aprinui- felicitações dos delegados porzagem comerciaria compunha- tugueses, francees e italianos,
se dos senhores professor César pela obra que tem realizado nn
Dacorso Neto e Mario Garcia Brasil, suscetível de inspirar esem outros
idênticos
de Souza, técnicos conhecidos forços
cm assistência social.
paises.
A tese apresentada pcio ralnistro Valdemar Ferreira Mar"VaFriciras, brotoejas. coeoiras. asquês, subordinada ao tema
lorizaçfio Bio-Social do Escolar
saduras e irritações da pele
Trabalhador no Comércio" despertou vivo interesse, tendo si9 ^H do objeto de referencias especiais dos membros de farias delegações, particularmente . nas
DESODORANTE DO SUOR
suas conclusões quando o deleás
acentuou
brasileiro
que
gado
experiências do. assistência por Motores
Completos psra
parte dá Industria e do ComerAutos e Caminhões
cio, sob a orientação dos respectivos órgãos sindicais superiores
DODCE
e de natureza patronal, permitem concluir-sç dos méritos dessas iniciativas.
RUA CAMERINO N.° 79
Ressaltou ainda que a assistencla educacional para atingir FONE: 43-49S0 — Ramal 38.
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EDITAL DE INFRAÇOfcá
De 31 de agosto de 1951:
sinal —
ao
Desobediência
121 - If? - 959 - 973 — 1212
1602 — 2GG3 — 2064 — 2065
2310 — 1)002 — 4055 — 505O
6098 — 6304 — 9301 — 10383
9861 — 20383 — 11000 12381 — 13051 — 13234 — 15442
15869 — 10054 — 1670J.—
16824 - 10870 - 17114 — 18379
19196 — 22223 — 2Í2U 24510 — 24524 — 20033 - 27233
2C445 — 23549 — 20070 28019 — 32014 — 33502 — 345C1
34757 — 38028 — 28882 r
37194 — 37853 — 38411 — 3Ü332,
39461 — 39724 — 4010o —
40473 — 41159 — 41839 - 41830
43716 — 42718 — 4389.1 43959 — 46226 — 46615 — 4.089
47017 — 47154 — 47352 '¦-.
47437 — 47566 — 47791 — 483^,5
43461 — 4S510 — 48542 48784 — 49034 — 49282 — 40525
'49630 — 49035 — 50681 50971 — 51075 — 51076 — 57507
51776 — 51830 — 52202 52257 — 52271 — 52296 - 52411
52515 — 52572 — 52064 53221 — 53-Í93 — 53748 — 53821
54868 — 53887 — 53938 53936 — 54069 — 54920 - 5'.947
55221 —.55279 — 55451 —
55486 — .55540 — 55816 — 55321
55826 — 55927 — 5954 100192 — 100204 :-= 100646 —
101140 — 101477 —' 101930 —
102517 — 103269 — 103677 104305 — 104649 — 10J247 105828 — 105903 — 1(13141 108876 — 107787 — 108038 —
108260 — 108836 — 109510 —
109788—
109944 —110109 —
110418 — 110515 — 111115111365 — 112371 — 112909 113164 — 113385— 113733 —
113909 — 112915 — 11Í007 —
114072 — 114325 - 115714 —
115874 — 116140 — 116223 —
116453 — 116338 —, 117070 —
117397 —
117586 —- 11749 —
113053 — .118053 — 118127 —
118387 — 118808 — 119185 r~
119770 — 120076 — 120113 —
120163 — 120163 — 120367 —
120551 — 121703 — 121760—
121884 — 122310 — 122310 —
122722 — 12320 — 123327 —
Experiência — 122 — 231 —
Ônibus —
81330 — 81338 —
81433 — 81479 — 81529 — 81548
81682 — 81854 — 81910 —
82040 — 82070 — 82120 — 82123
82169 — 82272 — Carga —
61054 — 67592 - 63718 — 63305

Tinia seu CABELO com

ORF-LÉNE
é um produto do AMÉRICO

—--^-: ' iMmmmmmB

MAIS UMA ÓPERA SERÁ
TELEVISIONADA
:fi.fi±'-"O;

BARBEIRO DE.SEVILHA", famosa ópera de
Rossini, SEXTA-FEIRA,; 21 DE SETEMBRO, ÁS 21
HORAS, apresentando TITO COBBI, DOLORES WILSON, CESARE VALLETTI, ANNA MARIA CANALI,
diretamente do Teatro Municipal, pela Televisão Tupi.'

AOVOS DIRETORES DA
AÇÃO
CATÓLICA — Com
grande solenidade efetuou-se
cerimonia de posse dos novos
diretores da Ação Católica do
Rio de Janeiro, tendo comparecido Sua Eminência o Cardcal D. Jaime Câmara.
Acima, o professor Euripides Cardoso de Menezes ao
pronunciar o seu discurso, logo após o compromisso de
praxe.

:..¦•".'¦: A CASA CARSON, no intuitod.e colaborar com a TV-Tupí e
de proporcionar ao maior número possível de pessoas a apreciação
deste espetáculo, comunica o seguinte :
se compromete a instalar antes da tele-transmissão
;,].. —Que
'da..òpârsi,
todos os aparelhos adquiridos em uma de suas
Z~:::\::::.:.::
lojas,-ate às 12 horas do dia 21, sexta-feira; e

Petrópolis ameaçada
de ficar sem carne

• Que fará instalar aparelhos
para o público, nos seguintes
locais :.'
H*!Ei:'íi^S^^''°ÍaSí c'a ^ua Uruguaiana e da Rua do Ouvidor,
;:.r. r.enf J5ev;:depósito, à Rua Senhor dos Passos, 201 e ainda'
no.CUJBE DOS CAIÇARAS, situado na Lagoa Rodrigo
défeitas e no BAR LIDO, Posto 2, em Copacabana.

2.

PETRÓPOLIS, 19 (Do correspondente) Pesa sobre a população de Petrópolis a ameaça
de ficar sem carne. E'' que, enquanto a Comissão Municipal
de Preços exige o. cumprimento
da tabela, que fixou o quilo do
produto' em 11,50, os açougueiros pleteiam um aumento, alegando que adquirem o boi em
localidades longínquas,
a alto
custo, além de se sujeitarem á
pesada taxa cobrada pelo Matadouro local. Persistindo o inipasse, os retalhistas interromperão o fornecimento de carne.
'
.'
.'...
Em sua reunião de ontem, a
Comissão de Preços debateu o
assunto e decidiu estudar a possibilidade de rescisão do contrato firmado em 1926 entre a
Municipalidade e a direção do
Matadouro. Este seria entregue
aos marchantes e açougueiros,
que para tanto formariam uma
espécie de cooperativa.
Hoje, os membros da C. M.
P. visitarão o Matadouro, para
verificar a situação no tocante
ao abate do gado e distribuição
da carne.

:.:.•:;:.::

Aproveite essa,gentileza da CASA CARSON e assista
a esse magnifico: espetáculo, em sua própria casa ou em um dos locais
acima

. :.:';.:::,:;Jiv. mencionados.

:^CASA G AR
SON
UMA GARANTIA REAL PARA SUAS COMPRAS

RUA URUGUAIANA, 107/109 - Exclusivamente - RUA DO OUVIDOR,
137 — Entre Avenida e Gonçalves Dias

r//"'áBB ¦¦'¦ ''¦//.¦¦'////s^?\ 'y^^^.^tfflf^ffi

de ontem
Io
2"
30....;
4o
5"

Maternidade Arnaldo de^Moraes"

T

Direção

3153
8590
6945
8605
4495
08»
091

A salsa, que empresta um sabor agradável às preparações é
rica em vitamina A e ferro.
Mas a salsa é, em geral, usada com muita parcimônia, como
se se tratasse de um condimen3
to pouco recomendável, alguns
Constantino
Niterói
"prato"
galhinhos enfeitando o
e mais nada.'; .
6382
5743
.,'. :;
Ora, a salsa pode e deve ser
9716
1366
um dos temperos mais usados,
7898
2984
8783
3380
.:.'.' :.
porque é dos melhores.
Alem disso, é um vegetal de
2729
3473
facillmo plantio, não trazendo
maior trabalho que o da semeá..
dura, podendo, por isso, ser eultivado em qualquer angulo de CONHEÇA O VALOR
canteiro.
Condimentando, pois a comiDO SEU IMÓVEL
da com esse vegetal, vamos tor.
ná-la mais agradável ao paladar
Para vendas, hipotecas, désa"
e enriquecê-la com maior cota
propriações, inventários, partide vitam'na A e ferro.
lhas, seguros e balanços, conheça o valor de seu imóvel. .:.
O SABONETE
A BoUa de Imóveis mediante
módica remuneração avaliará
sua propriedade baseada . nas.
mais recentes solicitações da
oferta e da procura. Avenida
Rio Branco, 128, 1.° andar i-.
é uma maravilha !
Telefone 42-5152.

REGINA

VITRINE DAS MEIAS - RUA URUGUAIANA, 18

técnica do Prof. Arnal/o Ue Moraes
Construída e «qulpada
atender exclusivamente a paro
tos e ginecologia (cirurgia parde
senhoras).
B.«Ç*rlo
WmammctM \
,"icubadores técnico dispondo de
e ressusdtadores de
.-'"'nSWi ,—— IT
^^ tm^^'mm~Bx I
1,£,peoi-niiscldoí modernlsslmos
I'
ffiWJ
Diária desde Cri 180,00 — Parto
....
e assistência médica por' Cri '2.50^$
I.,
ffi^
£$!
I^^Constant^Ramosjf.. 173 _ Tel. 27-0110 - Copacabana

L«3íÍBH]

\ VISO 4 PRAÇA
As EMPRESAS ASSOCIADAS DE BELO HO]l°Tl ~ "Estado de Minas"' "Di^io da Tara i. Radio Guarani" e "Radio Mineira", comgiicam que os seus assuntos de
publicidade, de
nprensa, nesta praça só podem ser tratados
eus representantes oficiais— Serviços de pelos
Im<rensa Limitada — "SILA",
e os de radio, com
missoras Associadas Ltda,, ambas com sede
à
¦ TJL0wJÍ°^ ,0° - L°ja—Telefones :
3-7634 e 43-7997.
Quaisquer outra* pessoas que se apresentarem em seus nomes'não estarão devidamente
autonzadas, nao sendo, pois, reconhecidos, contratos firmados ou pagamentos efetuados.

MEIAS DE SEDA PARA SENHORAS .... CrÇ 6,50
MEIAS DE NYLON PERFEITAS
CrÇ 28,00
MEIAS LOBO PARA HOMEM EM TODOS OS TIPOS.

\M'!aM'j\wiV-iSÍSÈmWry

v

Despertou vivo interesse a tese apresentada
pelo ministro Waldemar Ferreira Marques
sobre valorização bio-social do escolar'trabalhador no comércio'

A salsa

Este é o melhor test da alta qualidade do
Chocolate Micro-pulverizado Predileto: —
dispensa fervura e dissolve-se comp eta)
mente quente ou frio — fazendo um chi.
colate suave, gostoso e nutritivo! Em
qualquer armazém exija

¦ tw^Êt' '

Aspecto (ornado no programa César de Alencar, (jiicndo era entregue unia geladeira a um dos conlempJodos
no concurso de GUARÁ'
, ...

ontem, no
Foram recebidos
Palácio do Ingá, pelo governador Amaral
Peixoto,
os srs.
deputado Ordener Veloso, Ernesto Carneiro
Santiago, do
Ministério da Agricultura, e o
industrial Manoel Mariano Madeira, representante de importanto firma industrial, sediada
em Portugal, e que se dedica ás
atividades
da arbarieultura e.
especialmente, da Industrializaçáo da azeitona e do azeite.
Durante essa entrevista com
fluminense foi
o governador
examinada
a possibilidade da
instalação de uma industria de
azeite e cultura de azeitonas no
Estado do Rio, iniciativa que
terá todo o apoio do Governo,
segundo apurou a reportagem..

CUPÃO

A DIRETORIA.

mM mW mi *\

f fr

*!' 'iBat **mà t v "Ir
UÊÊBJy iotÉÊnBS
H»'' ^M ^M\a^^L\M^'JkBW mumivaM

Kio
ao1 IV

QUAIS OS MAI&RES DE 1951?

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1951.

m m> lis

no Estado

AUSTRÉGESILO DE ATHAYDE

A IMOBILIÁRIA SAO JOÃO, LTDA., estabelecida á
rua Santa, Luzia, 732, em face do noticiário da imprensa
sobre um contrato de lotes e casas proletárias realizado
com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Industria, vem esclarecer que firmou com essa entidade de ciasse um contrato de fornecimento de lotes e casas proletârias para operários sindicalizados, pelo prazo de cinco anos,
revestido de todas as garantias reciprocas necessárias.
Especialmente em loteamentos proletários, e verificando
que no caso em apreço se tratava da execução de um programa reiteradamente recomendado pelo exmo. sr. presidente Getulio Vargas, qual o de dar casa própria ao trabalhador, tratou imediatamente esta empresa de por á
¦ disposição da Confederação, para serem vendidos a operarios sindicalizados, lotes muito abaixo do preço normaHUjjj
venda, como poderá ser constatado pelos processos usuais
de avaliação.
Quanto ao adiantamento feito pela Confederação, garantido. aliás, por um imóvel de valor três vezes maior ao
da importância mutuada, empresa imobiliária alguma empreenderla obra dessa espécie, sem a garantia de um pre:-"'
vio financiamento, em face, sobretudo, dos antecedentes
de certas entidades autárquicas, em atraso nos pagamentos
de inúmeros processos Já financiados pelas imobiliárias.
A própria Agencia Nacional noticiou, há poucos dias.
que várias firmas imobiliárias desta praça haviam apresentado propostas à presidência da Republica para a constração de núcleos residenciais operários, estabelecendo, po-rém, como condição primordial, a de adiantamentos prévios pelas respectivas autarquias.
Nem há, razoavelmente, outra norma a seguir pelas empresas imobiliárias para empreendimentos dessa natureza.
São estes os esclarecimentos que sobre o assunto a Imobiliária São João, Ltda., se sente no dever de prestar à opinião publica.

'
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Â participação do SENAC do Distrito federal no X Congresso InterIndustria dc azeitona nacional de Medicina do Trabalho

O Clube Militar é um organismo civil, mas não sc
pode desligar dos-devores e compromissos dos seus sócios,
todos eles pertencentes ás corporações de farda,
Se não é permitido a qualquer associação fazer nropnçanda da doutrina comunista, cemo haveria dc se abrir
lima exceção precisamente para um grêmio cujos, membios são regidos por um Regulamento Disciplinar que lhes
proíbe qualquer manlfetaçáo publica de idéias políticas?
Os oficiais comunistas da diretoria do Clube devem riemitlr-se do Exercito c vir correr, como civis, a sorte dos
Srrá mais corajoso e mais
seus camaradas vermelhos.
nobre.

ESCLARECIMENTOS DA IMGBILIARIA SAO JOÃO, LTDA

O

\l9ÊSaBa\Wma\W'

Não será- eleito a 14 de outubro o prefeito de São.Paulo
E não será eleito porque nãc
haverá tempo liabil para isso
A's 18 horas de hoje, segundo
preceitua. a lei, expira; o. prazo
para o registro de candidatos
Nessas
condições — a menos
que se faça, ainda hoje, o regis-,
tro de candidatos — não podorão os paulistanos eleger, simultaticamente com os vereadores,
o governador, do município. A
tendência,
entre
os políticos
paulistas é no sentido de que
so trabalhe para que a eleição
do prefeito sc realize em dezembro. Assim, haveria tempo
de se articularem os cândidatos e dc os candidatos e>:porcm os se''" nvo^vánissi

A diretoria di. C ube Militar diz, que estão vendidos
e não são patriotas aqueles que não aprovam as sues pretensões nem o.; sons métodos,
Ora dois mil:é setenta oficiais tio Exercito, da Marí1-nha
e da Aeronáutica não estão do acordo com a direto"
ria do Clube; incidem assim nas suas inveeüvas.
Porque liavefenio:, por exemplo, cie supor oue o: mem• bros da diretoria* são mais autorizados a falar em nome
•' das forças armadas do que os seus companheiros dtssldeiites, entre os quais figuram os maiores nomes das ela;;ses militares rio Brasil?
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2 - Rio, 20-9-1951

Empresas Associadas de Belo Horizonte

FEDERAL

67228 - 6783a _ 66750 — 70464 — 7:230
—
70205
69237
77438 — 602430 — 600712 608108 — 608457 — 608501
- 2'.Dj;
R. J — 12243 - 20586
32703 — 37933 — S. P. 38632 - 201132 - 414510 Oficial - 85268 — 86437
87167 — 88261 - 907G4 - 90C44
_ Bonde - 1714 - 17C0 1871 — 2029 — 2060 — 2519 —
T;-afegnr cm ocal proibido
15058 - 16540 - 190G9 - 23214
30090 — 40392 — 44451 —
- 100934 51816 - 58Í16
—
103313 - 115882 - 117475 —
122718 — Carga — 63323
606808
Atropelamento — 729 — 2a94
4102 — 9573 — 25893 47007 — 40330 — 54003 — 54395
54395 — 55105 — Ônibus —
è0332 — 81227 - 81929 - Carga
65349 -- 60145 — 67108 —
603247 — Bonde — 8447
Recusar passageiro; — 55447
Nfio fazer o sinal regulamentar'— 28901 — 37175
Psrar no cruzamento -- 10221
4)402 — 4"195 — 51173 —
52773 — 54675 — Ônibus
82093 - Cnrgí - 65373
Não diminuir a marcha —
2015 — 41296
mais — 53503 —
Cobrar a
5505G
Meio-fio e bonde — 3291 —
12590 — 41540 — Ônibus —
82115 - M. G. — 91C31
Contra-mãD - 9339 — 39930
42145 — 51157 — 53271
Exce=so de lotação — 53154
54358 —¦ Ônibus — 81799
82169 — 82303
local —
Transferencia de
31391 — 120905
ilegível — 33632 Placa
?isr5 — • C?."C.i — 60375 —
1.61804 — 02957 - 71279 - 72833
604014
de placa — 51853 —
Falia
Ônibus — 81739
falta de p'aca — 5034 —
Ônibus — 82312. — Carga —
67116 — 67821 — 73636 — 605908
607831
Não apresentar documentos
Carga — 603364
Falta de habilitação — 33204
Carga — 600158
Desunlformizado — 54427
Forçar a passagem — 24127
37462 — 39703 — 110110 —
Ônibus — 81179 — 82279
Parar dentro da faixa — 1577
4267 — 7712 — 29561 — 54758
122919 — Ônibus — 81021 —
81695 — 82206
U.o excessivo da buzina —
11686 - 46218 — 53123 — 108288
122849
—
Excesso
dc velocidade
117723 — 123350 — Ônibus —
81702
Fila dupla — 9084 — Onlbus — 82312 — Carga — 6711G
67821 — 73636 — 605908 —
607831 — S. P. — 48313 —
Oficial — 90569
Nfio apresentar o recibo do
I. A. P. E. T. C. — 49910 55320 — 116322 — Carga 62761 — 65398 — 67121 — 76502
78588 —'605895 — Goiás 3907 — 127005 — S- P. 28549 — 69078 — 393725 —
422685
Interromper o trânsito —
3593 — 4276 - 6591 - 11509
13018 — 27940 — 42754 43700 — 43924 - 47371 — 43734
50295 — 50739 — 50750 —
51281 — 51773 - 52553 — 53534
53833 — 53894 — 54011 54180 - 54573 - 54763 — 54905
54922 — 55033 — 55604 55619 — 55821 . — 101635 103990 — 118804 — Ônibus -82244 — Carga - 603784 — Oficiai — 91068
Choqu: — 4491 — 20603 40G28 — 59901 — 54675 — 103010
113573 — Ônibus — 80856 80808 — 81399 - 82204 — Carga — 61252 - 65418 — 73296
74897 — 75248 — 78689 600434 — 605262 — 606394 607076 — Oficial — 87486. —
89961 — 81533 — Bonde —
7042 — 7237 - 9401
Parar afastado do meio-fio
3460 — 22994 — 43655 —
46501 — 47207 - 47988 — 48780
49973 — 50202 — 50734 —
.50752 — 52471 - 52300 — 52994
54299 — 54259 — 54336 Ônibus — 81551 —
54485 —
81787 — 81779 - 81991 - 82134
82169 — 82318
Estacionar em local nâo permitido — 2338 - 6268 — 21875
334G0 — 35632 — 42644 —
43474 — 46252 - 47673 — 48583
48912 — 53197 — 54863 —
— 55989 — 111407 —
55213
114100 — 114418 — 118129 —
121380 — 208265 — S. P. —
23450 — M. G. — 150102 —
Oficial — 91880
—
Fa!ta
de equipamento
13229 — 35678 — 118310 —
Ônibus — 81544 — Carga —
60947 — 61274 — 61792 — 63722
67623 — 680G4 — 68328 —
69725 — 70323 — 71919 — 72016
72175 — 74874 — 75521 —
'
— 600767 —
76484 — 77297
—
602132
602220 — 604107 —
60G655 — 606797
Falta de matricula — 47522
50229 — 51024 — 113580 —
Carga —60635 — 61268 — 61769
63959 — 64545 — 64569 —
68089 — 69036 — 71729 — 73359
74085 — 74354 — 79212 —
606025 — 607314 — 608187 —
B A. — 7640 - 20939 — R.
J. — 12243 — 25957 — S. P. —
— 325236 —
65058 .'— 72770
399533
Náo acatar as ordens — 4035
9472 - 11647 — 11647 34087 - 39752 - 41871 - 43900
47220 — 48993 — 50230 50892 -51977 - 52968 - 53168
53450 — 53493 — 53592 —
53742 - 53761 - 53809 - 53879
54022 — 54151 — 54337 54481 — 54723 - 54728 - 54792
54883 — 54892 — 55189 —
— 55343
55295
— 55319 —
104765 - 120165 >- 121299 —
121703— Ônibus — 81776 —
82310 rr Carga
— 60602 —
60847-60847-61157-63148
-r- 603080 — 97604
. Contra-mão
de direção 1997 - 4733 - 6826 - 7950 9343
11784 - 16193 23991 - 23374 — 2463518977
27268
38203 - 40553 - 43564
V'386 ~ 48268 49417 52101 - 52145 - 52437 - 53035
-,53288 - 53552 54145 -

~ 54655 - 55215 ?«£¦;
10 529 - 106682 - 109274 -

1 5272 - 116504 - 116552 118015 - 118420 - 121882 Ônibus - 81236 - 81323 81509 - 91699
- Carga 6030fi5-61468-61804- 64030
66704 - 68147 73713 601579 ~ 602185 X,623„9iL- 6mbl ~ 607852 607928 - 608524 — E. 8 -
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LUZ DEL FUEGO E ELVIRA PAGA? — Não, cstn •
mainrais do riso, Mcsquitlnha c Spina. que nrivocsB"S?
deiras explosões ile gargalhadas nn hilariante quadra HS
e Lagartos da revista super-comioa de .1. Mala e Mu5
"Balança Mas Não Cai", cujo fabuloso clmco,
.onvIM»
inúmeros valores cios nossos espctáriiloi musicados 111.
atrações internacionais, está atraindo inuUidócs an tiI?
Carlos Gomes.
"''

Sessão extraordinária, Ante projeto de kj
reestruturado o ú
hoje, no Supremo
selho
Nacional de

O ministro Josá Linhares, pre- Educação
sidente do Supremo Tribunal
O
ia ü-dü
Federal, convocou para hoje rlgiu presidente
mensagem à cia-,
uma sessão extraordinária, a fim Deputados, acompsii|a
ce prosseguirem os julgamentos ante-proje'T p !'; te
dos processos publicados cm ranío n Comclho ÜSi
pauta.
Edí::.-.').
i : aíieu, ainda, o irvGí
Vargas, àquela Casa ú!
grosso, mensagem cos í
ção tie motivos eniwijl
propõe a alteração daltfã
vigente sobre a toiá
aquisição cie imóveis ali
A Federação das Associações cio c'os seus se311r.de:.
Rurais do Estado do Rio está
estudando a execução de um
convênio com o SAPS para
.Modernas DEXI.IDtll
abastecer o Distrito Federal de
produtos agrícolas. Esse plano.
ALEMÃES cm 3 k
que conta com o apoio da SeAs
melhores do imníi.l
flumida
Agricultura
cretnrla
nense, estabelecerá o forneci- tem a exposição áRuüi
16, sala íi 1
mento dos produtos, diretamon- dc Carvalho,
do Teatro MpeíjI
te pelas associações rurais municipais para os maroetícs do
SAPS que, como se sabe, serão
brevemente inaugurados na CaDuranlc)
pitai da Republica. A fim de
ultim?r entendimentos com o
sr. Edson Cavalcanti, diretor
daquela autarquia, os srs. Julio Ferreira da Silva, diretortécnico da FARERJ e econoinissem ümolaloii
ta Elias Araújo, diretor-secretarlo da mesma, deverão avistar-se dentro dc
poucos dias
com aquela autoridade.

Produtos agrícolas Ci
Estado do Rio rz:3 o
Distrito Fc >?:al

~~KOV0J

Í|]
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PASTILHAS

O "Dia da Arvore"
em Niterói

*
km

As Secretarias de Agricullu- ;
ra e de Educação do Estado do ;
Rio, como nos anos anteriores,
organizaram, cm colaboração, as
comemorações do "Dia da Arvore", data que è aproveitada
como motivação para os trabalhos escolares, visando patentear, perante as mentes em formação, a importância do mundo
vegetal para a vida da coletividade. Além de inaugurações
de melhoramentos 110 Horto Botanico, e do plantio de arvores
pelas autoridades, inclusive pe;o
governador do Estado, que presidirá a festa, haverá uma demonstração de canto' orfeonlce
pelos alunos dos estnbelecinKiiitos públicos de ensino localizados no bairro cio Fonseca,
e
são os Grupos Escolares
que
" Hilário
",
"
Ribeiro
Alberto
Brandão", "Machado de Assis"
e Escola D. José Pereira Alves.
seguida de bailado alusivo a
Primavera, por alunos do Ginásio Anchieta- O secretario de
Educação e Cultura, sr. Moura
e Silva, será o orador da solenidade.

di d ai lomcMcj
em lotai A
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Inaugura-se, amanhã,
o Armazém Central
dos Servidores do
Estado
A Cooperativa du Consumo
dos Servidores Públicos Federais
deverá instalar, amanhã, o seu
Armazém Central de Itaborai.
que será o principal abastecidor dos servidores domiciliados
no Distrito Federal. A instalação desse armazém, entretanto,
não implicará na desistência da
construção de outros em Maréchal Hermes, Meier e Governador.
O novo armazém
constituo
mais uma vitória da campanha
do deputado Luthero Vargas no
sentido de levar o cooperativismo ao seio dos próprios servidores do Estado.
Assim, já a partir de amanhã os interessados poderão
comparecer á Avenida
13 de
Maio, n°. 13, 5". andar, onde sc
encontram os mostruários dc todas as utilidades, e ali fazer as
suas encomendas das 9 As 19
horas.
9704 - R. J. _ 38999 — M. G
— 58699 — Oficial — 85602 «6443 — 90214 — 90431
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UITOMOBILISTAS! GRANDE VENDA - LIQUIDAÇÃO DO ESTOQUE ÃiVrirdl

CAPAS para todos os tipos dc carros desde Cr$ 400,00 — TAPETU de véludòi lã, buclcr e borracha desde Cr$ 100,00 — FORRAÇOES de nylon, 20% de abatimento PREÇOS RAl\n« n«. a.
« "ãrencSdo?^,,^^0'
flanelas, capachos, cabldes para autos, porta-chaves, massahetas, chaves dc filips, lâmpadas, rabo de peixe, pinos de borraclia para porta, pedais, e muitos artigos para seu auto Noto ha»,. íííi
espanadores, alças,
AUTO CAPA, - AUTO CAPA - RUA WASHINGTON LUIS, 125 - Antiga Rua Paulo
'"eontradog «m
^«ofcdas,
qualquer outra
casa são mais baratos na
g^^^^^^SjttSSSé

Amanhã,, a partir das %\ horas, diretamente cio Te$t**o Mpni^inni
Jra„Kniiüra ? 0mm âe Rossini, «Q
!Jfl§!lM
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INTERESSADOS OS BANQUEIROS POR BREVE SOLUÇÃO DA
QUESTÃO DOS BANCÁRIOS
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Uma passeata de mais de quatro mil grevistas
— A policia tentou dispersa-los a
jato dágua
— Apoio de
parlamentares
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Rio, 20-9-1951
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Nõo interromperá seus
serviços a Ciência
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RECURSOS PARA O PROFESSOR ÁLVARO OSCRIO DE
ALMEIDA PROSSEGUIR NO
SEU PROGRAMA DE PESQUISAS
O Conselho Nacional de Pestmlsas prestou, ontem, signiílcilva homenagem ao fisologista brasileiro professor Álvaro
Osório dc Almeida, que, dentro em breve, deverá em virtude de aposentadoria, deixar as
atividades didáticas i.ue há tantos anos vem desempenhando
na Faculdade Nacional de Medicina.
O presidente do Conselho Nacional dc Pesquisas apresentou
ao plenário do Coreelho Deliberativo uma proposta no sentido de ser concedido ao professor
Álvaro Osório de Almeida, por
iniciativa do próprio conselho e
em testemunho aos serviços
prestado por esse pesquisador á
ciência no Brasil, um crédito
que deverá ser aplicado a critério do referido cientista e.de
acordo com programa de invéstigações que o mesmo venha a
elaborar.
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S. PAULO, 13 (Meridional) zendo
desde a sua urçinul— Cerca de 4.000 bancários re- gação, qu»
nunca foi respeitada c
unliam-se hoje. à, tarde, em que muitos cidadãos que se Ufawm M A «í üfl
frente ao Palácio 9 de Julho, a navam tanto de nossa Carta
fim de solicitar o apoio da As- Magna, eram
e continuavam
sembléla Legislativa ao movi- sendo os maiores violadores da
mesma.
mento de reivindicação da ciasse, ou seja, 40% de aumento c Terminado o discurso do sr.
mais 60 cruzeiros por ano de Roberto Morena, sob os aplausos
serviço. Recebidos à porta do dos presentes, falando novaLegislativo, por uma comissão mente o deputado Araripe Serde deputados, os leaders ban- pa que voltou a atacar os dccarios usaram da palavra, dis- nôs dos nossos estabelecimencorrendo sobre os objetivos do tos de credito e solidarlzaiídoMOVEIS DE FINO
movimento que empreenderam se com o movimento dos bancae que permanece inalterado hà rios;'.
ACABAMENTO
mais de 20 di^s.
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FALAM OS DEPUTADOS
• A reportagem
CATETE, 55 a 59
— PASSEATA
que seeneon]¦ esposa e os fil/ios de losé PauJino rodeando o repórter, (foio Meridional)
trava na sede do Sindicato teve
Na ocasião discursou o depu- oportunidade de ouvir diversos
2 5-6951
¦,'¦
tado Araripe Serpa. que, apo- bancários, os quais, em rápidas
yy,'4-&.z.&. ..'..'. JS •:*:'¦
25-6954
iando o movimento grevista declarações demonstraram
1 sua
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enalteceu a unidade de força satisfação pela unidade da das- x:Y:
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25-6678
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dos bancários, discorrendo ain- se, no movimento em que rei- yy...-i-yd*": ¦ ¦ ¦
•• ;..v.,..,,-.,.v:.i.::„.:.;.r.;.r.' ,.,~.^y^,^y..l.yyy::,:...*ia
teia O CRUZEIRO
da sobre a falta de financia- vlndicam o aumento de salários. k<rrj;,ri^i..i.:>,t,.yi^,.;..
aos lavradores, culpan- Disseram ainda que a passeata
O NOIVO QUE FICOU — Eros Volusia (á esquerda), liaicalma do preso, o delegado espancou-o domento
Furioso com a "casse-tete"
as banqueiros pela situação hoje realizada, alem de reivindi- latina brasileira, dá uma olhada na fotografia do noivo
que se encontram os nos- car o apoio dos deputados, teve de Josefina Bouther, aero-moça tla Pan American World
de borracha — Revoltada a em
brutalmente a
sos homens do campo e a ne- tambem o objetivo do homena- Airways.
Eros e a jovem comissária dos cüppers, que são
—
Inquérito rigoroso
cessidade de se conceder o au- gear o aniversário da promulpopulação da cidade
mento pretendido pelos grevls- gação de nossa Carta Magna, velhas amigas, trocaram opiniões a respeito dos homens
brasileiros, durante uni oportuno encontro nos escritórios
ocorrido hoje.
çJOIUULO-MTidiDiial — do muito. Foi então que o car- ocorrido, optou por estu soluç&o. tas.
centrais da FAA, no Rio de Janeiro.
"SÃO
éVtarde íe sexta-feira ultima cereii'0 teve rua atenção voltada Mandou que dois praças licasFinalmente mostraram-se os
Depois de falarem outros
JORGE"
Publica para ele Fraturou saber o que sem do lado de fora da cadela oradores foi organizada uma bancários por nós ouvidos, cs'RUA
iii soldados ria Forca
com o preso, até que as autori- passeata dos bancários até o perançosos de que a questão nieçam a mostrar-se interessa- de outros elementos de classe
DUVIVIFR, 6i
- Poiiu 2)
liana
dades policiais decidissem so- centro da cidade, na qual fo- seja resolvida dentro de poucos do.s numa solução do problema. bem como as adesões que vêm
Durante
da
classe,
a
dias,
bre o caso. Não quis receber 0 ram acompanhados pelos
sendo
diversas
ir.anifcsvitoria
feitas
diariamente
com
as
moTel.
ao
37-0713
deputados Porfirlo da Paz, Araripe pois os proprietários de nossos tações na sede do Sindicato, io- | vimento pró aumento de salapreso.
credito
ram
lembradas
coestabelecimentos
de
viés
dos
as
empregados
contribuições
Bancos.
PAULINO
cm
Serpa. Jânio Quadros e outros
PRESTA DECLARAÇÕES
Partindo do
parlamentares.
Tendo levado o íato ao co- Palácio 9 de Julho, os bancanhecimento do delegado Arlin- rios percorreram a Ladeira Gedo de Almeida Barros, o car- neral Carneiro, rua 15 de Nocereiro viu, instantes depois, vèmbro, ma São Bento e praça
aquela autoridade chegar á Antônio Prado, sob ps aplausos
Cadeia Publica, para tomar a» do povo. que se comprimia para assistir ao desfile dos greprovidencias preliminares.
Interrogado,
José Paulino vistas,
contou auqela autoridade que TENTARAM DISPERSA-LOS
estava sendo inquerido pelo deA JATOS DAOUA
legado de Analandia quando,
Nà Praia Antônio Prado, e.;apõe uma discussão, que cie tavam três viaturas da Força
não pretendeu prosseguir por- Policial, com praças armadas c
que se encontrava preso, íoi es- um carro-tanque de água. pronpancado cem um "casse-téte" to, para entrar em ação, em
caso de necessidade.
dc borracha.
Quando os grevistas atingiram aquele praça, os soldados
FURTO DE ANIMAIS
José Paulino está preso, na que se encontravam no carrocadeia publica de Rio Claro, tanque tentram dispersá-los a
preventivamente por determi- poder de jatos dágua, 110 qile
nação rio juiz de direito. Na foram impedidos graças á interquarta-feira passada o delega- venção do deputado Porfirio da
do Roberto Cardoso de Melo Paz que mandou fosse desligada
Tuncunduva solicitou, por oficio, a mangueira, em virtude de ser
passeata um movimento paao magistrado de Rio Claro, acifico
em nada vinha pere
que enviasse José Paulino até turbandoquea ordem.
Analandia a ílm de que íosse
Os soldados obedeceram e a
ele ouvido sobre um íurto de passeata
prosseguiu sem novi
animais ocorrido ali havia pou- dades, terminando
na sede dos
co mais de um ano. Atendendo bancários, situada no Edificio
á solicitação da autoridade po- America. :
licial, de vez que Jos; Paullno "VIVA
A GRE-VE"
está sendo acusado de perten-,
A pasesata durane todo o seu
cer ao bando de ladrão chefia- trajeto
acompanhada por
do por José de Gois Teixeira e diversos foiinvestigadores
uma
por Pedro Lopes Sobrinho, aque- viatura da Força Publica,e a fim
le magistrado encaminhou o de manter a ordem,
preso aquela delegacia, depois
Na sede do Sindicato reunido que, ouvido, deveria retor- ram-se então numerosos bancanar novamente á cadeia publica rios e os deputados presentes,
onde so encontrava preso
tendo entáo feito uso da pala"VOCÊ VAI CONFESSAR"
vra, inicialmente, o deputado
Estava José Paulino prestan- Porfirlo da Paz que em rápidas
do declarações ao delegado Ro- palavras defendeu o movimento
berto Cardoso de Melo Tucun- de reivindicações daquela classe,
AS MARCAS DEIXADAS PELO BRUTAL ESPANCAMENTO
duva quando este >a certa altu- terminando por dar um "viva a
US COSTAS DE JOSE' PAULINO. (Foto Meridional)
,ra da inquirição, perguntou-lhe greve".
sc era ele ou algum dos seus A seguir ocupou o microfone
destacados em Analandla, co- lhe tinha acontecido. Indagou companheiros que haviam fur- o deputado federal Roberto Monuca de Rio Claro levaram pa- de um dos praças que o escol- tado animais de propriedade de rena, que relembrou a data do
ts a cadeia publica daquela ci- tara de volta á cadeia. Soube, Domingos Yaeoguzzi. José Pau- quinto aniversário da Constituiiidc, de retorno, o preso José então, que José Paulino tinha lino declarou-lhe que não tinha çào d0 Brasil, ocorrida hoje, diMino.
oue ali se encontra dc- sido brutalmente espancado pe- sido o autor daquele íurto e quo
'")
preventivamente por ordem lo delegado de polieia de Ana- não sabia quem o havia pratiío Juiz de Direito.
landia, que, não satisfeito com a cado, alegando, em seguida- que
Ao dar entrada na cadeia cn- surra por elo mesmo dada 110 ele, assim como outros homens
Iteiams, José Paullno camba- preso, com um "cassc-tête" de que so encontravam presos cm
tava- Seus passo.; eram insegu- borracha, mandara, tambem, Rio Claro, jamais íoram la'i£. Sua fisionomia
transfigu- que o cabo Sebastião Alves com- drões. A essa altnra o delegado
nda demonstrava estar soíren- pletasse a sinistra e estúpida Roberto Cardoso de Melo Tutortura por ele iniciada.
cunduva, disse-lhe, segundo o
A policia de Niterói
Arrancada pelo carcereiro a preso:
Por bem ou por mal você
na
Josc
Paulino,
camisa de
impediu o funcionacie sangue, g.ru- vai te rque confessar tudo o que
empapada
qual,
mento de um
dará a pele do corpo, verificou foi feito aqui na zona pelo seu
uislno clandestino
de que o preso apresentava,nas bando.
Programa dc hoje, quinta*
Mas náo posso contar c
costas, braços e nádegas proEM MICrEL PEREIRA
espancamento. que nunca íiz — retrucou o feira:
gabinete cio secretario de fundos sinais deestavam
13,30 ás 17 horas — Imagem
em car- preso.
Segurança Publica do Estado Alguns pontos
de
Prova — 17 ás 18 — Filme
BATEU
ATE'
CANSAR
ne
viva.
°o Rio forneceu-nos a seguiu20,30 — Parada Esportiva.
Estavam
dois,
autoridade
os
te üo:?,:
NAO RECEBEU O PRESO
''Chegando
e preso, discutindo Produção de Mario Frovcnzapolicial
ao conhecimento
Interrogado pelo carcereiro, quando José Paulino, numa ul- no. Oferta dc Emerson —
tola secretaria que alguns
— RitT
José Paulino não quis pronun- tima tentativa para esquivar-se 20,45 — Filme - 21,00
praventores pretendiam pôr ciar uma única palavra. Estava a uma confissão, disse:
Vjjô*^
mos Populares. "Show" dc
em funcionamento
um cassino
O senhor querendo eu con- Dircinha Batista com grande
eaiMiJuel Pereira, a Delegacia com o medo estampado no rosto,
"crime
elenco. Direção de Bob Chust.
da mala".
« Costumes, Josos e Diversões o pavor de futuros espítncamen- fosso até o
r4í
Irritado. Roberto Cardoso de Oferta de Tonelux — 21,45 —
toou logo as necessárias pro- tas.
—
—
t^onta-iios a histpria, que a primeira marca registraFilme
21,40
Teatro Potifiea. Até em terrenos! Porque, embora não apresen«Ias para impedi-lo. AsDiante da alternativa de re- Melo Tucunduva pediu ao cabo
w é que uma turma chefiada ceber o preso e ficar quieto, ou Sebastião Alves que lhe desse licial de Chianca de Garcia.
da
na
apareceu
coronha
de
um
rifle.
Um
íamoso
gravada
tem gravada a sua marca registrada, são sempre re"casse-tête" de borracha e, Escrito de Pompeu de Souza.
WO delegado José Venaneio
presença do um
úe grande elenco
wencour c o comissário Adão pedir a imediata
seguida, espancou José Pau- Participação
sentindo
sua
reputação
armeiro
ameaçada
comendados pelo nome da companhia que os vende.
delegado de policia de Rio Cia- em
pelo
grande
21,55 — Tele jornal, ProduWjEUes dirigiu-se àquela ro, para tomar conhecimento do lino até cansar. Quando já náo
e
de
narração
Luis
Jatonúmero
de
rifles-de;
ção
inferior
espanmais
forças
tinha
começou
Isto explica a extraordinária preferencia que, há mais
Umidade, onde, entâo
para
_ qualidade
que
ciíque grande numero deimpecar o infeliz preso, ordenou ao tá'.' Escrito de Ricardo W.
a
aparecer
nq:
mercado,
resolveu
seu
Oferta
Brahma.
dc
Aguiar.
de
Mores que, em automóveis iode trinta anos, vêm merecendo os sucessivos loteagravar
do
próprio
cabo
destacamento que prós- —¦
se
Mtam para o lugar indica"trabalho por ele 'r.i22,15 — Programa dc sexseguisse
o
o
nome
nas
armas
fabricava.
Era
uma
forma
de
dimentos da Companhia Parque da Várzea do Carmo,
què
«»'dessem inicio a essas ativi- Proibido pela policia
ta e encerramento.
ciado".
"Este rifle foi fabricado
"Congresso Paulista
«aoes proibidas,"
zer
POLICIAL
ao
INQUÉRITO
mim.
Pode
dos quais Vilar dos Teles é dos mais significativos
público:
por
«CHEIROS PRESOS ONTEM
O delegado Arlindo de AlmeiPax"
confiar
na
sua
alta
de
Pacto
EM NITERÓI
um
exemplos.
qualidade". v
da Barros ouviu José Paulino no
Mi Niterói foram presos on- por
inquérito policial instaurado pa
was.seguintes pessoas:
S PAULO — (Meridional) — ra apurar as responsabilidades
O público, hoje, está habituado a medir o valor de um
Agora, seguindo sua tradição de só lançar loteamenTarante, na rua Numeroso grupo de deputados do seu confrade Roberto CardO'
anclsco
da
marca
<ls
registrada
estaduais,
o
Frias;
identos
federais,
de qualidade, a C.P.V.C. anuncia
pelo
prestigio
João
.vereadores
produto
Martins
que
fiel na
so de Melo Tucunduva. Na mes
Wo,
rua Paulo Alves; da capital, cientistas, jornalis- ma peça policial prestaram de«Barcelos Lagos, na rua
Leite em pó, inteJo- tas, médicos e estudantes estão claraçces os dois praças que. per
«Clemente; João
comício ou
Rodrigues programando um
do
de
Analanordem
delegado
um Congresso
gral, só em moedas
?!., ™d!l' "a ni» Aurolino convocação de "Um
Pacto de dia. escoltaram o preso daquela
Paulista por
S«HinioMota,
na
rua
Anfracas
úe Neves, todos contraven- Paz", a ser levado a efeito nos cidade até Rio Claro.
ORDENS SEVERAS
outubro
de
próximo
7
G
e
dias
biào
J°S°
k.
no, (:°,íPhamad0
A Comissão Consultiva do InTendo tomado conhecimento
Vicente Minervlno. Nil- futuro. A nossa reportagem
m Cunha, Nilton Avelar Cam- apurou que o DOSP não consen- da brutal ocorrência, o sr. Elel- tercambio Comercial do ExteVicente, Jorge Jo- tira na realização desse congres. dio Reali, secretario da Segu- rior, reunida sob a presidencia
2»¦Antônio
do sr. Luis Simões Lopes, dlVieira, Heitor Silva,
Ricar- so, embora a niaior parte dos rança Publica, deu ordens seve- retor
«Legal e Valter Minervino,
da CEXIM, resolveu fixar
na subscritores da convocação seja ras ao delegado Arlindo de Al- os seguintes
novos critérios pa£JÍ«quez de Caxias, oue de pessoas de relevo social, por melda Barros para que apurasse
uma nova oportunidade para V. tornar-se proprietário
o chamado -jogo car- ser de feição nitidamente co- totalmente as responsabilidades ra importação de arrruelas esAproveite a condução gratuita que lhe proporciona •
gjam
ãa autorodade de Analandia.
peciais (arruelas de segurança,
munista.
de um terreno que traz o símbolo de garantia da
Companhia. Telefone para 22-1225 e reserve os lugares
estreladas ou erruelas travas)
— Licenciar importação para
C.P.V.C.
Vilar
Novo
dista
apenas
30
minutos
da
para as pessoas que pretende levar.
suprimento semestral e pagameàto em moedas não arbitraPraça Mauá, pela moderna Rodovia Rio-São Paulo, ou
Para melhores informações sobre Vilar Novo, reveis até limite correspondente á
50 minutos pela Linha Rio D*Ouro, eletrificada em
metade da media das realizadas
meta-nos o cupom abaixo, devidamente preenchido.
pelos sollcitantes no quadrienio
novembro de 1950.
1946-49.
As licenças deferidas devem
GRÁTIS
- ser emitidas com a seguinte
Com apenas uma entrada inicial,
n
cláusula: "A presente autorização não inclui arruelas lisas ou
Companhia
Parque
da
Várzea
do
Carmo
lhe
assegura
o direito de construir imediatamente,
que
de pressão comum".
I
Av. Calógeras, 15 - 6.' and. - Rio d* Janeiro
b) Leite em pó, integral —
e
mensais»'sem
72
V.
será
dono
de
um''
prestações
juros,
licenciar importação para suQueiram enviar-me folheto ilustrado sobre Vilar Novo.
com OFERTAS DE SETEMBRO!
prlmento até 31 de dezembro de
DE SUA ESCOLHA, em looal próprio para moraterreno
1951, em moedas inconvarsiveis,
Nome.
dia, comercio Oü simples valçrização... BELFORD ROXO.
sem restrições quantitativas, em
favor de firmas do ramo, mesCertifique-se
pessoalmente das vantagens
Endereço
mo sem tradição: c) fio de algodão de alta titulagem (de 140,
lhe
oferece
a
V.
C.P.
C,
fazendo,
ainda
que
inclusive para cima) — licéiiBairro.„M.^__
"domingo,
Tel.:
ciar importações unicamente em
este
lima visita a Vilar Novo!
_:
L
favor de diretos consumidores
(fabricantes de rendas) para suprimento de apenas um trimestre, dentro de suas reais necessldades comprovadas, contra
pagamento em moedas inconversiveis. As licenças para esse
produto terão o prazo de validade máximo de 90 dias.
FUNDADA EM 1918
A referida Comissão Consultl¦ va de.eidiu .sejam negadas liAv.
Calógeras,
15 — 6.' andar
cenças para-importação tò equiêlêtrodéntarlos,'de alialól e
pçs
M
acetato de linolila.
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IÉ eu confesso à o crie ia mala"!

BhascboJ

capas paim autos

a marca registrada

6/imre

ar Novo tem essa garantia!

Novos critérios
para importação

NOVO

SYLVANIA
20.°

ANIVERSÁRIO !

Camisas, pijamas, gravatas
Artigos Sporte e calças avulsas a
preços baixos
ASSEMBLÉIA. 42
SYLVANÍZE-SE í
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m Companhia Parque da larzea do Carmo
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ASSEMBUil
nes SEBV
8 PÚBLICOS

Corbiniano Villaça, convidado peEo maestro Eleazar de Carvalho
do Júri do Concurso
pára membro
"O
de Canto Grande Caruso" para
a Bolsa de Estudos Mario Unza
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tencía para formar o jurí que
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menti das candidates inscritos
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Corbiniano Villara, velho caníiAm wPA)^M
__¦__*
tor, btirilono dos mais completos com que já contámos, apora afastado da1: atividades arlisUcas, inyi ainda uma ci'a,i mulores autoridades miísiccís; do
Brasil, é uma dessas persònalidaiies. Villaça,
(pie coilvlíeu
coni Francisco Braga. Alberto
mmm
mmt^'l^'''''wB^^mtm
Nepuniiieeno, Henrique Oswaldo,
cpie cantou na Sorbóniie. que vi:
ven 28 anos em Paris e que 14.
como em outros yrsndps centros, divulgou n musica brasln
leirs,
Corbiniano
Villaça,
"Le Menentrcl".
quem a austera
O SR. CÂFE' FlLHÒ QUANDO CONCILIA SUA ENTREVISTA COLETIVA AOS JORa mais autorizada publicação
NALISTAS. EM SEU GABINETE. NO PALÁCIO MONROE
musical de França, ein íílil, dedicara o.s mais expressivos r,lòglos, que brilhou na Salle Pre.vel,
fef. uma temporada em
que
Monte-Carlo, que tem, como vemos. uni "backip'ound" excepclonail, estará íissini no Júri forríC ri*J% mStA*^\
mado pejo maestro Eleazar de
Carvalho, que convidou ainda
Viult-la Cotllio Néló de Freitas,
a qilerida cantora patrícia, e
Sslvàtove Rubirll, '.nue-stro dos
mais aiitoiii-.ãüos com que
con'serviços
luiiio.-;. cdja folha de
eni prol da dlVtllgaçSp da bía
iniisiea é por Ucio.- r..'oniiecitía.
«erá no Teatro Municipal.'diga-.se de passagem, que na noite
TEMPORADA LÍRICA INTERNACIONAL
de 18 de Outubro; terá lueüra
Grande Final Internacional do
AMANHÃ, SEXTA-FEIRA, ÁS 21 HORAS
concurso ora cm andamento, e
dc modo tão feliz patrocinado
MONA RECITA DA ASSINATURA DE CALA
pela Mctro-Goldwyn-Mayer, peIos Fabricantes de Coca-Cola c
ópera de VKKDI
Estréia do Únor Mario Fllippesclti, na
pela Pan American World AirO sr. Café Pilho, vice-presl- oritorlos brasileiros da Alemã- que é vendido a'>s consumidoways. Reconhecendo a alta finalidade artislico-cultural dessa ciente da Republica, reuniu on- nha e da Itália, os mnis cli- ies".
prova, o Prefeito João Carlos tem em seu gabinete os repre- cientes de todos, na sua opi- ALTO PADKAO
Vital prontamente cedeu o nos- séntantes cia imprensai a fim íiifto,
DE VIDA
VALLETTi
so teatro máximo pura aquela cie transmitir-lhes as impres- RESULTADOS DO SEU
com' COBBI - DOLORES WILSON
Declarou
o sr. Café Filho que
DEPOIMENTO AO
noite, atendendo a uma soltei- sõés de sua recente viagem.
- SICNORE
o custo da vida em todos os paiPRESIDENTE VARGAS
NERY - CANALI-- DAMINIANO
tação que lhe fe/, o Ministro Iniciando sua palestra com os
.ses visitados é muito alto, haA propósito do resultado de venço
Simões Filho, sob cujos tuispi- jornalistas, o sr. Café Pilho fe/
esforço das auiò.
tio:-',
repetimos, se realizará o questão cie acentuar que a sua sua entrevista com o presidente ridades grande sustentar esse elepara
viagem íoi de caráter pessoal, Getulio Vargas, a quem fez mlexcepcional ccriame.
nfto lhe sendo atribuída ne- micio.o relato cia viagem, decla- vado padrão. Contudo, o equilibrio é mantido, tudo é muito
nhimia delegação do Governo rou o sr. Café Filho:
caro. mas os salários são tam*
apenas
"O
tendo
k'o
brasileiro,
Wjt
Republlda
presidente
|§§Tv
atender a um convite das au- oa ouviu com o máximo inteies. bein elevados.
HOJE, QUINTA-FETRA, AS 21 IIOKAS,
toridades suecas.
se o meu relato, principalmértO
ÊXITO
te dos assuntos ligados á invertiue o trilícj.o possa ser res- CRAQUE INTKnflSSK
íl
são cie capitais e á mon1 tgom
PEI.0 HIÍASII.
Uibelscldo ainda amanhã.
tie industrias no Brasil. [''o....o
Dentre as tloze mortos,
ProssogUlncío, declarou o vl- adiantar que o presidente Va:- c o senador Vitorino Freire pelo
de MARIA WANDERLEY MENEZES
aiiulit
n
ã
o
identificados,
neptililica:
da
ce-présidente
determinou que se proce- que possa vir a ocorrer com o
t-jáli-.ulos, ilomiiiRos e feriados — Sessões
"Em todos os paises visi- gas
vimos quatro corpos de aclulcia, com urgência, o.s estudos seu irmão de criação.
às :!(! c 22 lioras. Quintas, sábados il«tos e oito de crianças, que tados observei grande interés- para exploração cio xisto e sur, EXALTAÇÃO
íiiiiisos e feriados : Yesperais às lli lioras.
NO SENADO
variam entre 5 e 10 anos de se pelo Brasil, havendo mesmo Industrialização pela Suécia, rs.
Os acontecimentos do Maraidade.
Todos apresentam uma curiosidade, enorme por stinto que brevemente estará
nhúo também repercutiram no
fraturas de crânio, ou esma- todas as coisas do nosso pais. concluído".
Senado, onde falaram os srs.
Eytão os governos e os indus- O
gan.erfi.0 do tórax.
NO
CAFÉ*
Clodomir
Cardoso e Vitorino
vivamendessas
triais
iiíàgoes
MERCADO EUROPEU
Na Santa Casa de MisenFreire.
*
PRAÇA n.ORTANO - TEI,, : 22-9140
t,e interessados'na itiontagem
córdia
estáo
internados,
em
Iniciou
o
senador Clodomir
A outra pergunta sobre a pode industrias em nossa terra,
Dias úteis : Espetáculo completo às
estado mais grave, 30 feri- com i\ inversão tle apreciáveis sição do café brasileiro no nie>.-'- Cardoso afirmando que os acon»
21 horas; Sábados e domingos:
dos, e na Malernidade-Poli- capitais, dependendo isso de cario europeu, disse' o cntiv,1.;-.- tecimentos de São Luis, foram
clinica "Ur. Fortini", en- entendimentos com as. autori- tado:
Sessões às 20 e 22 horas
previstos há dois meses, pelo se"E' das melhores
contramos 42 vitimas, cias dacies brasileiras. Sobretudo a
po.vvcis, nhor César Aboud, governador
sendo
interino,
enorme
cr.i cartas ao presldeno seu consumo,
a.s seguintes Suécia pretende vir, industriaquais apenas
.IAY.AH; COSTA vivendo a sua maior
puderam falar, identifican- lixar a exploração rio xisto, já Na Noruega, por exemplo, o go- te da Republica e ao ministro da
verno
subvenciona
Justiça,
léeos lmpo>-|acriação
pois declarou que era
clo-se: José Alves dos Santos, estando aqui uo Rio tím
dores de café brasileiro. O pio- evidente
sá liados,
a
incompatibilidade
Yesperais ãs quintas - Xciras, sáliaii
João
-.ainmndo
Marques, nlco sueco par proceder ás ne- duio é comprado
existente
lli
lioras.
.
àt
mais
feriados,
,'
,
entre o sr. Eugênio de
caio tio
.
domingos e
Cíaudionor José Gonçalves, cesarlás pesquisas"..
Barreis e o povo maranhense.
Pedro Batista da Silva, Do- A SUPREMACIA HE .NOSSA
Previra mais que era dificil ao
SOCÍAIU_GI.UA(,!AO
mingòs Serafim de Soti?.a,
sr. EUBên.ò cie Barros desembarJoão Amaro Siqueira, João Retponclenclo k pérgtuita
cli
car cm São Luis è. exercer o goTEATRO DULC1NA - CSÍlON
Perciliano de Oliveira, Cas- um jornalista sobre as leis dos
verno.
Kua Alc|ndo Guanabara, 17 — T :i';-r>817
camente
.superior,
não teve cíitlsiana de Carvalho, Cassiana países escandinavos em relação
Depois afirmou o orador que
OONCIUTA E ODILON NA ULTIMA
çiildacles
em
levar dí vencida o nos acontecimentos da véspera,
Cardoso, Maria de Lourdes, às nossas, declarou:
SEMANA DE
forte
anlagonista
Não há grandes diferenpel.i contagem o povo maranhense foi o proJoão
Berclano,
Lponikla
de 15x5 c 15x10 respeotivameu- tocado, pois se mantinha como
Ferreira, Neuza Lima, Elza ças. posso menno. difcer que te.
simples espectador, quando
de
Lima, Rubens Lima, Regina nossas leis são mais completas,
No terceiro set, os praslièi- uni dos caminhões cheios
de Ina vitoriosa comedia de Pedro Bloch —
Tânia de Jesus, Margarida Principalmente, nossa. legisla- ros modilicando complélamensocir.l é melhor' e mais
dividuos armados e que formaQuarto mês de representações ! — A Cia.
de Jesus, Antônio de Jesus, ção
avançada do cpij as suas simí- te a sua representação, não içi- vam o cortejo do sr. Eugênio de
Lisboa
Duleina e Odilon embarcará para
"Ana
Vicente
Fernandes,
ram
tão
todos
felizes
como
nos dois Barros
lares daquelas nações,
o que
O".
a provocação por
nn próximo dia 25, peln víioor
retirantes nordestinos —que há, por exemplo, na . Suécia primeiros sets. E' bem verdade meio dc partiu
tiros disparados contra
HOJE — As lfi c às 21 lioras — HOJE
confirmaram serem os pas- digno de assinalar, é-iim equl- que venceram o antagonista, alguns populares. Quem diz Isso
sàgeirós' do' trem sinistrado, litrio maior entreo capital e mas isto, somcifte loi leito na é ò comandante da região, geneR-4, em sua maioria, proce-. o trabalho, trazendo esse en- prorrogação pela contagem tle ral Edgardino Pinto, pessoa inna segunda suspeita e que se acha em São
cientes da Bahia, Pernambu- tendimento vantagens conside- 17x15, portanto,
co, Paraíba, e outros estados ráveis para o bani estar social prorrogação. Nesse set, os pupl- Luis precisamente para garantir
Ios de Paulo Azevedo estiveram o sr- Eugênio de Barros. E leu,
ATUAÇÃO DOS ESCIIIXOnordestinos.
HOJE — As 16 c às 21 lioras, com "
perdendo por 6x2, 7x3, 12x7 e então, o telesrama que aquele
mos
coMEnciAis
Todos
médicos
desta
clos
maior sucesso cômico de Paris :
-.4x13, tornando-se a peleja ver- general transmitiu p.o ministro
dade estão mobilizados, voFalando sobre nossas repre- eladeiramente sensacional.
da Justiça.
limtariamente, nos serviços sentapões diplomáticas, o sr. Ue qualquer maneira, os braSeguiu-se na tribuna o senacie
.socorros,
trabalhando Café Pilho acentuou que essas silelrcs venceram com justiça c dor Vitorino Freire,
que iniciou
ininterruptamente nos três se esforçam para melhor cum- merecimento, tendo ao final, re- declarando que não ss supuzesprirem suas missões, havendo cebldo a.s felicitações dc que tez se que seu silencio durante
hospitais da cidade.
a
HKPI.ETOS DE FERIDOS OS mesmo uma espécie de disputa .luz, principalmente, por paris oração do senador que lhe prede Paul Van Slallc — Trad. de Malliciui
no ssntido de cada qual me- cios adversários "guaranis".
HOSPITAIS
DA
CIDADE
cedera,
fosse
de
concordância
tia Fontoura. — (Impróprio até 18 anos)
I-ÁRBAOENA. ÜO (Meridio- lhor trabalhar pelo Brasil. SnMARCHA DA CONTAGEM com as acusações ao governo do
nal) — Durante tuila a noile e Uentou, em seguida, a atuação A Foi
silencioso
a seguinte a marcha da seu Estado. Ficara
dos
nossos
escritórios,
niailriijiaila dc hoje, fraude foi
qua exer- contagem:
não permitiria apartes
porque
\
ce
m
a
mnis
objetiva
parte
o trabalho nos três hospitais
1." set — Paraguai 1x0; Em- do senador Clodomir Cardoso, a
ile Barbaccita, onde mc.lieos e dar, representações dlplomatilxl; Brasil 2x1; Empate quem reputa, juntamente com
pale
eas.
destacando
—
trabalho
o
FREIRE,
474
AVENIDA GOMES
Telefone: 23-0271'
enfermeiros tentaram salvar a
que 2>:2; Brasil 3x2; 4x2:
5x2; 6x2; seu chefe general Lino Machado
vem
sendo
realizado
vida il" et-rca de uma centenas
pelos es- 7x3;
ÚLTIMOS DIAS DE DESPEDIDA DAS AMÉRICAS
11x3;
Hx3;
Sl.\4;
10x4;
lüxò; os incitadores dos lamentáveis
de feridos, alguns gravemente,
incidentes.
Yesperais hoje, sábado c domingo, às lli liuras
11x5;
12x5;
13x5;
14x5;
ctoxfi.
vitimas do ennarctamenln dc
Surgiu o primeiro aparte do
— Brasil 1x0; 2x'J;
set
.%.trens da Cr.ulral do u_-_t_>il.
2x1; Empate 2x2; Brasil 3x2; senador Clodomir Cardoso, que
ocorrido entre as estações de
4x2; 5x2; 6x2; 7x3; 8x3; Hx4, protestou contra a afirmativa de
João Aires e Anlonio Carlos.. INTERVENÇÃO
SESSÕES DIÁRIAS, ÁS 20,30 HORAS
lix5; 9x5; 9x6; lüxti; 11x6; 12x6; ser o general Lino Machado seu
1)0 PRES. VAliC.AS
A 1'i'efeltiira de Baibaccna,
A resolução do ministro da 12x7; 12x8; 13xfi; 14x9; 14x10 e chefe. O orador recusou o aparo !l° Batalhão do Exercito c a
te, não obstante continuar o
Escola de Cadetes da Aeronau- Guerra, general Estiliac Leal, 15x10.—
::."
Brasil íxu: Empato lxl; mesmo aparteando, pois ngora,
tica prestaram, imediatamente, foi tomada a pedido do preParaguai
2x1; 3x1; 4x1; 5x1; disse, sabiam quem era o autor
(otlos o.s auxílios para serem sidente Vargas.
afirmação do que o general
Segundo
apurou a reporta- 5x2; 6x2; 6x3; 7x3; 7x4; 7x.'i; da
AV. COPACABANA, 124fi — Posio (i - • Tt-1. 27-8210
atendidas todas as vítimas, moLino Machado era seu chefe.
liili/ando suas ambulâncias, mè gem do 1)1 AIUO UA NOITE, m 7x6; Empate 7x7; Paraguai 8x7;
A recusa sistemática do senarumos tomados pelos àcontecil
As 20.30 c 22 lis. — Últimos dias .
9x7, 10x7, 12x7; 12XS; 12x1);
dieos e enfermeiro-,
uientos, nesta controvérsia em 12x10; 12x11;
Empate .12x12; dor Vitorino Freire em receber
Roulien, na maliciosa revista
A Central do Brasil
anarte
do sen onositor, cheganproviEmpate 13X1ÍJ;
deliciou a remoção dos com. torno di Uev.sia dn(. lube Mi- Brasil 13x12;
tio mesmo a pedir ao presidente
boios une se engavetaram, es- litar, vinli& preocupando seria- Paraguai 14x13, Empate 14x14; que
lhe
garantisse a palavra,
.'(.'asil 15x14; Empate 15x15;
do Governo
lerando mie Ioío mais esteja mente o Chefe
com a estréia de. JOANA D'AR'CJ — I.
exasperou o senarior Clodomir
mais: Nclly Rodrigues, Valeria. Túlio
desempedlila a linha r norma- Ein conferência com o general Brasil 16x15 e 17x15.
Cardoso
que dirigindo-se para
Estillaci .0 presidente! Vargas COMO FORMARAM
Herti, Gamboa, Ajara, Rosita Roelia.
li/ado o Irafeco.
o senador Vitorino Freire, pôs a
manlfeitou
'¦
desejo
o.
AS
fle
ser
EQUIPES
a
Aliucidoca,
Os mortos, todos retirantes,
mão atrás, no gesto próprio de
• Vesperais, aos sábados e domingos,
Os brasileiros contaram
e na mnlnríi r.riatiçus, serão questão resolvida sem neeessiWM""-,
____¦
arma.
quem vai puxar uma
dade
da
realização
tia
assemconcurso
com
o
de
Aúhé,
sepultados
Bétíás 16 lioras
aqui mesmo em bléia.
Em. face das ponderações nho, Belo, Tite, Corrente Ocla- Nesse momento vários outros seBarbaeena.
feiiás, e atendendo ans supe- vinho, Lúcio, jonní, 'Álvaro, nadores, acercando-sc do repreA CAUSA DO DESASTRE
senfante coligado, procuraram
;* -¦' gjgKstfBi ¦' '
Em comunicação com Barba- riores imperativos da talvaguar- Paulo, Mauricio, Hclcio. Os pa- acalmá-lo e fizeram-no
sentareona, a reportagem dos "Dia- da da cessão, ad classe, o gene- raguaios formaram com:
Mise. enquanto que o senador Vi¦
ral Estiliac levou esse pensa- randa,
Regis,
rlo3
Vega
Antônio,
—
Associados"
apurou
alnm/\
torino Freire, impassível, insisFONE: 27-0020
da na estação da Central do mento ao Clube .Militar, rea»- Las Rosas, Ojcda, Enrique.Mor- tia cm declarar, frente
a fronte,
BIBI FERREIRA
Brasil — que pouco depois das sumindo a sua presidência.
ge, Rainon e Gonzalez.
não oermitlría apartes.
Foi juiz da peleja, o peruano que
24 horas chegou àquela cidade O DESTINO DA REVISTA
ESTRÉIA DIA 2S
A SITUAÇÃO NO ESTADO
Nada ainda deixou o general Henrique Kindelman
o epyilioio especial que trar;.
Pela primeira ve/. cm Copacabana, em
que, como
A situação em Sâo Luis, ficou
noittfti as vitimas do slnlsíVo Estiliac I.eal transparecer so- ¦ das outras vezes, apitou satisfil- calma
o dia de ontem. As troferroviário do quilômetro 352. bre os seus próximos atos na toriiiinentedo
lias federais, ao contrario
dü Club, Militar, «o- DERROTADA
Cerca de 90 feridos — reli- presidência
que havia afirmado pela maO seu maior sucertsü cômico, com
A ARGENTINA
ranlr-s nordestinos cm mia breiiido.no que lante á orlen:
nhá ao DIÁRIO DA NOITE, o
CATAI-DO
SAMAHITANA SANTOS — RODOllFÒ
PELO
URUGUAI
maioria — Pilaram as depen- iaçôo da Reviita. Aliás, segunsoubemos, aliula sem confirARENA e outros.
No iniitch inicial da terceira ro> sr,' Eugênio Barros, continuo.dencias dos trís hospilai» de. do
a Kevlsia sairia de clr- dada, a representação feminina vam patrulhando as ruas da caBarbaeena, o Hospital São .lo- maçâo,
culaçao por algum (empo, en- dòvuruguai, apresentando-se
pitai.
sé, a Santa Casa de Minerifor.náo se ultimassem os tidiinente superior derrotou nlA' noite,
dia e a Maleinldade-Polieli. quanto
a segundo as ante as Informações,
entendimentos ' para liannoni- da Argentina
quais, as tropas genica.
pela contagem de
sar as correntes Uivertentes
2x0 (15x19 e 15x8) numa peleja riam retiradas, procuramos o
Até aquela hora — cerca das
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
onde os nacionais resolveram in- ministro da Justiça. Informou24 horas — tinham sido encon"õentlvar
Ao lado da Central
as vòleybálistás orlei.- nos o sr. Negrão de Lima, que
tndos onze mortos.
pelo menos nas próximas
24
O niariiilnista e o foftiiisU da Brasil cm Rartiacena, adiantam rais.'oeomoliva
horas, a situação será mantida,
HOJ E —ÁS 2 1 H ORAS
do "rápido do? que nenhum * «As carros que PROSSEGUIRA'
isto é, o Éxéricto continuará paHOJE O CERTAME
baianos", It-4, que en^avelau descarrilou- elie-ou a lombar
O CIRCO
DIFERENTE
O Campeonato, Sul-Amerlcano talhando-São Luis.
no cargueiro, sofreram apenas De acordo ainda com a* mesNA ASSEMBLÉIA
mas inform_t|Sôèlí..ií.cansa
ferimentos leves.
NOVO E GRANDE ESPETÁCULO
do de Volsy-ball, prosségúlri". Üo|e
LEGISLATIVA
i As primeira!) observações da desastre ierl» sido'-¦¦ "¦¦¦desrespeito á, noite coni a realização de mais
A atençío da população de
duas pelejas que são ás"riosegulnadministração da Central do a sinalização^—
tes:
Brasil x Peru,
setor São Luis, íoi.atraída, na tarde
feminino e Argentina e Uruguai dc ontem, para a Assembléia Esno setor masculino. "T
'"«PUMENtOS
tadual, cuja sessão, instalada
NACIONAIST
A sclevo brpsileira que der- ás 14 Jioras, durou poucos mi^____M_!^a__________f
recomendou-que u Ceia e a rotou a do Uruguai nu estréia nulos. O presidente, èm exéreleio, sr. Fernando iVana, das
Mesa tivessem maior cautela envidará todos os esforços para Oposições
Coligadas, antes da
levar de vencida a representanas suas homenagens,
pós- çâo peruana que derrotou tam- abertura^ dos trabalhos, sollcitumas, a fim.de evitar o que bem na estréia o sexteto da Ar- tou «o general Edgardino Pinta
ocorreu cernira sr. Osvaldo gêntina.
que comparecesse á Câmara.
-Costa,
Atendido, formulou ao comanque teve lima manl¦festaçâo de,pesar na Casa, seus trabalhos
dante da 10." Região Militar um
pelo mesmo
ainda
quando
continuava fato. O presidente, em se- pedido de garantias para o fimvivo. Observou, então, o sr. giilda, esclareceu que a Mesa cionamento do Legislativo, porPaulo Teixeira, ãc Camargo
não podia recusar um reque- quanto os deputados de sua
líder do R. .§-. P., que a rlmcnto semelhante, haven- bancada"estavam ameaçados,
¦¦¦,.:¦„ .,. WClfiqjjiSKIN i)..,t íi JAMES V «RN " T
O general Edgardino retrucou,
--J/t observação:dèi'à>iai#er ãiri- do, aliás, só motivo de rego- gdntão.
^"^r
¦Cátti(]MJi,1[£éyak,que, §ijo por não ter sc verifica- sembléiaque o presidente da Asá
giãa
;.
devia formular, por esr
<_tigj ' imisM^iMãÉÊPeW:r^ os •do o acidentei
"•¦.,¦-'
u .Wito.^a eápecie dè garantia que

A' semelhança cio rum acaba
. i'.e ocorrer com os médicos; está
sVudá promovida, para princlpia cio próximo mês de outubro,
anis grande assembléia dos seri-klove:. burocráticos da União.
;;i'.c pleiteiam melhoria de ven.'..menti.:; c salários. .V:cza isso
\ tão sendo convacatlSs os OU- „-.a.-i Adininistratlvo3.'Conlãdo;v3, Kstatislicos, Calculistas. Delenlüstas. Escrifcurarlos, Almoíiiirites, Datllogralos e extranur.ierarlos de modo geral. A as-y.nibléiit cera realizada em' lolU c dia a serem brevãnpente
anunciados, .

fèín O CRUZEIRO

o aclamado regente patrício
Ek'.'.z'.u- de Carvalho, (|iie limlo lem brilhado no estrangeiro
(Elcàsiar 6 Professor de Regência do BòrksHlrc Muslc Center
de Tanglowootl. Estados-Unldos,
jjoi- exemplo) íoi nomeado pelo Miitislro-da Educaçfio v Simde, sob cujos Auspícios se reali'-0
zarft o Concurso de Canto
Grande Cnruso" pára a Bolsa
de Estudos Mario UiMt. Presiilente dtt parle ariistiea e léenica daquele certame — que
ctlá. do resto, despertando gran-;
de inlci-ps.se. sendo elevado o
numero cltí Inscritos no mesmo.
O JÚRI
Elenzer de Carvalho
Assim,
convidou três personalidades de
destaque e dc grande còmp.e-

191
•S

Líyfl

"

-y CAFÉ FILHO À IMPRENSA :

- Nossa legislação social é methor e mais
avançada que a das países europeus

ÊMTEATROS
MUNICIPAL

TEATIO

Hy!

Cresce no exterior o interesse pelo Brasil — Vargas
apoia a industrialização do xisto — Trabalham os nossos escritórios comerciais — O café brasileiro nos mercados do Velho Mundo
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Convocado o funcionalismo para
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Bem declarr
Rssociaü
M| - Mal
|ini^>:
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VAO haver* Abono dc. Nala •
^
A afirno corrente ano.
m»çào categórica tem fundamento, ao se considerar nao so
a politlca üo Governo, compnmlndo despesas, como igualmenmente, o engavetamento do preFaran,
-1"'a
jéto do sr. Benjamin
i mmmhÉ0/Íw\B m»»> nesta
Kte
que regularia o assunto.
1
lül?
||
co¦BMranvW' 1
K, preços
O projeto está parado nas
missões há muito tempo, e onPiJÉM
BM
¦>riíii|i"'urgentem. pedindo o deputado
a
foi
ela para a sua votação,
WamXm. ¦
¦?' ""'"'"
mesma neeada. pelo sr. Nereu
mWSaWBÊA
______
___P
Ramos, sob o fundamento de
que nSo se enquadrava nos d,s- /'IDADE DO VATICANO, li)
^ CR.) — O Papa Pio XU lflMw3|mHLiV.fl
positivos regimentais.
¦__•_______¦
atacou violentamente a contnbuição dos católicos
para a I
abundância dc livros sexuais;
que hoje se vé.
Em discurso hoje liberado, u
Papa disse a quoifi uma centena dc pais católicos franceses |
os quais recebeu ontem em nuSOLUÇÃO
diencia. qu* era tragicamente '
urgente que os chefes dc famlAcaba de set ptcKS.
lias católicas de lodo o mundo pos.odeeapi-iocur;
A poria da adega estase unissem no combate a "es- «•Po^decretodó-M
va trancada pelo lado de
ta praga".
Republica, ocaplodtS
fora.
Salientando que atacava em Emanl cio Amará) ptW'
particular os autores católicos, ato loi recebido toas
Sua Santidade declarou que "ss aplausos pw parle do ndaj
referia à redação de livros e eulo de amigas èai»iB(J
os representantes da Coligação artigos relativos á iniciação se- sr. Amaral Peixoto
desejavam. Em seguida, reli- xual, os quais, muitas ve_'cs, ft frente cio governo.«tá
dã U
rou-se em companhia dos ofi- hoje. conseguem tremendos su- cio Iiio cemo em saaVXi»
ciais de seu Estado Maior. As cessos de venda, inundam lodo litar e dc cidadão, leà'4t
forças do Exército que estáo o mundo, invadem a mente da trado real mérito cõõifò
patrulhando o centro da cidade, criança, sufoca a geração cm lha. dc serviços u«ijj
entretanto, permaneceram nas desenvolvimento c confundem pátria,
os jovens casais. Esta propaTrata-se dt um jiiiió'^
proximidades do edifício.
Tave inicio, depois, a sessão. ganda fexua! ameaça os cato- cimento do valor do Ssàji
O sr. Newton Belo, lider do lieos. exagerando, alem de to- ciai rie marinha, cuja ^
a Importante e blica e descortltilo fe
PST, foi á tribuna e pronunciou da medida,
violento discurso, acusando o sr. significante vida sexual nor- tivo o recomendais. iís
dc seus concidadSoí,
Fernando Viana e outros depu- mal.
tados oposicionistas de haverem
comandado o ataque contra a
comitiva do governador Eugenia
de Barros. Os representante.?
reagiram e, em
da Coligação
poucos instantes, generalizou-se
o tumulto. O presidente deixou
o seu posto e avançou, pelo recinto, em direção é. bancada governista. Houve correrias.
O deputado Newton Belo sacou do revolver e, com maior
exaltação continuou cm sua
catilinaria contra os oposicionistas. A confusão tornou-se ge— A ccnlou; "A voz rio
(UP)
MOSCOU. 20
ral. Todos gritavam e gestlcuponí
lavam. Serenados os ânimos, os União Soviética fundiu numa tico con1 em umá te
tres
organizações
dc
defesa
só
aos
Colitralitó
auvcrtencla
elemento., das Oposições
gadas abandonaram a Assem- civil c apelou pela intensifi- guerra anglo-amerlcuá.
cação
do
trabalho
dc
defesa
ciMEDO
bléia, alegando a falta cie gaLONDRES. 21) UNS];rantias. A bancada do PST fi- vil cm lodo o seu território. A
cou impossibilitada de continuar notícia da fusão diz que esta foi Radio rie Moscou owi;
em
ordenada com especial atenção meiro ministro da Cia
do Legislativo,
os trabalhos'falta
de numero, á criação de clubes nas aldeias. munista. Chou En Ui.a
virtude' da
um?, vez que está desfalcada de de rmdo a que nem uma sr 'cucio clüo qur o T;i:i:')
um deputado, o sr. Ivar Salda- fazenda
coletiva,, fazenda do Paz com o JapSo etlni
nha, ferido durante os tiroteios Estado ou estação de maquinai Segurança Nipo-Konc
e tratores fique sem sua enti- cimo constituem !ira:i;
de ontem.
dade de defesa civil.
a Rússia.
NAO HOUVE SESSÃO
O
coronel-genoral
Vassily
NO TRE
Küznetzov, chefe da organize.
Iqut\
Enquanto isso devido ao não çào de defesa, disse que o povo
os
todos
de
comparecimento
soviético está fazendo uma in
juizes, o Tribunal Regional Elei- l.çnsa campanha cm prol dc um
toral, não pôde realizar a ses- pacto de paz entre as cince
são extraordinária convocada grandes potências, mas acrespara ontem, ás 16 horas, no eclificio do Tribunal de Justiça.
Nessa reunião, o TRE examhiaria a situação criaria com a desfruição tíe sua ssde pelo incenNa Avenida Presidente Vardio ontem á noite ateado por
v.as, próximo á Ponte dos Maripopu'.*res revoltados.
nheiros, ontem. vp menor João.
de 15 anos, operário,
filho de
GOVERNADOR
O
Pedro Gusmão Rangel,"morador
TEM UMA LISTA
na estrada Porto Velho, 1036.
O governador Eugênio de foi atropelado por auto, sofronBsrros, em declarações á im- do fratura da perna direita. Soprensa, relatou tíetalhaclamsn- corrido peJa Assistência .depois
te os acontecimentos que pre- dc medicado, foi internado no
cadéraí.n á sua viagem para o HPS.
_L
Maranhão. Disse tudo que fizera no sentido de obter a perMilton
manencia do tenente
G-aspar na Chefaturá da Policia, o que redundou inútil. E. medo a nos invadir todo o coracrescentou:
po. Ferros retorcidos e carnes
Sei que uma força supe- humanas se misturavam com larior impediu a pjrmanencia do ma e pedras. O quadro era dc
tenente Gaspar na chefia de tal fôrma impressionante que
Policia. Estou certo de que o por algum minutos ficamos imotenente Gaspar teria mantido bilizados. A primeira parte hua.s manifestações dos oposicio- mana que divisamos, nos imnl. » ; nos devidos termos, lc- pressionou
sobremaneira- Foi
vantio-ós a desistir da embos- uma cabeleira linda, completacada que fizeram e de qus fo- mente branca, que
sabíamos
ram vitimas os meus amigos, perfeitamente a
pertencequem
que, lotando um ônibus, apro- ra. Era a nívea cabeleira rio
ximavam-se
Palácio
do
dos nosso ilustre colega de ImprenCMBAIWM»'
Leões".
sa Galeão Coutinho, que ha- XIA 0 - VWWÀ
Afirmou o sr. Eugênio de via sido separada completamen- MAO
naus, via Beto», W"
Barros que chefes oposicionis- te do resto de seu corpo.
Irtn no Jtio. ««f
tas, cuja _elaçfco tem no bolso,
Braços, pernas, cabeças e oum,
organizaram um plano para as- trás partes do corpo humano se polo diplomai* P>.
va» Punkersbeke,
sassiná-lo, no momento em que misturavam com
de ConítclIMioni d» K
atingiss3 o Palácio, acentuan- ferro. Com exceção pedaços
da aero-mo- „„n5C da FMj*'*g
do:
Não pretendo matar nin- ça, nenhum outro poderia ser embaixador. FrHiO«
identificado. Estavam compleguem. Porem, resistirei contra tamente despidos o totalmente fc da represento*
todos os ataques. Tenho minha mutilados.
'?^
pais, 0 diplomai»
lista de responsáveis pela situaAlguns caboclos da serra do fazendo tou.w«"-S
ção de desordem que a Coliga- Parati,
principalmente da região nossos principal .1**
ção pretende implantar no Ma- conhecida
como "Rancho da produção om car »
ranhão. Ta's elementos ficam
Toca",
conduzidos
ao local peio
ervaçáo, tendo
responsabilizados pelo que ocorinspetor de quarteirão Miguci
'
pcrcorreroNordMU^
rer.
Alves dos Santos, colocaram cm Unia. devendo m í"
CONFLITO NO INTERIOR
iar pelas rsladcs
onze redes, os pedaços de corO delegado rie policia de Co- pos, carregando-os para a base
í do Sul. Vem»»
roatá, segundo a Meridional, da serra. Ali, reunidos
novaem telegrama ás autoridades de mente os
pedaços, foram colocaS. Luis, informou que houve na- dos em apenas
nove redes, uma
qucle muniflpio graive conflito, vez que apenas nove cabeças íodo qual resultaram vários fe- ram encontradas.
ridos e um morto.
' REMOVIDOS EM KÊDKS DS
Coroatá é um grande reduto
CORPOS
DESPEDAÇADOS
das Oposições Coligadas.
Na manhã de ontem, os corAlcldia.?»*» JA*
CALMA A SITUAÇÃO
pos já exalavam forte mau cluicasado,J
Ontem, à tarde, era de calma ro. Logo quo amanheceu, os ca- 21 anos, e..«f
„ti
boclos colocaram as redes entre bailando
a situação
em
Sfio
do U
As
forLuiz.
'Exército
«
ças do
reiniciaram o pedaços de paus e iniciaram a da demolição
i«
M
übatu-Mirim. ontem, caiu
para
patrulbamento das ruas. ocupan jornada
andaram recebendo fo
^
do as posições estratégicas para Cerca de trôs horas
garantir a ordem. Mais de 600 por trilhas de caçadores, ale
soldados estão distribuídos pelo chegarem ao destino. Os despoJ
centro ila capital maranhense: jos foram, então, embarcados cou em observ^
As fabricas foram, também, numa pequena lancha e condi,ocupadas pelas tropas federais.- zidos ã Ubatuba. onde autoriEnquanto corre' o rumor de dades da Força Aérwi Brasileira
que seguirãd do Ceará novos e dirigentes da '-Real" agutircontingentes do Exerèito, o ge- davam noticias.
neral Edgardino Pinta confir. A reportagem palestrou coin o
"Real" do Rio dc Jamou à nossa reportagem
que diretor da
l)lf
ordenou o orivio para o Mara"i;''
neiro. o qual não sabe a que.
(MISS A
nhao de uma companhia de me- atribuir as causas do desastre.
ralhadorjs dp 25." Batalhão de
Siia
__Em caminhão, os corpos dc*
T?r?»m* * de uma verão chegar a São Paulo, ás II
_,sÍad01Lef'de
companhia de fuzileiros navai?.
Ao que
horas da madrugada.'
PRErARARO>ARA MANTER tudo Indica, ierão
enterradis
A ORDEM
logo a seguir, uma vez que ,iá
O governador Eugçnlo cie Bar. exalam forte mau cheiro. O dn
ros informou haver solicitado jornalista Galeão Coutinho poito.l/L"- W?
>'
ao ministro da Justiça a reti- sivelmente será cmbalsaniado, Lurffo
rada das tropas a0 Exercito das pois será exposto enj câmara ai- do corrcnle,
T'
asriitlrfc
ruas de S£o Luiz. Declarou ele, dente na Biblioteca Municipal. ja
textualmente, ao representante
da "Agencia
Meridional":
Estou preparado
.pfera man.
ter a ordem e i_a*áurar' o' resDW>
peito ao qieu fovírno.
(MISSA DE V
• iif",ji!í
tem**. Interrogado
^m
esposai
„a ^"1?,5!mS
Araujo.
de
José Câmlldo
lespeito da continuação,
ajfrátleoem penlíorados *r/ü/,s B5pjÍlS»Kí W
Exercito, dô 'patrulhámento pelo
dos
grania"oiii" eompareelmento !se ÍJCllABjfei
pontos principais desta'capital,
>
pela perda (Ia sua inesouecivel °' |í>r p
disse o gal. Edgardino Pinta:
(W*l
veltando a oportunidade para
Aguardo ordens
superiores.
P«» rtrrí€
Estou dando ciência de todos
„ rem ã missa dc 7.» dia que-ini * ¦„,ggjjy
os
j? mandam celebrar amanha,
ras, na Matrlí de Nossa, Senh"- •>•
mente agradecem.

0 PAPA E
A QUESTÃO
SEXUAL

Conto Policial
de 1 Minuto
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A RÚSSIA REAGE ÀO TRATADO DE PAZ COM Oíl

Intensificisção
defesa civil cm M
o território russ

Teve a perna
fraturada
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Mangabeira garante que Getulio
dará mais carao em ministro
tando a repercussão do scu discurso, cm quc chamou ele "Governo pilhéria" adi sr, Gelulio Vargas, o .sr. Otávio Mangabeira disse quo "a falta de cosfcume ela pratica cia democracia
fez com qno as minhas palavras alcançacem tanta repercuBsão. Isso reflete a situação da
cleseducaçâo da prática das Instit.uiçõcs". Acentuou quc _ sua
atuação na critica construtiva
advertindo o governo dos .seus
erros, pois a "democracia
DESDE
praücada pelo sr. Getulio Vargas
CrS 7.800,00
o
e
profissional
autoritarismo",
27 *— sn podo degenerar
em despoüs"* RljA CHILE,
,,|ii:i 'I" represen- mos. O .sr. Otávio Mangabeira
11
a
4
W
dis.se que vai residir na Bahia
VnS/ritoda.
e dali participará ria politica
Rprcços tlt- rara ocasião,
na
mesmo,
l?i|Lf, ho.e
nacional no campo estadual,
mas
cwnua
.CTâunisA
'V"l'ir.i entre- ¦' Avenida quer ser um elemento de harmonia como o foi no governo
,* :, (.alerto Cru* passado. Sobre o
discurso do
{:;'„.„„,,
líder do ptb na Assembléia, segundo o qual mandara retirar
' busto do sr Getulio Vargas
que existia no Palácio disse que
se tratava de pilhérias... Comontou que havia um busto nn
parede do Palácio, mas que. foi
retirado para a pintura cTo
dio. Depois de muito tempo prfifoi
?$S^
que notou, disse, rindo.
, ,1,,'uw.*, iiii enviado dos.'
E»-r„ ..'.' Hn Bahia, o sr
'*(.l,ir,in!o declarou
vi» Mnligiib**''"
(#,..
qllC o sr
((i»ic:0;*:,
¦
Oelulio
mlngos ComenS5Õ cm

ç$IM$*^^

'•¦*

/-PÜI

kLjI

^1

iBMÉ^^ta*^,

i:"7..

'¦'¦T^mÊÊià

f>x'*Wsmm

^Wrm^MÉZ^^flu;

m\ X^l

ÍÍÍÍEIIK

- t**_@Ís9HHnJ||PJ

•fâfJÈmLj^y ^^^WB>' irt v **'

w

Srr*_V

^|

9

^ia^*'"'*". JL v£~* à^tim—ÍÊmE—£^—víT^A^fjm\

v m

lk ii^-Ie^&I

^Am

I

^'ji'i7k&><

. mmJ''

fí____: -y

vastol

i lon;]

OOO.RO-NO í a melhor pru'"liir uniItjio contra o «nor u
•*\itn o
tm
aplicação
Um»
lir,
i*
vinte
quatro lioras.
m pnr

Matou o compànheiio de trabalho é foi
condenado a ]5 anos
de reclusão

S. PAULO (Meridlonau —
.Na Fabrica de Papel Klablri,
na rua Vcluntarios da Pátria, as
*• 11,1*1
'.2.5(1
ODO*«0*NO 11,111 nlriM
lioras de 16 dc fevereiro
lusiirlia a roupa.
de 1950, por motivos de somenos, surgiu uma briga entre
ODO-80-NO nr*, irrita a peln.
fartos operários. Durante a iu00O-RO-NO nin ura nn
ta que sc travou, caiu morto a
Si linda nâo '• u**n. v "¦'•'' wíi»l«
tacadas o operário 'Icolilo Loiiiijiílii. Mfl- " ím-Ilior é irupes, sendo apontado como assassinò Benedito Pereira dos
arcar boje, frm falta,
Santos.
0 ANTI-SUDORAL E
Preso, o Indiciado ncr^ou a auDESODORANTE
toria do delito, mas as provas
MAIS USADO NO MUNDO
contra ele eram suficientes para
manda-lo a.s barras tio Tribunal
do Juri. "K o seu Julgamento
se processou ontem, presidido
polo sr. Antônio Meira Mctto.
.«representavam a Justiça Publi. .1 o sr. Joaquim Ferreira de
oliveira, funcionando como esfi
crivão o.sr,
Inácio Lucas. O
Conselho de Jurados era composto pelos srs. João Ribeiro
Filho. Otávio Augusto Pereira
cie Qucir.v,, Kenato Leite cie
..Miais. Joaquim Lelc Fonseca,
Joao Pedro Veiga Pactieco e
Pis inchado*; .
Jaime Silva Junior. A defesa tiOlhes empcifjuçodos.-. cou a cargo do sr .Manoel Pecito Pimentel.
ifotf.nJS'.filRuns '''"". th.tot.ias (ie
No ünál dos trabalhos o Jutri tiriclon.mento rios rins c do ri
ç:n'clenou o reu a quinze anos
v.
sentir
urlnârin.
Quando
çirtUii)
de reclusão por cinco votos.
<!e
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DESCONFIAVA DO PRIMO
E tentou matar a esposa a tiro
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OITO MORTOS NA EXPLOSÃO DA OALDEÍrÀ — Salvador,
(Meridional) — Conforme foi amplamente noticiado, através
dc sucessivas reportagens dos "Associados", dolorosa tragé«,ia vem dc abalar a opinião publica do Eslado. Na cidade dc
Serrinha explodiu a caldeira du locomotiva n." 500, fazendo
voar pelos ares fragmentos dc ferro que atingiram casas c
transeuntes, em consequencia do quc ainda oito vidas foram
roubadas a lares humildes. A tragédia assumiu dolorosas proporções, já tendo a I.cste. Brasileira tomado as providencias dc
sua alçada, designando uma comissão de. técnicos para apurar as causas do pavoroso desastre. Nas fotos, da "Meridional", a caldeira fatídica e o balanço trágico da explosão: —
oito mortos.

Condenado famoso delinqüente
Dois anos de reclusão pelo crime de estelionato

s. PAULO

:¦ [>¦

-{¦•;-'.

ríartos i nes

¦

Vão ser ampliadas as
plataformas das estações dos subúrbios da
Central

Dc Hamburgo, diretamente
(Meridional) — quc',* depois de medicada com importados
Vão ser ampliadas a.s plnlaCasa J. Med-ina,
-estações de Lauro
urgência r.o Pronto Socorro, deu especializariapela
no ramo, o.s famo. formas das

O serralheiro Humberto Giatll,
de 32 anos, residente na rua
Dr. Zuquim, 1.228, em Santana, tentou matar sua esposa.
Aparecida Antônio Ferro, dc 25
«nos, residente á rua Al£redo
íí
Pujol, 120, casa 7.
Preso em flagrante, fol,autuado, relatando às autojrldndes os antecedentes do crime.
.' SEPARAÇÃO
A situação conjugai de Glattl devia desde há multo provocar um desfecho violento,. pois
tiue, lnduvfduo ciumento,' hão
permitia que a esposa visitasse
siquer seus parentes mals proxlmos. ou sejam seus pais, mo.adores no predio mencionado
dá rua Alfredo Pujol. Sucederam-se por isso diversas cir-'
cunstanclas quc mais afastaram;
Giattl de Aparecida, tendo -cln
sc separado e ido-para o dòrhlr
clliode seus pais. Giatti nãq.se,
conformou e procurou por todas as formas reconciliação, que
seus sogros não admitiram em
virtude do seu caráter exaltado
c vingativo. Obseca-do pela idéia
de traição da esposa, Giatti viu
nc primo da mesma, Antônio
de tal. o seu rival, c, desde então, náo teve sossego, planejan.
do, portanto, eliminar Aparecida.
UM TIRO DE "MAUSEK"
Depois de não poucas tentativas para recuperar Aparecida,
lutando sempre com a intransir,
gencia dos sogros, dc cuja casa
havia sido anteriormente escorraçado, Giatti resolveu matar a
mulher. E ontem, após ter sido
informado dc que ela se encon.
trava na residência de. um
cunhado, na rua Flovincla, 28,
Agua Fria, Giatti ali chegou
pouco antes das 12 horas, ficando a conversar animadamente
com Aparecida e seu cunhado,
a fim dc promover a reconcilia¦ião desejada. Tudo foi em vão.
Diante, da atitude, irredutível
lia mulher, Giatti tirou do boiso uma "Mauser" e contra ela
disparou um tiro. O cunhado
de Aparecida evitou que Giatti
desfechasse mais tiros.
EM FLAGRANTE
Humberto Giatti náo pôde fu.
glr ao flagrante, sendo detido
e encaminhado á 9* Delegacia.
Enquanto isso ocorria, eram
prestados cuidados a Aparecida,

entrada no Hospital das Clinicas, pois a bala lhe atingira a
região mamaria esquerda, penetrando prof lindamente.
Humberto Oiatti havia umiprado anteontem a arma e respeetiva munição, pari extermiBar a esposa.
A autoridade, após o termino
do flagrante, enviou Humberto
Giattl para o Departamento de
Inuvestigações, a fim de que seja
Investigações, a lim de quc seja
de; Detenção'.

sos pianos Schiedmayer, Dotiier,
Schimcl, Thein, Bechsteim, tipos
1.4 dc cauda; Armário 3 pedais,
teclado marfim legitimo, estilos
Chipandale, Luis XV c Comum.
Preços ocasião, a i__igo prazo,
sem flador, an publico e revendedores, variados modelos c rores, ultima palavra em qualldade técnica moderna.
Rua Chile, 27 — Fica paralela
á Av. Rio Branco e Galeria

Cruzeiro,

Muller, São Cristóvão, Mangueira, São Francisco Xavier,
Itocha. Riachuelo, Sampaio, En*
Senho Novo, Todos os Santos,
Encantado, Piedade, Quintino
Bocaiúva c Cascadura, A provldencia íoi determinada pelo
diretor da Central do Brasil e
os trabalhos deverão ser concluidos ate fins de outubro vlndouro, a fim de que seja posslvel a parada nas referidas estações das composições de 9
carros.
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DIÁRIO J.A NOITE
Rio, 20-9-1951 -- 5

Televisão desde
Cr$ 1.510,0!
Radins-Vitrnlas desde CrS —
5.800,00 — Zcnith — Scntlnal
—
—• Ecophone. — Emerson
Ravthon — StromhcrR — Carl—
—
Sylr
Phllco
son — Philips
vania c outras afamailas
marcas.

CASA J. MEDINA
RUA CHILE, 27
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S. PAULO (Meridional) — a Vila Maria, juntamente com
Foi julgado na 8." Vaia Crimi- a esposa deste. Chegando o
nal o ianuso tielinqu,;n*c I.uiz grupo no bairro Indicado, enM
Volante, que praticou vários esc__JPít/#J SALADEIRA, 7 peças, ricamen- QO
^S^àiOQ^P'*
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tarados, que violaram o respeim\.
um "caipira" que Jhe/íez uma
apet.te,
to ao.s mortos, após uma noi||IU i'. eneif;!a, perda
tada alegre e impulsionados pepergunta sobre determinada rua.
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se detiveram no Cassino Irajíi,
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farra,
a
como
se
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interesseu-se
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vendo rápida busca aos crimi(ivojvendn n bem estai' ao seu aparelho. A unidade é movida pela transação c íoi ato a casa
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que
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conhecida,
de
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uma
sua
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por motor e compreende um me.
*>«r=__---*^
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C—*Ím . x
são preventiva dos elementos
•nente
mil
cruzeiros.
tancia
de
Érnirc t _lnf."*.i.
quinze
J^^mL^mWmm '" cc'ana japonesa autêntica
^
dispostos para transmtsão: Aloisio Pina, vulrro
que
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Pires, de onde rumaram para
rie Có.iirro Mor.se.
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esperando-se que os tramulta de 500 cruzeiros.
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A conversão é baseada em
Sortaiea contra o arbi- planos aprovados pelo rei e está
realizada sob a direção
íric, o fanatismo e a sendo
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será transportada
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Será
instalado
ar conum Eska com os olhos de um
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num relógio ao alcance de todas as classes. E isto só é
povo. Certo, não vem sendo
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só nos
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obedecido, na letra e no espi- todo pintado de branco, lhclusi.
possivel porque Eska é o resultado de cuidadosas pesquisas
ve
o
casco,
levando
na
chaminé
rito. Certo, não a aplicam, screalizadas por muitas
quer nos mandamentos básicos. as cores da Shaw Saville Line.
gerações de relojoeiros suíços, espeO rei decidiu quc 0 navio
Mas c sempre uma fortaleza cooallzados em alta
precisão. Os fabricantes de Eska conhecem
letiva o um escudo individual a transportará carga frete tanto
os segredos de Iodos' os tipos de relógios — sendo dos
proteger todos e a cada um na viagem de ida quanto na dc
pri•neiros a fabricarem relógios automáticos — e
contra o arbítrio, o fanatismo e regresso.
por isso poa opressão. O.s males que aflidem criar um relógio tão
Ateou fogo
perfeito
gem o povo são, sobretudo, decorrentes, ali e acolá, pela má a ex-amante
fé, que é regra. Apesar, porem,
PETROPOLIS, 19 (Do corres-,
da cstultice ou da malicia, se- pondente)
— Em estado
gue a ' Kação, embora tropega. rstá inetrnada no Prontograve,
Sopela estrada que pódc conduzir corn a jovem Eunice Pereira
á plenitude da liberdade politl- da Silva, de 20 anos, rssicler.té
co-cconomica.' Basta, para que á rua Lopes Trovão.
esse elevado fim seja colimado;
Estava ela separada rio nmriiique juremos todos defender a te. Orlando Vaz. Fste, dejespelei suprema que nos rege. e rado por não conseguir uma recumpri-la á exação.
conciliação, agrediu Eunice a
Justifica-se, asint, o presen- sacos, ontem, c em seguida derte requerimento no sentido rie ram -tt alcol sobre as vestes da
ser transcrito cm Ata^um voto moça. ateando fogo.
tio júbilo eivico á passagem ria
A Policia esiá no encalço dc
eféineride".
Orlando Vaz, que fugiu.
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FARRA MACABRA
Os ébríos violaram
sepulturas c promoveram um festini
com cinco esqueletos
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Admire em seu re.ojoei.ro ue conjun.ç
os úítin.oi modelos eska — n mais
linda e variada coleção de l!t5l em
relógios para homens t senhoras.
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AVI AO FANTASMA — Em foco a novo avião B-fil sem nilolò
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0 casal-chega, tem que'ficar 6 semanas .na cidade, contrata um adfogo o divorcio
vogado 1 consegue
'justifica
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a separação ? —
Que motivo
Não importa.:..qualquer motivo serve
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Nos Possantes e Modernos
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Agora, .1 vntyvtii por .emana,
eom «tealai em São Paulo a Porlo A/oijra,
•m véo rápido e confortável a bordo
dos mfeUrnilsimos e luxuosos quadrjmoiorej
"5Jry»«t«r"* da (rota internacional.
convisnfonera:

ffCOfha o horário da sua

HORÁRIO
OO RIO PARA BUENOS AIRES
iSIGUNDAS,

QUARTAS

E SíXTASl

E/isaJbeíii Taylor ao lado de seu advogado assisie, em
Reno, a ema /ase do processo de seu divorcio

Partida I Chegada em i Chegada em l Chegada em
P.'Alegre
B. Aira»
át Rio S. Paulo

-rr*

Segundos
10:40 I

M5
10:45
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S. FRANCISCO DA CALI- , rie ouro nasceu a
cidade
de
FORNIA, 8 (Por via aérea) — Goldfield, cheia de restauranUltimamente, o nome rio Bata-1 tes. bars e casas de jogo. Pasdo cie Nevada conquistou 1 ita sacia a febre de ouro, Goldfield
muito grande, ccmserynndp-se ro tornou-se uma ruina, pias Las
iartaz de acontecimentos pensar. Vegas encontrou outra mina de
cionais. A.s cidades de Reno e lucro: jogo e divórcio.
Las Vegàsi conhecidas.nos Esta- PESADOS
dos Unidos como as "capitais da
IMPOSTOS
divorcio", começam a aparéqer
SOBRE O JOGO
nos telegramas ria imprensa com
muita freqüência.
Todos os anos, de dois a três
Foi o Rov:vna'lnr jíaJEF.r qi's"i milhões de turistas visitam essa i
Introduziu, em 1931,/as leis que região e L;is Vagas e Reno são j
modificaram completamente. ..'a praticamente cidades de ré-taii; :
situação no tocante ao easamen- nnte=, hotéis e casinas de jogo,
to e no divórcio. Essa ihiciati- aue podem receber essa exercito .
turistas. O jogo ê regulava correu parelha?. com. outra, de
mshtádo e paga pesados impôs- |
que a comnlrtn: foram ;autoi'í- •los,
que sustentam o Estado de ¦.
zados a funcionar casinos emitrás casns-áe jogo que ali se es- Nevada; a taxa de 1% sobre o'
movimento; rendeu 18 milhões'
tabeiecerara. a fira rie divertir tie
i
dólares no ana passado.
os que vãD aquele Estado-a fim
j
cie divorciai', Nevada que tomou DIVORCIO
POR QUALQUER MOTIVO j
o seu nome çlo espanhol — pais
da neve — è patico populoso,
Qual é o segredo dessa indusconta apenas 160 mil habitantes tria de divórcios e casamentos
e suas duas maiores cidades — de Nevada? Para obter o direiF.eno e Las Ve*as — tém. res- to de divórcio, è necessário hapectivamentc, 32 mil e 2;s mil bítar o Estado pelo menos fi se- |
habitantes.
mana1. Como causas de divórMuito antes o.ue ,-ursisse essa cio sua ac-sítos todos os motivos,
industria
de divórcios e casa- entre o: quais o Inais freqüente
Nevada, e principal- é a de-r.:-ç5o de um. dos conjumentos,
manle LasVVegas, haviam sido gés do latp.or tempo çuper^r. a
atingidas tambem peia febre de hot ano---Òutroi motivo muito
oura: era ern 1902, quando Síiji- usado é o alcoolismo: basta que
mler e Marsh descobriram mi- a mulher acuse o marido de abttnas de ouro.
sar do álcool e que o marido adimediatamente míta essa acusarão, para que o
Construiu-se
existe ainda outra
uma estrada de feiro que ia aíé divorcia,
que
Las Vegas, que nessa época se maior nara o casamento,
ser feito imediatamente
tornou famosa por se beber s!| poric
leda
medida
após
eoncesfSo
a
mais champagne que em todas
as outras cidade* dos Estados i çnl, pais a |e| do E-tario r"o exiUnidos. Nos terrenos das minas j Coni, na 9a pág. — Letra T

e quartas
14:25
18:10

Sexta»
i
15:45

i
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OE BUENOS AIRES PAKA O RIO
(TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS!

Partida Chegada om I Chegado em i Chegada no
j
Rio
deB. Aires] P Alenre | S. Paulo |
9:20

Ttços, quintas e sábados
i , 16:00
12:15
I • 18:15
I
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Visite as Agencias da flEF.QYifl5 BHflSi)
e maiiite reservar sua passagsm:
No Ri : mv Rio 8,-anco, 277- Loja G . V Tels 7.2-8991,
32 4300 ou S2-8.66
Em S. Pauloi Rua Libero Eadaró, 370 - lei. 32-5133
Em 8. Aires: Av. Lecndro Alem, E62 - Tels.
Intormnçõe» e Reservas 32-6417 e 3;'-£913

• transporta
o progresso!
'Senhores do Céu

• Aclamado peia
multidão

ÈM ^k, klk&ài í
A grande muüidüo de fumantea csíá aclamundo entusiàaticamente o lançamento dos
cigarros Clipper.. "Clipper" è
o cigarro -para todo gosto. A
grande multidão do fumantes
esta aclamando entusiásticamente o lançamento doi
"Clipper'
garros Clipper..
cigarro para todo gosto.

Á grande multidão de fumantas esti tclamando entusiàstiáos ciçaraente o lançamento
"Clipper"
gàrrçi Clipper
é'o cigarro pera todo gosto
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EM SUR CLSSSE Vm cigarro p

FínalpjenU chegon 'Clipper..
garro qna

A grande multirlüo de fumantes esíá aclamando entusiásticamente o l.inçamente'dflH
cigarros Clipper.. "Qlis
o cigarro ngra tas®.

mstú-M'
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Clipper, o

todas as
fumantes. Clipper
im novo triunfo da
,o,dza Cruz. Finalmente chegou
'ritiü^í
Cl.ipper, o cigarro
satisfaz
|\i„^fa
c/ig(70u Clipper, o todas as dasses riequcfumantes.
ajmente ^i„n,',
Clipper representa um novo
triunfo da Souza Cruz.

toJSt- ^S^rSifl^ as das^
nçvç triunfo da Souà
nálmentê chegou Clipp
ro qw sâtisfa* todas, a:
fnBMJ}to. Clipper repr
m»*o triunfo da Souza
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OS FUMANTES

UM CIGARRO'
TODO 00STÍ

| A prátule multldft
F«*(d «etomand
; ifitfié tf Idnçametiti
"Clipper
1 rOl Clipper
OQtto pata tijdo poi

Hl
CHECOU
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ii Cllppér."0 cigárrg
ckr*dfci£ws*"íit''";* ">JBMWB^fasAg«iabBBffr7.'- * •* , .m, atisfaz todas as
grande rmp.c
9 fumantes. Clipper
está aclamando^
mente o
ta um novo triunfo
A C^ande multidão de íuman- Finalmente chegow Ciipper, o ros Clipjj^^Clipper"
toao gosto.i | da Spuia Cruz. •
tes çsta aclamando entusiàsti- cigorro quc sati.sjar todas classes garro pnra
cámepte t> lancarnento dos ci- de fumantes Clippvr represenla um nouo tnmi/o ria Souja
Birros Clipper
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Vai aos EE. Unidos
conhecer a legisl^ão
trabalhista
aeronáutica
Visando um estreitamento dos
vínculos que ligam os membros
rios diversos setores da ativlriaila nacional aos seus colegas
norte americanos, o Departamento do Estado da grande Republica do norte, através da
Secretaria do Trabalho, convldou vários representantes bra-'
slleiros para. constituindo um
grupo, realizarem uma demorade. visita aos principais centros
da produção daquela Nação e
entidades de classeEntre os convidados figura o
comandante Aristeo Azevedo de
Cerqueira Leite, jovem e experimentado piloto do corpo de
comandantes de Constellations
da Panair do Brasil e um dos
fundadores e primeiro presidente do Sindicato Nacional dos
Aeronautas, organização que
encerra em seu seio o pessoal
de vôo das nossas companhias
de navegação aérea comercial.
Profundo conhecedor dos problemas ligados com a aeronautxa e detentor de larga experiencia no seu "metier", eis
cue em breve completará sua
ciecima milésima hora de vôo,
o comandante Cerqueira Leite é figura de relevo entre os
comentaristas aeronáuticos do
Brasil, colaborando num dos
nossos principais vespertino camo redator especializado em assuntos de Aviação.
O grupo convidado pelo Departamento de Estado norte
americano encerrará representantes de quase iodos os setores de nossa atividade trabalhista e terá oportunidade de apreciar Horia a infraestrutura çlos
maiores centros de produção do
país ami;o, se estendendo pelo
espaço de quatro meses.
O comandante Cerqueira Leite será portador de uma mensagem do ministro Segadas Viana ao seu colega de pasta norte
americano Seu embarciUe devará se verificar ainda hoje, devendo o aeíonaufa patrício jí
transportar diretamente a Washin'Jton em um dos clippers da
PAA.

Os fumantes aclamam Clipper!

A grande multidão dc fumantes
está aclamando entusiàsticaraeute o lançamento dos cigarros
Clipper.. "Clipper" é q cigarro
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NOVA YORK - (EPS) Naquele domingo, 12 de setembro de 1943, á-.tardinha. Lorena Smlth, menina moradora cm
Venesa. Califórnia, entretinhase a olhar com um binóculo de
grande alcance a praia vizinha.
Chamou-lhe a atenção um automovel pequeno que avançava
lentamente por uma rua próxima á costa. Dentro dele la
uma pessoa que lhe pareceu conheçlda. Lorena notou que o
homem não prestava muita
atenção ao caminho, pois h. debruçado sobre o volante: Nesse
instante o carro chocou-se com
um poste, desgovernou-se e entrou num terreno, onde parou.
A porta do carro abriu-se e o
homem caiu do assento. Enquanto a menina chamava os
pais um Indivíduo de nome
Wayne Rowel. que estava próximo a<i lugar do acidente, correu para o carro e viu o Jovem
caido ao cháo banhado em sangue. Tinha uma faca cravada
entre as espaduas.
Ao ouvir que Rowel se aproximava o ferido disse debilmente:
"Ajude-me"!
"Que aconteceu, quem o íeriu"? perguntou Rowell. levantando a cabeça do rapaz. Mas
este não respondeu. Acabara de
morrer.
A policia compareceu á casa
de Rowell pouco depois que este a chamara. Examinando o
automóvel, os detetives encontraram nele uma camisa esporte e um roupão de banho, ambos manchados de sangue; encontraram tambem três penas
pequenas, que pareciam de chapeu de mulher e uns quantos
cabelos louros aderidos a ciasEra evidente que da agressão
á morte o tempo foi muito curto. Segundo a teoria da policia.
a pessoa que acompanhava o
rapaz, aparentemente uma mulher, havia-o apunhalado repenfinamente e saltado do carro
pouco antes deste ser visto por
Lorena Smlth. O médico legista dçclarou que a tragédia se
dera em minutos, pois o ferido

Pren-F^ ?:rjrssé"nt*da numa reunião da S.M.L.C.

•Realiza-se hoje. às IT horas,
no auditório do Hospital dos
Servidores do Estado, uma conferencia pelo professor Frank
Frankfeldt. do Brooklyn Hospital, de Nova York. sóbre o tema: "Recentes progressos no
diagnóstico e tratamento de
algumas afecções proetológicas
comuns". O ilustre . médico
norte-amcrloano.
chegado > há
pouco dos Estados Unido=, vem.
especialmente a convlt* dopresídènte da Sociedade Brasileira
de Proalologia a fim de rqàllzar uma série de coriferêntilas
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desitificafão por meio de peças
usadas na prótese dentaria

Sociedade Brasileira
de Proctologia
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O comandante Cerqueira
no inferior de um
Leite "Consfel/alíon"

' David Bacon, membro de arislocraiica lamllla de Boslon, alor de cinema, ioi vitima
de ura doa mais estranhos crimes do fíoíGrota Kellor, halywood. Sua bela esposa,
"caboref" o seu
de
pasoro
conf
via tido
sado era marcado por misleriosas ira^édías
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do ciitiisiàsticamentc o lançamenAparelho de prótese com o nome e numero da carteira
to dos cigarros Clipper . "Clipde
identidade de seu proprietário — (Fofo Meridional)
ó
o
cigarro
todo
para
por"
gosto.
A grando multidão de fumantes
SAO PAULO — Meridional — vistado. Nesses casos é fatiganestá aclamando entusràsticaracn- Para a identificação de um cor- te o trabalho de identificação
po carbonizado ou em adianta' dos despojos
encaminható o lançamento dos- cigarros do estado dc putrefação os den-. los á inúmaçãopara
nos Jazigos das
"Clipper"
se
são
tes,
como
sabe,
elementos
respectivas famílias.' São inue o cigarro
Clipper...
de grande valor, dada a resis- meros ós casos em que os peritos
todo
A
muioferecem
tencia
ás
altas
se valeram dos dentes para idenque
gosto
grande
para
c à intempérie.
tiflear
vitimas de catástrofes
tiilão dc fiimnntes está ac.laman- temperaturas
A respeito desse assunto, a re- tremendas. Aqui mesmo em São
do enlusiàslicaniente o lança- portagem ouviu o sr. José Can- Paulo, quando do desastre com o
titular da Asistencia Téc- ônibus "Avenida", uma jovem
mento dos cigarros Clipper... tinho,
nita da Faculdade Paulista de aluna da Faculdade de Medieilipper" é o cigarro para todo Direito c da Sociedade de -Me- na foi identificada graças á sua
dicina Legal e criminologia de ficha dentária.
São Paulo que, numa das ultide aviões, c as guermas sessões dessa entidade, apre-' Desastres
com o emprego dos lancha.
sentou interessante projeto paia ras
e de bombas gelatinoa identificação por meio de po- chamas
sas, transformando
ças usadas na prótese dentária. os, em muitos casos,os emindividuarch:ESTUDO
tes humanos.
DAS ARCADAS
Através dos dentes, não ce
DENTÁRIAS
identificam somente cadáveres
"Diante do numero realmente em
U Clipper, o
adiantado estado de putre" ^^ÍIBn? todas as Impresisonante e sempre crês- facão ou carbonizados; tambem
cente dos
em que de na identificação das ossadas, nos
tea. Clipper uma só vez desastres
sucumbem carboni. casos de. amnésia e de falsas
o triunfo da zados dezenas e até centenas Identidades, ^roca de corpos nas
de indivíduos é de interesse ln- exumações. sáo eles fator de
nte chegou contestável o estudo das arcagrande iihportançia".
das
dentárias — disse o eníree satisfaz

Aclamado pela Uni cigarro para
mas as classes
multidão
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Clipper
íunfo da
hegou ó^í-.íví' ycigarrWfue salisfaz todas as classes de fumanies Clipper representa um
novo triunfo da Souza Cruz.
Finalmente chegou Clipper, o
cigarro que SEtisfaz todas as
classes de fumantes. Clipper
representa um novo triunfo da
Souza Cruz.

dão de fumantes est6 aclamando entusiàsticamente o lançafumantes.
mento dos cigarros Clipper...
A eraí
"Clipper" 6 o cigarro
um novo
todo
para
tes está
camento MÊÊÊmm%^^mmm^Ê<:V'-''W^ Cruz. Finalgosto.
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Òs fumantes aclamam Clipper!
A gpçiU pulti^So de fumantes
está sçlsujando entusiàstiçamcDte o l^ççàmento dos cigarros
Clipper.. ''Clipper" éo cigarro
pa» Itgdó gosto. A grande mui ti

m novo
TRIUI.

ACLAMAM

rande multidão de fumantes
mando cntiisiilsticnmcngamento dos cigarroa
ippcr" i o cigarro
A; grande muis está nelamnn-

Fln»lnjente chegou C
ctf»rro çue satisfaz
classes 0e fumantes Clipp"
rélprt»«Çt# um novo trlun*^
S*uz# Cryz Finalmente cll
CUJ)$jfyr. o clgSrro que sati
toda» ás classes dè fumante:
ClifcBfr representa um novo
trluilò da Spuza Cruz.
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não pôde fugir ao destino
_ Ele previra a tragédia mas
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A influencia rie uma canção
navida de um ator de cinema

Por C. Í. WILSON
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se esvairá nos cinco minutos
posteriores ao ataque.
Mas nem no carro nem no camlnho foram encontradas marcas que revelassem a presença
de outra pessoa no automóvel.
Ninguém vira nada, nem.na
praia os poucos banhistas viram
algo que pudesse despertar a
atenção.
Entretanto depois da autópsia
os médicos expressaram outro
parecer, afirmando que um homem tão forte e são como o
morto pudesse ter vivido ainda
vinte minutos ferido da maneira como fora. Quer dizer que o
ataque não se deu cinco ou dez
minutos antes da morte cofíforme afirmaram os médicos depais. .do. primeiro exame.
O .detalhe das- penas e os cab'elos'louros'.rião deixavam duvida.que o criminoso era mulher.
A identificação do morto não
foi difícil. Uma inicial na roupa de banho e a descrição do
permitiram saber de
jovem
quem sc tratava. Quando se
descobriu quem era o rapaz,
houvo grande comoção não só
cm Hollywood como em todos os
Estados Unidos.
Tratava-se de David G. Bacan. ator de cinema, de vinte e
nove anos c membro de proeminente familia de Boston. Era
filho do coronel do mesmo nome que havia sido governador
da Estado de Massachusetts e
que durante a segunda guerra
mundial fora um dos chefes das
forças aéreas norte-americanas
n,i Inglaterra.
O jovem David. educado na
Universidade de Harvard, destacara-se desde menino por
suas aptidões artística* Mais
tarde, abandonando a careira íi
quc o destinara a familia, fêz-se
ator profissional c mudou-se para Hollywood com um vantajosó contrato.
David era homem sossegado
e casava-se havia menos de um
ano."A esposa, Grota Keller,
eva uma cantora austríaca bclissirrta. Era jovem e loura.
Mas a senhora Becon estava
a salvo do qualquer suspeita.
Alem rie viver muito bem com o
marido, parentes e amigos afirmaram quo ela não havia saido naquele ciomingo pelo adiantado estado de gravidez em que
se achava.
A policia conseguiu
apurar
que David sairá de casa dominijs
duas
da
tarde
dizendo
go
quc
ia tomar banho numa praia
de
uma
amiga
particular
do casal, Dorithy Sprecúles, dama da
alta. sociedade, herdeira de
enorme fortuna.
Estaria relacionada com o
croc^essa dama que tambem era
loura? Mas as investigações
nesse sentido nâo deram resultado porque a policia descobriu
quc nessa tarde a praia da senhora Dorothy estivera concorridlssima e Bacon não estivera lá/.

lugar isolado onde fora atarado por um atleta, possivelmente
o dono da camisa.
Quanto ao:, cabelos talvez lossem do mesmo alicia, era euriiurri vêr estudantes uni c?si
taiios rom os cabelos bastante
longos...
Qual seria u motivo do crimo ? Roubo não era, pois Bacon não levara dinheiro nem
jóias'. Vingança;? nãn sc sabia,
O certo é que o agressor estivera sentado nio lado de Bacon;
c a julgar pelo angulo do ferimento essa pessoa era cr."'iota.
Não havia impressões digitais
no carro a nio ser as de EaCOMPRESSlfí
con.
A policl:'. descobriu que j:
antes dc sua' morte David fes
um testamento escrito a lápis,
instituindo como unlca herdeira
Um tratamentos«$
a esposa. Urna i:ive:..l- ..'...a sobre o passado de Creta nada
plss que cicatriza ttadiantou a não ser um tíetaUie
as úíceras VARdas
triste. ,.o;!be-;.:o ruj sua canCOSAS e feridas l|
ção favorita era "Goomy Sinday" (Domingo triste), uma baPER N A S, me»,
lada que, segundo afirmavam,
havia bvádo várias pessoas ao
grandes e aníigJi,
suicídio. Grota fora casada com |
sem DIETA, semÜ!'
um bailarino norte-americano,
POUSO e sem 001
Joe Sargent e estivera compromel ida cnm um crfnrie hungaEvita o uso de remro, Theodore Ziòhy, nnies de cae de enfermeis
dios
sar-sè coqi David.
Era voz corrente que tanto o
VIM'5 INDUSTRIAI
primeiro marido romo o conde
FARMACÊUTICA
se afastaram de lá pelo seu temperamehto mórbido e chetro , „
Nova Voiknl
Avenida
a saber tambem que dias mres
- Rio de Janfiri
rie sua morte Bacon dizia que
Pislriliuidcies:
tinha certeza que ia acontecerLABORATÓRIO Di
lhe uma desgraça.
Apesar dc todos os esforços
E M A G RI NA
da policia
desvendar o
para
misterioso crime nada ficou esCaixa Postal 2335'-JJ
clareado'.
A venda nas printlp
O caso teve um
triste fim í Farmácias e Drojirai
Despachamos panjffi
quanto á senhora Bacon. O
terior ptlo R«B*
choque da i^ortc
trágica
do i
Tostai
marido fe;: com que ó filho nas[
cesse morto.
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í;a da pele e ca
Tratamento rios cravos, espinhas e eczcinas Extraçâ»
tiva e sem cicatriz dos iiclns rln rosto, sirals e wm \
Caspn - Pelada - Queda do cabelo;_
^
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liclc (los ambulatórios dc nlnecòlogia e obstetrícia t^kM
-uinie - Clinica Geral - Ginecologia clinica e *lí|j
W. CINELANDIA - El). GLORIA. 3.° andar.'-.]'1 ' !(]
e 2 a« 5 horas. Hes.: Rua Senac.
rUmarlor. Verjfiielro,-ia.>f
Tel. 25-28W

A policia concentrou-se nas
únicas evidencias.que restavam:
a cnmisa, o roupão, as pernas e
os cabelos louros.
O roupão foi reconhecido pela
senhora Bacon como sendo o
que o marido- usava quando se
despedira dela; mas quanto á
camisa a senhora Bacon disse
que nunca a tinha visto.
A camisa era dè fazenda or.diluiria, parecia as/que usam oa
marinheiros ou altetas universltarios.
Um exame mais demorado rftvelou que as penas não eram
de chapéu de mulher. Eram de
uma ave aquática comum na
costa californlana e ao que naGRAVAÇÃO
recia haviam caido recentemenDE NÚMEROS
te. Isso vinha confirmar
que
."Em vista desses fatos -- David fora banhar-se
em algum
prosseguiu o sr. José Cantinho

- é que propus,, na reunião da
Sociedade de Medicina Legal e
Criminologia. um processo que
tem por base a inscrição do numer0 do registro geral das carteiras de identidade nas peças
proféticas usadas em odontologia.
Assim, quando um dentista ou
protético tiver que fazer um
"pivot",
uma ponte ou uma chapa anatômica, após moldar as
arcadas dentárias a fim de obter
o negativo, deverá gravar tam
bem o numero da carteira de
Identidade e mais as iniciais do
Estado .onde foi obtido o doC«Ji_entô; 'ségutrçâo o processo de

com
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RUA FREI PINTO N." IS - ESTáÇAO DO
TEEEPONÈS: 48-4323 E 13-731!'

não possuir esse documento,
dera ser gravado seu nome. noA
gravação será feita sempre na
patre interna a fim de não prejudicar a estética da peça.
Poderá variar o processo
de
gravação: poderá ser
a
fogo, com a broca fina, feito
ou ser
encrustada uma fina chapa
orno com os respectivos dadosde »
1
?i*,Hp„Bd»n i°U °Utra m!ltérla

I
t
t
I

plástica usada na confecção dos
aparelhos resistem
pèrfeitamente ao
e nâo desgastam
calor
assepsia
contínua. Não tenho pela
vidas de que, conhecido esse dupro
cesso, muitas pesosas mandarão
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CnjIPLETA EQUIPE DÉ MEÓICQS PARTJfe
ORIIÍNTACAO
nn DR.
OR. OSW;
OSWALDO >'•
ORIENTAÇÃO DO
TRATO ^
EFICIÊNCIA E BOM

PARTOS SEM D°„tti|Sâll
Partos sin...nles ou opérátorios em W™ ciRl»« ',
CrS 1.20(100 lum mil e duzentos n";cr pré.inl
GERAL PARA SENHORAS - Çonsunas-r^ms
riamente dus 13 ás 15 lioras t-xamcs "donilti"''.»!!
^y»
preçoõ módicos - Collieiín de sangue nAZ,í»jm
queada aos srs. médicos - »i»ri:l.s

f oda*a renda destina-se á manutenção
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Missão médica britanica em visita de boavontade ao Brasil
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Tentou matar o irmão a
TOCAIA
CAMPOS — (Meridional) — tados como co-partieipantes do
Há algum tempo, os irmãos Eu- .crime, .Moacir Ferreira e Beneclides e Jorge Ribeiro de Souza, dito Neto Fontes.
residentes em Santo Eduardo,
FORA DE PERIGO
13. distrito, no lugar denominaEuclides Ribeiro de Souza sodo "Palmares". por questões de
partilha de terras de um inven. freu cinco perfurações de chumtario, tornaram-se inimigos fi- bo no rosto e no peito. O menor
dagais. Não havia nada que os Paulo foi tambem atingido á alfizesse chegar a um acordo. tura do pescoço. A outra vitima,
Ambos julgavam-se no direito Odorico Gomes Alves sofreu feás terras deixadas pelo pai. Em rlmentos leves estando todas fóconseqüência dessa disputa, Euclidés Ribeiro atentou contra a
vida de seu Irmão não logrando,
entretanto
eliminá-lo.
I T A VINGANÇA
Desde que foi vítima do atentado, passou Jorge a odiar o irmáo com maior intensidade. A
vingança não se fez esperar.
•—Três livros por 10
Ontem, por volta das 22 horas,
armou-se de urna espingarda de
cruzeiros.
caça e escondeu-se de tocaia, no
—Remarcação nos
mato, & espera de Euclides, que
não tardou a aparecer em comdicionários.
panhla de seu filho Paulo, de
15 anos'seue mais Cordeiro Gomes
—Descontos de 20 ¦Alves,
conhecido. Em dado
momento, ouviu-se um estampido, e uma descarga de chumbo
para cada comatingiu em cheio os três camipra de Cr$ 100.00.
nhantes, que tombaram ao solo
feridos.
— Mais de 80 milvoPESSOAS ENVOLVIDAS NO
CASO
lumes, na maior
O sargento Valdino dos Santos Filho, comandante do destafeira de livros da
camento de Santo Eduardo, cocidade.
municou o ocorrido ao investigador Franco, da Delegacia de
Só mesmo a popular
Policia, que interrogou as vltimas do atentado. Foram apon-
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Quando o sr. compra um automóvel, quer
sentir, o seu investimento protegido por
um serviço mecânico à altura. Para tal, os
concessionários CKevrolet da General
Motors oferecem'a assistência de mecâ.
nicos especialmente treinados no serviço
das transmissões Power Glide - o que lhe
dá ainda mais prazer e orgulho era
possuir o seu Chevroletl
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NARIZ
GARGANTA
DOCENTE M«4alh» dt O"" r"'
He-Ucln» - B. Senidor Dantu. to.
9.» — Dlarlameot*

í2-8868 — Rei.: 26-4477
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Avias teórica. • práticas sôbre MtWl*0j£ são administradas
por instrutores especializados, tio fábrica e por Escolai Votou*
tes em fodo o Brasil.
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Casa do Livro

CIRURGIA DA BURDEZ
•in
ouvrons

Rua São José, 61

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
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pequena entrada de 10%
o 10% durante a construção ou no "habite-se"
80% financiados por "SULACAP", em 15 anos, após a entrega
das chaves
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O JAPONÊS MATOU A ESPOSA E TENTOU SUICIDAR-SE
— Já noticia»»» a tragédia provocada pelo joponêü Nolushiki Shimíbukuro, de 30 anos, residente no Patuapé, bairro de
Pão Paulo. O homem, tuberculoso, regressando ao lar de volta
do hospital, noteu indiferença, de sua esposa, pelo seu estudo,
e, cheio de ciumei, matou-a a facadas, tentando, depois, suicidir-se, golpeando o peito com a mesma arma. Chura, a ja, morreu crivada de gojpes, tendo o marido preso cm
lagrante. No clichê Oahiro Shimabukuro. (Foto Meridional)
?onesa,
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Parecer favorável ao projeto enviado
pelo go.
verno -- Milhões de cruzeiros serão empregados

que se pretende obter anualmente, ou seja, 0 duplo da
atual. Essa quantidade, frisa o
relator, pode ser melancólicamente comparada com 65.000.000
de toneladas consumidas pela
França e com 500.000.000 de
"* JP
3$ * -•'*'
™, >fe
toneladas
consumidas anualI
mente pelos Estados Únicos.
As principais modificações in.
troduzidas no plano, pelo depu.
tado Daniel Faraco, dizem respeito aoa proveltamento do
carvão da zona de Candiota, no
Rto Grande do Sul, e que não
foi prevista no projeto governamental.. Argumenta o relator
que, ao em vez de destinar verba. para a constrúçfio de um
parque carvoeiro em Porto Alegre, para o reembarque do carMeridionalvão do Jacul para Pelotas e Rio
IIpaSlOGrande, melhor sírâ empregar
"ilio ' de Morais.
IL Domingos
Ginásio
dn
recursos para apressar a conslíri^.Pf
linha
da
bonde
trução da usina termoélétrica
o
. 125
numer*.
de Candiota, com o aproveita*&, Amaro,
fleseni
mento do carvão mlnerado a
&oita embarquei
céu aberto. Propõe, por Isso,
«.«
destinar a esse fim Cr$
.
Lí, «(acionou o
40.000.000, ssm alterar a despete chapa 21-00-40, do
sa. total prevista no plano.
&, no qual viajavam
Outra modificação proposta
ffxicoiau, iic T< deanos.
ii
Jullo Nicolau,
deputado Daniel Faraco
".ollciro;
pelo
g,
William Nicoconsiste na inclusão do porto
'de
c
Rosnllrirn;
Laguna no plano do carvão,
af,28anos. "fl anos\0s
SJViufal. (lf
pela antecipação do emprego
Spiliucirns rra moradodas verbas previstas no Plana
Lina Rua Eça de QueiSalte.
"
na rua
;, JS5 e o ultimo
Finalmente,
no
tocante
carà CoUto Primo. 323, O
missão Executiva criada pelo
Ti. jílrassol aftuardpvn a
o
relator
fosse
projeto, propôs
a
prosseJj, do bonde pira
mesma rubordinada ao Minis7m «"cha Entretanto,
tério
dâ
Viação,
bonem
dilugar
o
de
iioureundos denois.na mosretamente ao presidente da
tl575. que seguia
República,
e
instituiu
um
sisteautomoillinhl- ahalronn o
ma de ampla publicidade de tof\ mnando-n contra o bon- VULTOSAS VERBAS
das as atividades do referido
líiut estava ainda estaciona-,i
Prevê o plano o emprega da órgão, sobretudo quinto à conju frente. Foi tamanha
o car- soma de CrS 735.000.000,00 em cessão de financiamentos.
tjlBti! do clioque quc
quatro anos, destinando mais
jjfKJil reduzido a um monmetade ao seor transporte,
il de ferros retorcidos, no cia
com a construção do porto de
jdodos quais os nuatro jo- Imbituba,
a aquisição de uma
«pilavam de dores e pe- Iróta carvoelra,
a construção d
ten(m tworro. Populares mas,
ramais ferroviários no Rio Granmio prestar auxilio,
do Sul, além do aparelhajáijlís depois, verificava-se de
do porto do Rio de Jamjjoião causada prlo inceu- mento
e a construção de uma
fi de tambor de gasolina do neiro
em Japeri.
iteorel. A!;ue.m pr lembrou carvoelra
Uma missão britânica, concom base em dafc'procurar um extintor de ciosEstudando,
çistindo de quatro eminentes
evolução
estatísticos,
a
da
Mesgaragens.
(judionuma
carbonifera, o depu- médicos, todos especialistas dé
li «fim, as chamas conti- produção
reputação Internacional em suas
umina consumir o cirro e tado Daniel Faraco detem-se no esferas particulares, chegar* ac
i corpos das vitimas, Uma exame das possibilidades de ra- Eio de Janeiro em
o aproveitamento da
primeiro de
(umição do Corpo de nom-*?, cionalizar
hulha, para concluiwgue, em fa- outubro para uma estadia de
IEM compareceu ao local
15 dias. como parte de um»
«iiriüo àe maoliadosi rnn- ce cio alto teor de cinzas do car. "tourrée"
a diversos paises naâ
ijAi depois tle apagado o vão bruto, é imperativa a observancia de duas regras. A pri- Américas do Sul e Central. A
itindio. retirar a-, vitimas.
Min Nicolau já rolava meira é a de levar ao máximo missão, que é patrocinada pela
permitido pelo rendimento eco- associação Médica Britânica e
nrln, quando foi retirado.
BiXItolau agoniiava, vinflo nomico rie operação o beneficia- tem o apoio da Associação Méililerer pouro depois, quan- mento do projeto. A segunda é dica Pan-Americana, destina-se
a de evitar o transporte do pro. principalmente a uma atlvidaSülav! sen'!o hospitallrado.
ftdoií outros, jovens ocupan- duto, queimando-o de preferen- dede bôa vontade, e os diversos
«io rarro [oram liospiHIi- cia nas proximidades das minas. membros estão -prontos e anAnalisa ainda a questão rios siosos, para trabalhar bastante
sln em estado descsperadnr.
)'ifrquérijo instaurado ptla preços e das custas de produção, durante sua estadia.
l&li, são atribuídas as res- acentuando que a ampliação do
Os quatro membros são:
iSiiies ao molornclro do mercado prevista pelo plano vai
1) — O sr. Holmes Sellors.
«Éabalroador, qur imíui- depender basicamente da me- F.R.C.S..
Cirurgião Toráeico
liiíranile velocidade ao to- lhora da relação entre o preço
a'io. labcndo qur- o-, triih.is e a qualidade do produto. O do Hospital Middlesex, Londrei
Vo plano trará consigo, tanto a re. e do Sanatório Harefleld.
Wnm escorregadios.
2) _ Dr. Fráncis Bach, M.
{(tf' o i"!em Nicolau Nico- riução do custo, como a melhoii i primeiro a falecer no ra da qualidade e haverá, em C D.P.M. Méüco 6a. Eníertelte i'i nn Domingos de eonseattencia, mercado para — maria de Reumatologia, do Hosi.'!lj. iFnin Meridional).
2.500.000 toneladas vendáveis pitai St.
Stephens, Londres,,
Clinica no Hospital de Serviço
de Saude e do Hospital Mount
VernOn.
3) — Dr. Thomas Mortimer
Ling, M.D..M.B.C.P., DiretorMédico do Centro de Reabilitação de Parck Rofíey e 01i;
nica Psiquiatra do Serviço Na*
cional de Saude.
4) — Sr. A.I. parry Brown,
iixilie para as pesquisas do cientista Álvaro M.., D.A., Anestesiante
do Hos
de Londres, do Hospital
wni» Almeida -— Investigações biológicas pitai
Chest de Londres e do SanatoJ.CoEselho Naclonai de Fes- sador á ciência no Brasil, um rioOs Harefield.médicos tem
quatro
granin ptestoufcsigfliflcativa Ho- crédito que deverá ser aplicado
experiência de conferências
ajEiti
ac eminente íislolo- a critério do referido cientista, de
'raiileiro
nô
estrangeiro.
%0 sr. Sellòrs
professor Álvaro e no programa de investigações
feio de Almeida, que, dentro que o mesmo venha a elaborar. e dr. Ling fizeram conferências
ibeví, deverá, em virtude da Acrescentou o presidente do promovidas pelo Conselho BriOladoria;
aei:;ar as ativi- Conselho que seria feito um ex- tanico na Europa, e o dr. Ling
ia "iiláti-as que há tantos pedlente ás autoridades gover- empreendeu uma tournée dé
¦i Vim desempenhando, com namentais e universitárias en- conferências sobre Meclicina Soopcional dedicação na Facul- carecendo a conveniência de ciai na África do Sul pela Funl!Nicior.al de Medicina. O que. mesmo após o afastamento dação Rockefeller em 1949, e
teor Álvaro Osório du Al- das atividades didáticas, pudes. aos Estados Unidos em 1950.
O Dr. Bach tem sido convif. i incontestavelmente a se o professor Álvaro Osório,
fitais destacada dentre os prosseguir, na qualidade de pro- dado para conferências em diMistas que sc ocupam entre fessor Emérito, suas tarefas de versas Universidades Européias
Uss pesquisas biológicas, pesquisa nos laboratórios da Fa- desde a guerra e foi o Delega«o reconhecido, dentro e fora culdade Nacional de Medicina, do do Ministério de Sau'" do
lis como o mais eminente e fez um apelo á Sua Excelen- Reino Unido, á Conferência In«Sta brasileiro. Conta- cia para que continuasse a pres- ternacional sobre Moléstias ReuítMa a sua vida á pesyuisa tar á ciência brasileira o con- matícas nos Estados Unidos em
"Kiino universitário, num curso de sua lúcida inteligência 1949. Cada
especialista farfe
¦"lOTiplo ce dedicarão ex- e de sua privilegiada capacidade
conferências, que serão
quatro
ás
f* tarefas da investiga. de pesquisador.
preparadas em português pàrá
os redatores dos jornais mediOS ORADORES
tDAAo
cos no Brasil, e o sr. Holmes
Usaram da palavra a seguir,
CIENTISTA
muitas operaassociando-se calorosamente a Sellorssob efetuará
os auspícios da Faculejidente dn Conselho Na- proposta, do sr. presidente, o vl» ções
S f Pesquisas apresentou ce-presidente, coronel Armando dade de Medicina. Os quatro^
Parto do Conselho Delibe- Dubois Ferreira, o diretor-geral mMicos serão convidados da
-'•uma proposta no sentido da» Divisão Técnico-Científica Faculdade de Medicina' duran.wtoncediclo ao professor Al- do Conselho, professor Costa Ri- te sua estadia no pais.
BOsorio de Almeida,
por ini- beiro, o diretor de Pesquisas
Carlos
professor
;«'» oo próprio Conselho, e Biológicas,
¦'üteiMinho
dos grandes ser. Chagas Filho, e os Conselheiros: SALADAS CRUAS
? Prestados por esse pesqui- Olympio da Fonseca, Sylvio Tor.
Ap saladas cruas são alimenres, Mário da Silva Pinto, Fonseca Costa, Artur Moses. Luiz tos que devem figurar nas duas
Freire. Álvaro Difini, José Ba- pirncipais refeições diárias.
Poderemos variar esse tipo de
tista Pereira, Lélio Gama, tendo
sido a seguir aprovada a propôs. salada, pais muitos sào os Vegetais que podem ser ingeridos
ta sob uma salva de palmas.
ü professor Álvaro Osório, vi- crus, ou melhor, que dèvém ser
. h {ii.UmiJf':"''Mib i--BHb
sivelmente emocionado agrade- ingeridos crus, para maior aproceu a homenagem e o auxilio do veitamento das vitaminas ter*
Conselho, declarando que apli- mo-instavels (C e Bl>.
~
Sabemos que as frutas, legucaria o referido crédito ao prus»p«-?(^^.
so. mes e verduras são as melhores
gulmento das suas pesquisas
bre os fenômenos de mat.üons- fontes de vitamina C e que essa
mo do homem dos trópicos, em vitamina, como é do conheci"Ullu
assls- mento geral, é multo sensível
^Bf?':" '::")l'"r'1'1IM SOCIKDA- colaboração com os seus
VAHK tentes e auxiliares de laborató- ao calor.
IíLB* S,,vl,r"s "" nE llnn-.cm
rio. em cujo nome apresentava
Ora, o costume de alguns de
iMÍr^Kr.
j'yib»^»n^. ,„., .,,,llu lambem seus agradecimentos. não comer saladas cruas e até
de cozinhar ou assar certas frui rochM
tas, só pode ser pernicioso, pois
impossibilita a ingestão de suficiente cota dessa vitamina.
Varias são as hortaliças
"cruas. que
se prestam a saladas
Temos a' alface, o agrião, a salsa,
'MM: fíft-34.*dl :Àví<ulturçij,
a cebollnha, o aipo, à chicorea,
1 a cebola, a cenoura,
o pepino, o
'mm-s$n?)
ArphMéM*
*
%
55-Sfc IV C b s rf... S i il ¦ ¦',i.4«-!A-.i:MQ.7fflt'1AA''}
pimentão, o rabanete, o' toma:
te. Vemos, pois, que variadas
combinações podemos fazer com
esses elementos, fugindo à monbtonia alimentar. Alem disso,
há frutas que podem ser inclui(•n-Tnesífts preparações,' dandolhes melnor sabor e maior valer nutritivo. Há tambem horcomo a couve, o repolho e a couvc-flor que podem ser apenas
ttgeitfàmsirte aferventadas, prestando-se, assim a d?líc!P.i?p mí
ladas.
Uma salada 'Crua no; almoço
RUA DO OUVIDOR, 90
e no lantar é uni urato de açridáyel sabor e fnectn. nlttj valor
niif,rif,ivò e far'! preoürn^ro.
fbivlejlo de Pro",,""^Jn ri"
SAPS1.
líjtoite: CrS 100.000,00 — Juros 5% a. a.
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APROVEITAMENTO
0 CARMO NACIONAL
Será relatado hoje. na Comisíáo de Economia da Câmara,
pelo deputado Daniel Faraco.
o projeto enviado ao Congresso
pelo F.xler Executivo e ciue ins
Institui o Plano de Carvão Nacional.
Km seu parecer, favorável á
n provação do Plano com algumas emendas, o representante
gaúcho acentua que o projeto
tem o singular privilégio de haver contado, em sua feitura, com
a cooperação de dois Governos
e do órgão constitucional incumbido do estudo da vida economlca do pais, além de ter sua orinos debates e sugestões dos
çem
'produtores
e consumidores de
carvão, ou seja. a Mesa Redonda promovida em 1040 pelo então ministro Clovis Pestana. De
posse das conclusões dessa Mesa
Redonda, o presidente Eurico
Dutra designou um representate direto, na pessoa do engenheiro Mario da Silva Pinto,
para indicar os medidas concretas capazes de solucionar definitivamente o problema, racionalizando a' industria carbonifera do pais.
O plano elaborado psio reterido técnico foi submetido, pelo
general Dutra, ao Conselho Nacional de Economia em novembro dc 1950.
O Conselho, após debater it
matéria, c:m a colaboração de
técnicos de renome, sugeriu ao
presidente da Republica, em tevereiro ultimo — já então o sr.
Getulio Vargas — um ante-prujóto de lei. Finalmente, em flr.s
de agosto, o Executivo encaminhou o projeto ao Congresso
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ESCOLA PUBLICA¦ - PARQUES INFANTIS - CAPELA
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em centro de magnífico terreno com 480 m2
em lugar valorizado e de grande desenvolvimento
• ruas pavimentadas a macadame e asfalto
•/material moderno e primoroso acabamento
água encanado, luz elétrica e esgotos
meios de.transporte rodoviário e ferroviário
ligação direta com o centro da Gidade
(Linha 75 .
Bangú Candelária)
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EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E OBRAS RODOVIÁRIAS "ECO?," LTDA.
liltò I
r™m^
fei0 Branco' 173 • 4-° a^ar • tel. 22-1944
WS
NO RlWPvAVLOCAL: Ejtrada Intendente Magalhães, n.° 2.315/A
(Rio S. Paulo)

Prcprfadcidç e financiamento da:
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pubL Silva Araujo
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DIÁRIO DA NOITE
8 Rio, 20-91951

CASA ZI LD A

No momento em que o Sargênio Cargo tirou a tranca da
porta que dava pnra o enorme
ndega. o Professor Fordney obserrou uma curiosa expressão
no r-sto de Haniial;. Doogle. A
velha criada deixou cair ambas
as mãos ao lado do corpo, dirigincio-sc para a cosinhaA um canto, na vasta sala de
pedra que era a adega, encontraram o corpo: de Oren Badgcr,
sentado numa velht cadeira
quebrada, tujia bala na cabeça,
um revólver no chão.
Fnr toda a parte, á volta do
cadáver, havia comida espalhame.s, queijo. Badgcr estava morda: carne crua e cozida, leguto li.', três dia*.
Numa mesa da biblioteca do
rico recluso. Fordney encontrou
documentos,
seu testamento,
apolicie.s de seguros e tum boa

soma em dinheiro, tudo multo
arruinaüinlio. Por cima, uni pedaço de papel com as palavras
"Tudo cm ordem'; escritas a la-

DENTISTA - 42-2569
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Fernando Coi(i*o Ptnfo
JÓIAS - RELÓGIOS - PBAIAS
AHTIGOS PARA PRE5INHS

t Kmtie-ii.
tlí llt.Ul'RILHANTIN*

Ru, 7 íe Seltrnbfo. 120
lei : 2J-5211 - Rio
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COUTE E COSTURA
Pelo método Toutemode

Eüsctla Santo Antônio de Pádua
direção da professora

IRACEMA B. RANGEL
(urso normal, vestidos modelados, enxovais completos, lingerie e bordados, 1/2 confecção
CURSOS DIURNOS E NOTURNOS
Campo de São Cristóvão, 114 — Tel. 28-5467
— RIO DE JANEIRO —

Papel pintado
Ü-timí moda em New-York, Buenos Aires e Paris.

MODERNIZE SUA RESIDÊNCIA FORRANDO A
Pedidos pelo telefone 29-2714
PRAÇA ENGENHO NOVO, 36

-"V

| i 3 ROMANCES POR CRS 10.00
A "seção de livros populares' da grande feira da rua
Sáo José, 61, foi organizada para vender ao povo. Para
contemplar os estudantes, comerciários, balconistas, geute
gosta de lêr o ecu bom romance, porém que não
¦?emquedinheiro
para pagar caro o livro recem.lançado. São
3 romances por CrS 10.00, Você compra um livro pelo
preço dc uma revista popular.
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(A maior galeria de
móveis)
27 - ANDRADAS - 27
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COMPRO

COMUNS e LONCPLAY
Pago o seu justo valor
Atendo a domicilio
Rua São |osé, 67 — Telefone: 42-2377
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ANIVERSÁRIOS
Pázcm anos, hoje: — tenoiitebrigadeiro Eduaido Gomes — general Eme-to Oomelcs, governa dor do Elo Gmnde do Sul — sra.
Gabriela Besanzonl Lnge — de sembargador Henrique íitillio —
professor JDurval Batista Pereira —
sr. Luiz Afonso d'EscraBiiolle —
coronel Humberto de Alencar Castelo Branco — sra. Edite de Carvalho Perelva Rego — sr. Nilo dr
Souza Lima — sr. Djáima Nunes
— sr. David Corrêa Vargas — Etn.
Nair de Irreltas Ferreira — sr, Al
fredo de Bonza Reis — monaenht r
Francisco de Assis Caruso.

NASCIMENTOS
ARLENE, filha do sr. Bervnldb
Mesquita e snc Nllpla Fernandes
MescitUta.
AliDA MARIA, filha do sr. Vlrgllio Casanova c sru. Déa 1'anuihos
Casanova.
ELCIO, filho do sr. Horácio Vielra Júnior e sra. Elza Moreno Vielm.
ALCIR, filho do sr. Josino Cotia
de Melo e sra. Dulce Viana cie
Melo.
JADIR, filho do sr. Elmano lianas e sra. Granida Moreira Rosas;

NOIVADOS
SRTA. MOEMA ROTTERDAN, filha do sr. Fernando Kotlerdnni e
SR. EUGÊNIO CAVALCANTI LO PES, filho do sr. Frederico Lopes e
sra. Ermellna Cavalcanti Lopes.
SRTA. MARIA BEATRIZ S1MAO,
filha d osr. cândido Sinião e sra.
Tilda Barbalho Siivitio, c SK. CESAR CARDOSO. (Uno do sr; Aires
cia Silva Cardoso e sra. Berenice
Ramos Cardoso.
SRTA. ENEiDE VILAS. BOAS, fllha do sr. Asenor Vilas Boa.; e sra.
Clarjsse Moine Vilas Buas, e SR.
CLOVIS BAKRETO. ,

casamentos'

j

'I.

SENHORITA MARIA TERESINHA
BARBOSA DA FONSECA - SR.
FRANCISCO;GIL CASTELO BRAN:C0 FII_H07— Hoje — din 20 —
As 17 horas, na Igreja de N. S.
da Candelária, tora lugar o enlace matrimonial da srta. Maria
Tereslnha Barbosa da Fçnseca, com
o sr. Franci-ico GU Castelo Branoo Filho, "lllho do casal ministro
gal. Francisco Gll Casielo Branco.
SRTA. MARINA FERREIRA ALVES-SR. HEITOR JOÃO REGATO
— Na Igroja do Bom Jesus da
Penha, na estrada Braz de Pina,
terá lugar no próximo sübado, ás
18 horas, o enlace nupclal da senhorita. Marina Ferreira Alves, íilha do sr. Abílio Alves e ela sra.
Belmlra Ferreira Alves, com o sr.
Heitor Jo6o fleúato, filho do sr.
Josii Regato. Ã' noite, na re.idelicia da noiva, na travessa Quamá, 39, Vaz Lobo, haverá unia f?sta, quando os numentes receberão
os cumprimentos das pessoas dc
suas relações de amizade.
SRTA. I.EA HADDAD-COMAN DANTE CASSIO DOS REIS CARNEIRO — No próximo dia 29, ás 17
horas, na capela do Colégio São
José, na rua Conde de Bonfim, n.
1.067, realizar-se-á o enlace matrlmonial da grta. Léa Haddad, filli,..
da viuva Ibrahliri Haddad, com o
comandante Cás-io cios Reis Carneiro, filho do casal' Antônio cios
Reis Carneiro. ^
Após a cer.mõnl.Arn-Vosa, haverá recepção na resraêticla da no;va, na aven'lda Osvaldo Cruz. I03i
apartamento 20_.
SRTA. SOLA.NGE MAIA FOR i ESR. NELSON GONÇALVES DE
SOUfc-A — Eíeliiar-se-á no próxlnio dia 29, As 17 horas, na Igreja
dc N. S. das Dores do lntcá, ein
Niterói, o enlace matrimonial da
srta. Solnngc Maia Forte, Imicionárla co gabinete cio ministro du
Justiça, com o sr. Nelson GonçiUves cie Souza, residente em Viiórra,
'
no Estado do Espirito Santo.
SRTA. AJDA PRESIDIO*DÉ Flí.iU..;i..."_.Dü-S_-. FRANCISCO Cl _JRGEL DO AMARAL VALENTE Será reali-íacio, no próximo dia OS,
ás 17 horas, ha Igreja de N. S.
da Glória cio Outelro, o enlace matrlmonrnl da srta. Aida Presidio de
Figueiredo, filha tíc/ deputado J.iei
Pre-id.ci do Flgüclyedò', cem o si.
Francisco G;ir.;_] /cio Amtiral VUlante, filho tio sr. Eurico Gurgal
do Amaral Valente.
SRTA. I.ADYR S1LVA-SR MOÀCIR NO\rAt-i— Realiza'.-;se hoje
o cásamento^clo sr. Moacir NÓyals.
funcionário cia S. A. "O Malho"
e filho do sr. Lttls Bnino ce Sólisn Movií; e cia sra. Erno?£li,ã tle
Soiisa Novais. com a s:'ta
Liidyr
Silva, filha da viuva Òlga Gomoj
ria Silva.
A cer'm'mla religiosa terá liiRair
ás 17 hom. na Matriz cln Sagracio Coruríio tle Jcüus; em Pctrúpolis.
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ASTRAL DE AMANHÃ I ¦
Por HAGA SWA..1I
21 DE SETEMBRO
Senrlo pacientes pela
manhã, é possível tirar
proveito da radiação jttpi.
terina o .saturnina, que Iavorece leis, finanças, es-***
portes, competições, viag-Tis. terras, agricultura,
propriedades, cartórios. A
tarce é boa para artigos
domésticos.
OS NASCIDOS NESTA
DATA — Imprensa, livraria. ciências, desenho, art?.s, podem lhes proporcionar viria confortável.
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EM PETROPOLIS. NA RESIDÊNCIA GALL1EZ — Na mansão de veraneio do casal Vicenle Gailiez, em Fetropolis, nosso iologralo colheu o flagrante dessa senhora elegante e desse cavalheiro (o sr. Ralph Kerty), conviriados à recepção em regosijo pelo casamento da senhorita
Gilda Maria, iilha do casal anfitrião, com o sr. Franzio Sales
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PERFEITOS

CLÁSSICOS E POPULARES
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Modernos e em estilo
O máximo de bom gosto
Vendidos com honestidade
Exposição variadissima ,'¦'.
Interessam por seus preços
Sempre o melhor

(Bem em frente á Estação Engenho Novo)
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ciente e o modo de agir de uma
determinada pessoa, cujo nome
não foi mencionado, mas, ainda assim, sabemos logo dc quem
se trata, porque reconhecemos
o "retrato emocional" da referida pes.s_a.
Você tem também o ftu retrato emocional, tão fácil de ser
reconhecido como suas feições,
.sua voz ou seus gestos. E' uni
conjunto de qualidades que faz
parte de sua personalidade. Vejamós. pois, qual é a impressão
que os outros tem de você. Faça o teste Terá seus instanteneo emocional.
(Conte o.s pontos de acordo
com as Instruções).
— E' inquieto, nervoso, impaciente? (3 pontos).
— Toda gente nota quando
você está Inquieto, nervoso, preocupado? (3 pontos).
-3 — Revela um complexo de
iníerloridade por suas declaraçóes, ações e reações? (4 pautas)
_ você é agressivo, procura
atrair sobre si todas as atenções. è. em sunin, um rematado
egoista? t5 pontos).
___ você é ciumento, exlgente? (4 pontos).
— Deixa-se constaiitemente, é pessimista, vive lastimarse? (6 pontos).
— Costuma enfurecer-se subitamente e sem aviso prévio?
(2 pontos).
— E' dessas criaturas sensitivas, cujos sentimentos estão
sendo continuamente maguados? (3 pontos).
— E' cini-o. sarcástico, irônico? (4 pontos).
10 — Procura reprimir toda
e qualquer expressão emoclonal? Mostra-.se frio, indlfcrente, impassível?
Seu retrato emocional é bem
pouco animador, se você tiver
obtido um total de 21 pontos o"
mais.t O Instantâneo' obtido revela falta de segurança, instabilidade e falta de madurezaUm total de 7 a 20 pontos indlca que há. em seu procedimento, vários pontas que estão precisando de uma reforma, sc quer
causar ao próximo unia impressão melhor. Sc tiver uni total
de 6 pontos ou menos, seu retrato emocional é bem animadorMesmo assim, precisa ainda corrigir-se em um ou outro ponto.
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Colonial». riisiRo., e fantasia
Os inuU Delos originais e resistentes. Oferecemos as luellinieivanlugeiib e vendemos sempre
Qual é o seu retrato
ptu menos,
Dnrniitòrio
emocional ?
Cr) I 500,1X1
Novos modelos de
..salas, reclame Cr? 2 000,00
Acontece, por vezes, que ouviAV .GOMES
FREIRE,
373 mos alguém descrever um aci:

É fácil manter
í linha do
penteado cem
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pisCargo a custo reprimiu unia
exclamação cie surpresa, ao ver
Fordney pegar um maço dc notas e guardá-lo no bolso, no
momento em que Haniiali eutrava. A criada repetiu a hlstórla que já havia íonlado. Badger. muito/doeiitcOiavia basíaiite tempo, estava sempre aineaçando suicidar-se. Sairá ela da
casa do patrão no domingo, ás
3 horas da tarde, com recomenaaçâo de só voltar na quartafeira seguinte, fts'7 da manhã.
Como nfto o encontrasse, notiflcou á policiaNão me admiro de ver qus
éle sc matou, concluiu Hainiah
Mr- Badger foi assassinado,
di.ssc Fordney, com muita calma,
QUAL A PISTA DESCOBERTA
POR FORDNEY? VOCÊ SABE?
Solução na 4". pagina.

SÓ PARA CRIANÇAS
DR. A. MARINHO LACE
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O CADÁVER TINHA FOME...

MEIAS NVLON 51 a Cr$...
25,00 e MALHA 60 a CrS...
45.00. Rua Santana n. 223
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FESTAS

1

• O ZORRO

CLUB DE AERONÁUTICA — O
Departamento Recreativo do Club i
cie Aeronáutica fará realizar no )
corrente! més as seguintes festlvldades: — dia 23 — cinema lníanUl; das 16.;i() ás 18 horas. Dta 29 ¦
ENTliO/Ofm S,V,niHS0J0SJ t-QUttKOO OSItHHOS-OtSMtlif O-fflie OüèÜfMJ (LEO QUS VOCÍS
Jantár-dançante, com sliow. Para
VOCêí OUf I ÍWSEM' má KM O CSWgeLEUtMÍNtOW
-Oífi.W < HUíi/et SiBSimb
os Jantara, dançantes, o traje é o
de passeio e as reservas de mesas
poüeríio ser feitas na secretaria dn
club. ate ás 13 horas, dos dias marendos para on mesmos Jantiircs.
BOTAFOGO F. R. — O departamento social fará realizar sábado' próximo um sarau dançante,
das 21 ás 24 horas.
CLUB MUNICIPAL — Realizará
este club. em sua sede, na rua Haddoei: Lobo. no próximo dia 29, o
tradicional baile da primavera, eom
traje a rigor, permitido o branco.
O salão dc festas apresentará
uma decoração especial com flores
naturais. Reserva de mesas na se(.'rolaria do club.
BAILE ESTUDANTIL — O Centro Acadêmico Rodolfo Garcia, dos
cursos dc: blbllotocnomia da Biblioteca Nacional, levará a efeito, no
próximo sábado, um baile, no salfio
'
**
da ASES, na avenida Wcnceslau '"'/
Braz, em frente ao Botafogo de
Football e Regatas, cm homenagem
v
A posse da nova diretoria.
Os convites são encontrados na
secretaria dos Cursos ia Biblioteca
Nacional'.
FESTA DAS AMÉRICAS — A Secrotaiia Internacional ela União
Nacional dos Estudantes fará reallzar um "garclen-pitrtiy", pró Primeiro Congresso Interamericiino dè
Estudantes, amanhã, ás 22 hora;;,
nos jardins do Palácio Guanabara.
O patrono de honra da festa ó n
sr. João Neves da Fontoura, sendo convidados de honra o prtifelto do Rio, embaixadores, minls tros e pessoal diplomático cias nações americanas.
Os convites poderão ser encontratlos na sede da UNE. na praia
"¦
do Flamengo, 132,
'_
h« f ... -~
/vias icxê ja il: ."..m
m rc>j hüw mn-r
TIJUCA TÊNIS CLUB — Será
~
"OMPRAREi:
W^
—
i-tz
chorar
—
eiTpípc.TrfafíM gs?rv
realizado no dia 29 do corrente,
das 17 ás 22 horas, no Tijuca Tc'.>
f— tifíoEoutaR
p/fAREi'
"garden
1
nls Club, um
(b^sta P&rVAOSGRM
party". Es-^-r
' rJ^~~\.J
. y--7_sa festa constará de danças, varie"ballet",
"co
dac'e..,
quermesse"",
tillon", Jogos e várias surpresas,
sendo, cnião, eleita a rainha ela
primavera.
Haverá prêmios pnra os trís mais
lindos vestidos.
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EM BENEFICIO DAS OBRAS
MISSIONÁRIAS — As filhas tta Maria e antigas alunas cio Cçlérelò Sacrs Coeltr, fazem realizar, ho'e, nos
snlõeí da AABB. na avenida Atlantica 4.231, cias 10 ás 1!) lioras. uni
chá em bnnollcio dos Obrar. Mtssionárins, durante o qual terá lugar um recital de violão pela proIcssora Ivone Daumcrio Ritmos e
suas alunas.
Valiosos brindes serão postos om
leilão, entra ns presentes.
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As ad'-(.O- poderão ser encami.'Hacía_, dtrarlo Já ])»lo tel. 43-91(12
is 11 » - 17 hor.fr.
Vr.ÇQCK - TAIL " NA A. B-, I. l-irtlitüH-in.'.:) nova lr.se tle coo irçtrnollp e n"ereambío cntr.r ót;áo.
lie dlviilja-üo nacionais e eraràn •
-'ro., a A:.ineia NabloúrtJ
!' •ru,
or.n.-'
'nn
no pr
dia 25, á» 1H.HI!
l.-rra.., na Ad, um "coc!_-t:i;i" nos
erricio.- culturais dc Imprensa e corrír-poridentés estrangeiros nn Brasil
Haverá uma parle artista da cjimI
pertlclpi-rão •elementos cln relevo
em.npssos meios musicais.';.

_^_JlJ|

\ywf

'__&_!_

-v\ >

mi

í

í5M
exor

^-"¦W%*i;7.Và,VJ

í^^^m&m^âáMMúMMàãM^.,:^.

ifi-í__l/____Í<.-_i____.;';'r-:. : .^-_-^.'Í"^'._t"Vi__££s£_JÍá_;i.íVii!:!u

£ CA w6_K-

^méi^/í

HUM •'rVCCUl/IM OOiWOUM
OESPenat.ioRf

HOMENAGENS
MINISTRO PACHECO DE OU ¦
VEIS.A — Os amigos e (içlmirndcire,.
do ministro Pacheco de Oliveira
vão oferecer-lhe um almoço no A.
B.I.. em sinal de Júbilo peto seu
testaliolcelmentci c próximo regre:no ao Estado da Bahia, onde rotorliará A'a suas atividades polltlcns
SR. LUÍS LAGO - Em rigoaJo pela nomeação do sr. Luís Lago para o cariai ctç diretor de Apltcação <lcr Fundo;- du IAPCI um '.rupn cie ,.tnií:t... o cr rr-ligionátio- po¦ litlcos vai otersocr-lhc; um banque! te na Automóvel Club do Brnr.il.
A_ listas dc nclrsã:) encontratu-j-p
vo Senado Federal, Câmara do, Deputatios, Jockey Cltib e no local
: da homenagem. '
, KNG. AJÜB1CABA FLEUIiV DE
AMOR1M - Será homehagoado poi
I 'seus
amigos c admiradores o em.tnheiro AJurlonba Flcurv de Àilmr.tn, quo aca.bá,'dé deixar a dltèofiii
'¦'s obras c.o Aeroporto Santos
Du-
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PALAVRAS CIIUZADAS
HORIZONTAIS: 1 — Insetos.
2 — Votado a morte. 3 — Planta da China. 4 — Sufixo, si-jnifica: conveniência; estudei. 5 —
Rapariga. 6 — Bala dc arcabm-*,.
VERTICAIS: 1 - Narrativa
popular em verco. 2 — Sacrilicar. 3 — Solitário; simbolo qulmico de rubidio (inv.). 4 — Pro.
nome, 2.8 pessoa do singular;
IntèrjèlçâO; 5 — sonego. 6 —
Urbano.
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RESULTADO DO TORNEIO
DE 1-8-1051
No torneio sob o teste TRAJETOHIA foram classificados:
sr. ELIEU VIEIRA SOBRAL,
Juiz de Fora, Minas Gerais; e
sr. MIGUEL VASCONCEI.LOS,
Rio, que apresentou maior numero de combinações.
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m a Moda
GUAIOIHI MORRO
n,"CCi'íf oii&flr sempre bem vestida, mas sem exageUma sugestão original, para a
, f, vulgaridade
{vapor:: ti a- èo modelo que apresentamos, o
drapeado (que
1 dranspasse
está muito em moda), é elegante e original ao mesmo
'¦'tempo.
Neste modelo, há u
cruiamenta ângulos opostos,
que afina a cintura e dá à
silhueta a aparência de pro,1 porções iguais. O modelo
deve ser confeccionado cm
gabardine ou seda pesada e
arrematado com botbes pretos e cinto de verniz. Pode
usá-lo com
uma bonita
\<t>/ \ "echarpe" de
\ r\í
jersey preto.
Os complementos deverão
ser em verniz preto. Quando
"toilette" nova,
planejar uma
aproveite este modelo. —
(APLA).
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URUGUAIANA . 160 (Esq. de Alfândega)
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roce tnmhóm dirá:

I

é rtu..i".,.it' uma obra primai

Centenas de pessoas, que já adquiriram ".D ORA SS". atastátm o Rucess.-> tíèstá' baravülioso inftrutperto de
escrita, «orgulham-se de por-suir uma
canetEfi qua! além de lécnicameaie
perfeití, é^de liahas extraordináriaele-jantés e bslas Examine
mente
'AÚR jR\"S"e támbérà dirá. como
dizem os lécncn-*: "AURO ,A 'S'*í" é'.'.
u^a j' ia de mecânica ésBf i;ij|lisariá
á eis* perfeita i:-iaet:i de fíbricaçüo:
euroreia
Nota. - f./íj u>i tinta de tKLg m ri i Ift.
¦

t
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Motoristas aprovados

RESPOSTA — Perfeitamente. Praticamente, ninguém se
Correspondência e colabora- preocupa pelos motivos
que pensa o estão preocupando. Se voeè em Niterói
Cibviu.ro. falida pw Abusteumtnto por
çáo para SYLVIO ALVES.
íe preocupar, possivelmente será sobre o sentimento de que ie
C m a merm pena, Ir-r^s -*¦» rsForam aprovados ontem, p?¦s:sii>- ImpoiHts1 o tivijples nápjfninliu
-.'
•
*
torna preciso protegê-lo rie la Inspetoria Geral do Transip
li
__„
__._
.
':
rias gro su as. Pos. ui 9
r Mmmtn rfa AV- d'j imiuiò para n dipensamentos dnsagrada v e í s to Publko de Niterói, os seguindentrr,
do ruiu. Rápido $ repenits Cerlijicado de garantiu por
ROR4
S8"
que o atormentam. Mas, a tes candidatos á motorista' An*
"¦•¦¦jo"
•*
verdade, é que a preocupação, tonio de Souza Freitas — Auto1 ano..Assistência técnica gralu.Ua.
t/uro
em contrario dos planejamen- nio Edilbarto Lisboa — Zacarias
OÜVIDOS-MRIZ-CARGANIA
tos intelectuais, terá, na maio- dc Oliveira Brasil — Dinah tios
ria das vezes um efeito con- Santos — Delfina , Rodrigues
3" 5" SÁBADOS -15 a» 19 HORAS
Preços tfjar,* tôdn o Brnti «y ;.'
trario. Preocupor-se peio te- Rajáo — Osvaldo Alves de Azc'
101
5-1'oítl.
SALA
LARGO CARIOCA
mor de que poderá adoecer, vedo — Elson Dias Esterque —•
Com tampa folhtíad' curo 18 ks C:-S 415,00
m, 22-070"" a 46-2317
""65.00
por exemplo, tenderá a preju- Franz Helmut Nagl.
CrS
Com tírr.Tis de prat»
dicar a sua saude e não meAprovado — 7.
Cr? 350,00
Com tampa ni!-;a giírfta
lhorá-la. E preocupar-se pelos
—•
1. .
Retirado
negócios só terá como resulr™¦
tado enfraquecer sua capacií
dade tle trabalho tornando-o
menos apto a enfrentar òs
11's'iibui ur Ixc u«t'i";
ge prazo depois rio divorcio ao
que possam surgir;
casamento. Em outros Estados, A preocupação e apenas um meio problemas
de tomá-ló miserável, uma
a autora deve esperar de quatro forma de auto castigo que surge possivelmente dc um senso Inmeses a um ano", c o reu, de qua- consciente dc culpa sobre uma falta real ou imaginaria cometitro meses até três anos para de geralmente da sua infância. Mas, por terem sido reprimidos
contrair novo matrimônio. Par os atos ou desejos dos quais você se ícntc culpado o mais certo
isso, não é de admirar que os terá buscar algo plausível na sua atual situação como por exemCq-«tas Tin*»iro
habitantes do vizinho Estado da pio preocupar-se cem uma possível perda de emprego ou de sua
—
S I» 11 1.01
AGIOLOfilO:
Califórnia, principalmente os ar- companheira. Se não encontrar nadti com que se preocupar enTinia Tin-Gpy especial em todas f*í
l.arg • ci-n Caru.fa,
Ilusláqiiin e Erllâsin.
tistas de cinema, se dirijam tão tao será pior pois ficará ansioso para explicar a aflição e apre-80
le
líOçrama-».
cores,
em
fras.o.i
de
Eíq
São lose-Ri.i
freqüentemente a Nevada, por- cnsão que se encontra e irá criar um motivo artificial dc |.icomais terrível do que KB — Nascimento dc Alaxandrõ
que, ds outra forma teriam que cu;>r.í;ão. Um perigo desconhecido é sempre "algo
Magno, rei dn Maceduh.Qi
esperar pelo menos um ano pa- uni perigo conhecido e por tanto o senso de
tle terrivcl vai
c!í
Partir!*., da Espanha,
ra se casar de novo.
acontecer" é, mais doloroso do que antecipar uma infelicidade 1519 — Expedição
MasalliftM
dc
qualquer.
vlai;em,
INDUSTRIA PROSPERA
íarnioia
sua
parn
C — PODEMOS SER "DUAS PESSOAS DIFERENTES"'!
1045 — Tomada, em abordagem de 1Í35 — Data oficiosa da revolução !!
A prosperidade dessa espanRESPOSTA — Nas profundezas de sua mente Inconsciente,
Uni anuncio no DIARTO DA NOITE vftlc
un
um potachd holandês
rlosirfhdense, asclualando a
tosa industria de divórcios c ca- todo o mundo tem uma dupla personalidade. Somos ni
ctthal dc Itamameá, delsanluja, neste dia. do p.ej.samsntos cm Nevada pnderá ser uma criança desejando apenas o prazer, totalmente indo livre o» par.sasem uas
Fer- por 2 porque aparece em 2 edições
dento dn província,
forcas de Vidol d-a Vi.'rj
verificada pela estatística abai- diierentc para com qualquer
For.d
l.andef Brosn, de
i^:«.
cont'.*.i aquela lllia.
—.«.-„.....
o
Rio
Grand?.
Alegre
xo: no ano passado foram rea- outra pessoa c esperando apepnra
1711 — Towtvel pânico iih ema de
o titulo de Barão do Tri- |
lizados 45-155 casamentos, o que nà'5 ter o que deseja, e b) um
do Rio de Janeiro pelu de- lfSB — Tomada da OelraE, Para pcunfo.
lo tenente rit Marinlia Cordá 319 casamentos por mil ha- etiolsta, perseguindo sempre a
Iccção do Rovernodor Cas1
—
Tomada do àesfUadeirò da •TQ
If.-,!.
Ios Ro.se.
CA5fJA.5EB0RRHFiÊ
tro Morais nbandouando a
bitantes. Nos outros Estados, os criança que somos, proibindo,':er:o
do
Canguaau', pclfi
praça A mercê dos france- 1E40 — Morto do dr.
Rodri:;..?/. \
números são quase dez vezes se todos os prazeres sob a
Infantaria do c.o.iel Hei
de castigos e sem quali-cs, aJun»,ando-se ao disvaF.*anc'n, presidente d" Fa ,
menores: Arizona, 35 casamen- ameaça
me.1, tia Fonseca,
ria popular tremonda cir..não
fazer
o
objetivo
a
ser
quer
ragúcl,
-ISTO
Conroiida.lÃo da unificatos; Novo México. 29, e Maryva numa noite multo rso mundo espera dc si. Neque
—
i
da Itália .elo rol Vítor
Chc;ada,
Wiôb
çf.3
00
Rio,
pi*,jjland, 25 casamentos por mil nliuma dessas duas
|
cura..
personallManuel II.
ciente tle I.lverpool, :1o ri- 1
, ,
maest...
ITSJ — Nasclment* . do
habitantes.
"Brãsllsirn"
dades aparecem completamenU5F. ENÀOMUQE
quete IniTlfs
| IGS1 — Casamento do rei üiiitavn |í§j
Francisco Acuna de F:;',u.!Em 1950. o numero de divor- te, mas sua personalidade
Inaugurando a segunda li; '
UraSuécia
com
a
V
roa.
autor
do
Hino
do
prínes*
cios et^ Nevada foi de 11.120, o consciente reflete as contlnha regular
de
vapores
B« . Vitoria".
Itunlo.
trantiitlantlcosi
'¦u'1'1 — Nomeação tle Josí de San
que perfaz 67 por mil habitai!: nuas flutuações da luta sem
1805 — :i;i.'iclmento f'o lenejite hrltes, enquanto que a maior per- fim entre os dois sub-conscienMertln, generallsílmo dò lí:67 — Derrota do comandante pu- i
panlal. ';
gadeiro do Ar Eduardo Go• mcj.
1942 — -Morte do generíí al-jmíjp
Peru'.
raguaio Rojas, atacado pc- I
centagein de divórcios ein ou- tes. A violência de.^se confiito
—
von
—
VVorncr
dc
ir.;i!i
Ffilvàdòr
Morte
1S3'J
Bucnoí
Federallzaçâo
Sanoliez
de
Neve*.
lo
I
general Andrade
tros Estados era de 7 por mil de pende de sua capacidade de
"fiont" de lt.ac. Kfji.:t, u«.
Alies,
("Fltwcuelô''), toureiro cs?
;
que pov esse feito rpccbcu
chegar a um acordo com as duas forças opositoras, ü '
habitantes.
taObserva-se, porem, que o dl- mento á vida" começa com o ajustamento de si próprio • das
personalidades de seu inconsciente e de modo tal que o lavorcio cin Nevada c um luxo duas
•"b infantil
*«¦
que, na realidade não é ruim. apenas cego e ignorar-.yíiÇiy^rA. •*..>
a que se permitem apenas os
-.-,
riscos. O custo dos viagens, a te, possa satisfazer uma.parte razoável de sejis desejos não re'¦
'¦
'-Tli
V"'¦''
•'¦
•
'íTWiáj'-.
lí.
,**'. . ,-»",
• &
m1'M
um castiço muito severo da outra parte. A grande cies.permanência de p^lo menos seis bebendo
é
lado
da
o
infantil
de
coberta
sua personalidade
que
semanas em hotéis caríssimos, é mais apta psicologia
a assumir a direção se tentarmos negar a sua exlsos honorários dos advogados" e tencia. O modo
tle
deixar
de
como
duas
diferentes
agir
as varias distrações, mesmo é reconhecer a criança em nós, sem vergonha, c resolverpesaias
sem,contar os casinos de jogo. base re.ãlisticá como encontrar satisfação e ao mesmo temponuma
ser
*r*- I1III--M***********************in 111
-,.- ,..r~-.,...-.~ ,.<.. ,^^,. .
vmr-ytim t¦¦ • ¦ n
exigem despesas de vários ml- utl" e respeitador. E isto potle ser feito!
lhares de dólares- Sc ess'a "liv
dustria" fosse menos cara. evidentemente o numero de divorcios seria proporcional ao eusto. porque, infelizmente, nos
»»^S>5á.?i
Jmmrmm WB^ytYaTl^Mfmrja^Kia^BvTEavyF
Estados Unidos o divoiaio se
tornou muito popular. No ano
passado, havia nos Estados Unir
dos 624.398 homens divorciados
o 822.563 mulheres legalmente
ROBERTO RUIZ
separadas dos maridos. Naturalmente, o rceord foi batido pelo
serio, freA FALTA de espaço è umsemcaso muito
paraiso doó divórcios — a Caquentemeiitc ficamos
poder dar um arzintio
lifornia — onde moram 86012
dá nossa graça através desta coluna, justamente
homens c 109.078 mulheres divorciadosporque há por aqui, \
"fr uma
atmosfera de Ale- ¦"*
CRESCE O NUMERO
manha de ante-guerRADIOLINO ru: há o
DE DIVÓRCIOS
problema, do RADIOLINO
GOSTOU
espaço vital...
Mas NAO GOSTOU
Na grande republica amerlcanão ha de ser nada, Ja
ira aumenta sem interrupção o
¦¦li
nos garantiram que
numero de divórcios c durante
os últimos 50 anos passou de
agora a coisa vai c,
55.751. no começa do seculo,/a
disso, passepor causu
38C.000 no ano passado. Vè-ss
mos a "outro prograque o numero de divórcios crêsma"...
ueu sete vezes, enquanto o nu* * *
&ztr
mero de habitantes apenas dué de maior
QUE
Q
plicou. No mesmo ritmo camiimportanciã no
aliaram os números relativos ao
momento é a comemodivorcio na Alenranl-.a. onde
ração do dia do rádio . ..tle ouvir fre.
passou de 8.416 para 49 mil; na
neste 2f de setembro. iiucnlcs interFrança e na SUica aumentou
... d ii 'o -peta- Uma semana de festas ru-icòcs a itroires vezes; em Portugal, duas;
ciliar sucetsi) c homenagens, graças rramas bem orna Suécia, nove vezes na Finlaii*
tia trauíiintssju «o prestigio que o sen ganhados comu
dia. seis e na Dinamarca, sete
tle »I Pa-rüac- fio soube conquistar c "Hoi.'í 13", da
vezes. Sendo• .ás leis que regem
d' c Cavalie- graças, também, à a'.i- Crure'i'0, por
o divorcio diferentes em cada
rlc Ruslicana" viiiade. incessante do exemplo, com
pais. s_èrá muito difícil tirar cciiiComparado com os óleo? "Tipo Premium" dpr-12clusões relativas á influencia dos
do Municipal, pfcsiâenic Manoel espalhafatoso]
costumes e da moral sobre a
sucesso conti- Barcelos, da A. B. R., e absurdos
nados pelo. Instituto Atnericauo do Fetrólcu. o
freqüência dos divórcios.
nuatlo agora qjie, com sua simpatia "iin-íle-i" de
O Canadá apresenta'um caso
Novo RPM MOTOR OIl; duplica a vicia d..-, motom a t c l c- envolvente, acabou po<- propaganda
particular: em 1900 registraramapres entaçáo arranjai" um bonito inteiramente
lorcs
dè auióinovei**. entre a." revisões principais,
em
todo
o
20
se
divórcios
pais;
do «Barbeiro programa de festejos, em dr.sacordo
depois da primeira guerra mundevido
à lubriticação. Niis mais árduas provas a que
com
a qualiilartn Scvilha". A Estações fora do ar
dial, que permitiu condições notais auTV eslá com até às 19,30, missa em de tle-lições
submeter-se
um automóvel — punidas e parvas de moral, foram registrados,
possa
homenagem à memotudo...
"RPM" reduz á metade »
com grande escândalo, 114 di—
o
bruscas
lidas
ria dos radialistas fajiovo
vorcios; a voga, porém, foi crêstecidos, festejos e aicendo ano por ano, e em 1931
Em motorat dotados de anéis ubmttidos n iralamenlo
proporção do desgaste das-peças vjiais dt» ínolor:
moço de conf r aterjá se registravam 70Q divórcios;
de
ênilnjUis
«
anéis
de
.cilindros...
duplica
alómico,
paredes
nos.o> tienico* mediram ò desgaste do melai..*
Vista,
espetáculo
monstro
nização 7ia Quititat da Boa
em 1940. 2.369; e ultimamente
¦no Republica e até uma "pelada" de foot-ball. Tuao
esse numero atingiu 8.199. Talh proteção contra a l'ornia(*ào,.,de . rc.rídiios canjb'5^,
tnmbéni dftttrminaram ns ou'raf causeis da ini.uficiéhc'a
vez a vizinhança tenha influído
isso resulta am estreitamento de relações c numa
nosos^ contra o ácido. a*corrosão, a-terrufrem c n
elos ó'eos lubrilieanles. Aperlf.içoM-»» o Novo "RPM"I
no crescimento desse numero.
iirova de qve está desaparecendo a desunião entre a
disposta,
a
confratermagora
mais
tambémi
verniz
rádio,
do
..
duplicando,
o-peHudo
de baixo
Sevo.o» provas da eomonrar.:' n tom os oitos " iipo Pra'íar,
gente
ESTATÍSTICAS
dentro ou fora da A. B. /*., 7/ias unida, isso o
PORMENORIZADAS
conéumo
de óleo de um autodóvél;'
¦mais importante. De qualquer- modo., o que hã dc
miiirr," demonstraram o ii-r-frilidada do novo''RPM".
O único pais da Europa que
eüocaráo
comemorações,
é
a
nessas
bonito
ihàís
muito'
porpublíea estatísticas
aqueles que já passaram, que já viveram, numa
menorizdas sobre o divorcio é
' :-z$S%
epoca em'que era quase heróico e noventa e novo
tirar-se
•I'
*» >
;lHm'.:prp:rfuto do.y;'
a Suiça. Delas.podem
l*~)T)
trabalhar
dc
sem
tdealistico,
o
interessantes
fio.
cento
multo
para
conclusões
por
construir
aplicar
tame
Eles. trabalharam para
o gigante que
e qiic sé poderia
hoje o nosso rádio. Estamos felizes c pingando um
bem a outros paises- No ano de
registraram-se
1949, na Suiça,
'?, ,;'
"'
"i ''"' -'!-¦
' ' i'.a';.'., iy
',.¦.
ponto neste assunto, deixamos a nossa homenagem
; ;
ao professor Roquete Pinto, o grande pioneiro que
,4.111 divórcios. Quanta tempo
t't kmkiNTkNTESPARA O BRASIL: .
teriam durado esses casamentos
simboliza em sua pessoa, •:<o próprio rádio.
*
*.
que se resolveram em divórcios?
262
E a resposta é a seguinte:
, :/ cy^UBRIFIÇANTES E PRODUTOS FONSECA S. A.
(\UTRA prova da Jioua mentalidade üe nosso rXMo,
duraram apenas um ano 1.102,
Rua Sacadura Cabral, 81 - Rida Telalõnica. 43-8944 - RIO OE JANEIRO
satisfação
com
dada
todos
pela
/oV
justa
que
9
de 2 a 5 anos; 963. de 6 a
a
do
décimo
Naano
da
passagem
e
festejaram
quinto
'«' '
anos; 1239,,de 10 a 19 anos;
Oiftr/bu/doríj *m Sie P.uh:
Dislribuid,, cm Minas Gtníit
eional, estação que é digna das mais amáveis refe545, 20 e mais anos. A gituaçüo
CARSALADÍ
"IMPITROL"
lencias
também,
e,
IA1PORTADORA DE PtTROÍEO
pela aparição de mais uma sociedas famílias eé relação aos flLTDA. VICINTí
Av-nl jo ' loiw» Fina, 5Í6 - Sala '001'
dade no meio: a Associação Brasileira de Locutores.
*"ão
lhos era. a seguinte: 1073 tl¦
:
-'*;
Rua, .Wajidcii.Fiçlky 312
Tísléfont 32-3|5**,-*
Pqulo
.tl'5--HÓti3!ONTf'
\4IPTORÓ^>/'''l,'
Já'está. funcionando com diretoria eleita'e empossanham unr-filho; 671, dois filhos:
•357,
em*
todas
filhos:
mais
3
;e
""""
"'
¦'¦¦¦¦
J.ajjendojMti,]iire§ldentetJtd$
"
¦
-«.-.---«-.¦-¦Usa** ¦! 9
53fflSI5u?íS35!5T!?z5I!I!S
SEBEc^-...] .'•:-¦ yy..- ¦•'¦"¦¦-'^yj

Dr Milton de Almeida
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Amanhã, dia consagrado ho
Radio, a Tupi só iniciará suas
lixuismissõcs a partir rias 19.30.
com "A Voz do Brasil", seguiudo-se a irradiação da pro*;nimação normal.
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RESULTADO DO TORNEIO
DE 4-8-1951
No torneio sob o teste SECRETARIO foram classificados: sr. MARCELINO PAES
DA ROSA, Rio; e sr. JOSE' V.
PINTO, Rio, que apresentou
maior numero de combinações.

A) - DEVEMOS fiii"Í>Vn íSÂsIab A'.".uaSA FILHA?
RESPOSTA — Sc você amá:a sua filha; seu objetivo prlncl-'
«ai será fiSãei* com que ela. seja.feliz. Isto significa que tudo fará'
para ajudar a sua lilha a ser atraente para com os homens, co-..
nhece-los sob condições favoráveis, ter contactòs com aquelesque ela acha mais ajradaveis numa residência familiar otidé.'
eles possam se ;;entir em casa, enfim tudo em seu bèneriuv Você,
ss sentirá ícliz cm saber que ela escolheu o seu íutur.**wrido.
Mas, amar a sua filha náo deve significar que devemos íezé-la"
cusar a fim tie livrar-se tieln ou para evlter que ela se torne uma'
soltèirona. Também não quer dizer que dsvemos instar junto a
ciéterminádó homem para que se case com ela a não ser que o
motivo seja o amor entre os dois. Como regra, uma jovem que
nao se casa na época usual sofre de qualquer mal interno contia o casamento embora inconsciente. Por outro lado, quer eles
o admitem r.u não, tal mal interno íoi provocado pelos pais.
Possivelmente, o casamento deies como ela teve a oportunidade
dn ver, fez com que ela hesitasse pela vida de casada. Também
pode ser que os pais na sua ansla de guardar a "pureza" da moeu deram-lhe um tem:r mórbido sobre o sexo ou sobre o homem.
Qualquer que seja o motivo, a não ser que a moça esteja emocioiialn.entc pronta para o casamento, apressar ou Impedir o
casamento é um cios maiores males que podemos fazer ás nossas filhas.
I
BI — PODF-MOS NOS PREOCUPAR NADA TENDO COM
OUE NOS PREOCUPAR?

¦ti
¦TÜMÀ NOVELA INSPIRAI A
POR UM EMPOLGANTE .
EPISÓDIO HISTÓRICO
No próximo dia 2 de outubro,
a Ratlifi Tupi. apresentará uma.
novela que está. destinada a rc'
um dos mais:! lmprci.ítúiiHiiie;.
êxitos radiofônicos de todos r.í
tempos.. O'a»'3unto
e3C.ol}ildd /"
Íoi a Inconfltencía Mineira; Oi
Vu'tos ..quo participaram dea.í
imprerjfionante capitulo «*"a 1 xí¦a —,
torií paír.a serão vivic,** pelos
mais dEStaca.-ios astros e e treIas do"O"cast". radio-taatral ria
Grande.Amor de MaG-3.
rilia" a novela inspirada no romance de Mar!)!» de Dirceu, foi
escrita por F, .Andrade e será
transmitida. :pelá Radio Tupi a
partir do próximo dia 2- tle ou¦ tubro, ás 20,30 horas, ás terças,
c-saba-jos.¦ \
• Quintas'
••-—¦ Nancy wandériey,
aplaudida'.estrela do "càst" radloteatralVtía G-3 cncopt.ríi-se em ferias.
•••..
<!0 SERTÃO. EVASSIM"
— Está.agra.dnndo pléndiiierile aos ouvinte:; da G-3 o novo
programa','"O sertão é assim",
apresentado á3 8.30 horas, de
r.sguiirla. a sexta-feira, com Zé
Traxedl.. o poeta vaqueiro.
GRANDES ATRAÇÕES,
HOJE, NA TUPI
Hije, quinta feira, a 'Vw.ri.
•apresentará as seguinte*-, gràndes atrações,: ás 20 horas. "Pes.
"soai...da
Velha Guarda", pro-:
grama tle Almirante; 20 30. "O
Preço de uma vida", nove"a;
21,05, "Cidade alegre", proerama de Haroldo Barbosa; 21,35.
"Onde está o poeta", programa,"
dc Almirante; 22,05, Musica dc
Cilion e, ás 22,35, Grande Jornal Tupi. ,
"DIAtDO RADIO"
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7'' Barbado mandou
Champaghe, atum, caviar.
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A°motei"a müu no b61sü'
Nü0tinhacomquepag /#
Lá no prado, Barba Feita
Ke cobre todo de g ória
Usando sempre •Gillette.
A vida é sempre vitória.
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0 FLAMEN60

VASCO FELICITOU AFIH
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Na sessão do Conselho Arbitrai onlem reali. a^
--.. trabalhos
•'¦•¦¦".¦n'»3 foram
demoradas. Os
**
mais mmmw»«•-.-.•••
i»i..'.">
iuram Druiáfii
nr..i». •*»
Inoccncio Leal c dos clubs filiados apenas o BM.f* "Ti
sente.
°w**hi
O Fluminense movimentou os trabalho» >>»
Maracanã.
Informou
do
ti >s cadeiras
o trlcofí.- 'Í_
3.473 caneiras que atualmente são vendidas 10 «»wllw -*»i
-tetro- (.'xisiem mais 3.412 cm lugares multo £IS5?,*"i
nos selorcs laterais que poderiam scr cobrada, i ÍI i* -»
zeiros passando àquelas, quase tôelas nas cab(;»u„,i,ll|
""-i.t
jl) cruzeiros.
Esta proposta foi aprovaria por unanimidade ...
prc.scntante do Flamengo explicar porque wtt»ar*'i
seu club era contráriolo a aumentos dc or»™.
preço» ..,"•¦.*d» i ü'*»
Coube ainda ao tricolor Indagar da lewaiwlT1--.,
dos dos clubs nas cadeiras junto á Tribuna de Sln *
eieiilc informou que a ADEM, a respeito Iiaç|a da!i ' •
:..fnrinai'fifi' ráftHpria.
no lnr-riI
«... ao
local Hprrl«.
cederia
desde íue
informação
os (jifc^jS
cadeiras
Tratou o Arbitrai do Calcniliriu oiicial ila can «
IN«l
i Ili nado que na próxima terça-feira será reali»^ JL
• pccialment» tui^S^
i
sa materia, .U..J.H
comparecer a EJ™1
presidente da twJS
lista. ' Fei!»-*l
•s'"tic:iarioD011i
tlíis

Oficio de Murilinho Contra o America na Ponta direita
Povoa a
Gilberto
Foi este jornal que antecipou a noticia
da vinda de Murilinho para as hostes do
Olaria.
Procedente de Belo Horizonte, onde
esteve durante quatro anos e onde encontrou ambiente para impor suas qualidades de bom jogador, o antigo ponta do
selecionado capixaba c mais tarde do Maclareira c Fluminense, se interessou pelo
Olaria, ou melhor, o Olaria se interessou

Tudo era ordem,
afinal
Causou viva repercussão cm
todos os círculos esportivos da
cidade, a noticia divulgada pelo
DIÁRIO DA NOITE na edição
de segunda-feira segundo a qual
nenhum dirigente do Vasco da
Gama, foi ao vestiário do club
rubro-negro depois do Flamengo ter conquistado uma vitoria
após sete anos de longa espera.
Apenas o roupeiro Chico ali csteve, ocasião cm que cumprimentou o velho Jonhsson c e
abraçou os cracks da Gávea psln vitoria alcançada.
A atitude dos dirigentes cruzmaltinos tanto mais foi repa.ada, quando se sabe que quareata c oito horas antes do jôgo, houve um umblente festivo
u pacificação entre as diretorias
dos dois tradicionais clubes, na
sede da Federação Metropolituna de Remo cm presença elo
general Senna cie Vasconcelos
que foi o mediador do real amento d»s relações entre o Vasco c o Flamengo.

m.

^^

® t\. ^^ A m\

m\

¦

^UÜK^v^e^^^^^a^B

^»!^Bbs.':^I^IÍ
™m\

b^B^*^9

b^Buiv, jS

^MmWx

a^K

»BlHíl^B

B^b^sL*' *B»»_»
BJ
^K_flBk

afc_»___

^Bi

m
X.,

B

-fl
,fl|^^^^H|^QBJ|BJ

'¦• -^JP^^IM iKiP^í:^^^..BB

m%

B-': '¦ - ^M$MiBm$
tt^BHfl
B' ¦ ;:'^tl9ii@iwafl
MM'
-**&%rt
^ís^5í*wã
M
*BVtBVEJ
¦":""' *¦'

jdiPJs

<âjÀ___1hB

fl,--:'-:

ÍKK&í^t':

B "

^1^$_H'

'mm^mmmtkWmmmmmmmmmtài, :^wQ^W

V-'

W$È H^Í^K&£-I-ííiilKí^B Px^
yfàtf$&mW&*^$UmWmi UaTfâ^$mmmmmlÜii8ÊWSbmm mmk^~.¦¦::¦;
^-MSj__Sry^•^mimWfSfaXrmW• * yWam

i(ÊÊtÊkiv$
-id^g^sMSfig

mmt^ ^^mmWmmmmmm^mmWzFt-¦V:"ímÍ

^9» WLWi ^JmflBiiftik "ÍIIÇa^H^Sy-.í^^^MSyBD Bfe^Ti,?

m
w

'«k\w?. .-Msmrm ^ÊfHM^mEMBom^kiK^m ummm^m*^^
Vm treino "puxado" para o fdhp do técnico... O jovem
Peter Andrew Duncan, íilho de Mr. Duncan, freinador
da equipe do Oxtord. iroiia O trabalho do alléeta Milchley, um "ás" dos universi/arios do velha cidade inglesa
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O football nas olirnipiadas de •
Helsinki
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Existe, no momento, uma série de controvérsias quanto a
disputa do torneio de football nos jogos Olímpicos de 1952. Não
se sabe, ciinda, qual é o critério a ser empregado na classifica»
ção de amadores e profissionais, ou, com outras palavras, quais
6£rão os paises que poderão se inscrever nesse setor e quais os
que ficarão proibidos a fazê-lo.
. Como é do conhecimento geral, os jogos Olimpicos são disputados exclusivamente por amadores, reconhecidos como tais peIas suas próprias federações e, consequentemente, pelas federações internacionais. Acontece, entretanto, que na zona da ocupa(Conf. na 11a pa.. — Lelra P)

0 O Bonsucesso, como já se sa-(
i be, recebeu um convite para rouliwir ampla excursão pela Europa oriental. Um dos dirigentes
dei football de Stambul, trouxe
o convite para os rubros-anis,
que, a principio, consideraram»!
excelente. A proposta é das
mais convincentes, pois, o gre»
mio da avenida Teixelra.de
Castro receberá 50 mil cruzeiros
per jogo. As cinco primeiras pelejas serão na Turquia, jogando
três delas em Stambul e rs outrás duas em Ancara. A temporada se iniciaria na segunda
quinzena de janeiro, enquanto
que a delegação Íeopoldinense
embarcará nos primeiros dia.'*,
de janeiro. Isso, é o que está
assentado em principio, devendo so concretizar ainda em braves dias, com maiores entendimentos.
A proposta agradou, porque,
50 mil cruzeiros por jogo alem
de passagens e estadia pagol,
o clube lucrará muito.
Ha, tambem, a possibilidade
do Bonsucesso jogar na Suécia
e Itália, depois de seus jogo<
no Oriente. Faria então, no pais
Rcandinavo, quatro jogos, e, na
Itália, disputaria dois a três jo»
gos. Porem, tanto na Suécia como na Itália, ainda não eetfi
definitivamente assentada a sua
ida. Depende dos entendimentos, pois ,só houve um convite.
Dc modo, que se resolverá ainda
no decorrer do ano, estando
quase certa a temporada naqueles dois paises.

TÊNIS
Uma grande têmporada internacional em no»
vembro
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LEFEVER VENCEU — O
Conselho de Julgamentos da
FMB resolveu por unanimidade negar provimento ao
recurso do jogador Rui dc
Freitas, contra a decisão da
FMB, que não tomou conhecimento do «eu protesto contra Afonso Lefevcr.
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d0" creditar n&í
por ancla referente _íí
cento da neírSr WJ
entidade t£%
realização da »&«
Arbitrai resolveu ?A
^\
fiquem isento*<??*•
<fa taxa eie fr
meses, sendo
pertencia "specilvj
(
quantia.
HOUARio
-va»
PARA
.,..
.«OS PROCESSO"-oi
,
ral resolveu, que lls ij_|

____

A Associação Atlética Sche- ring:, sagrou-se campeã invicta
(Chave B) do 3." Torneio promovido pelo S. E. S. I.. vene-endo, sexta-feira ultima, hrilhanteraente o quadro do Inaplarid pela contagem de 49x34,
n* quadra da, Eacola- Técnica
Naoional. O poderosa "five"
da Schering enfrentou o adversado para a vitoria final
com a seguinte constituição:
Allton, Durval. Bydnei, Oscar
c Sebastião. Nos últimos ml-

RESOLUÇÕES DO C. O.
B.' a) aprovar as atas das
sessões anteriores; b) empossar os membros da Comissão
Executiva eleitos para o quadrienio 1951-1955; c) clegar
por aclamação os seguintes
dirigentes da Comissão Executiva para o referido período:
vice-presidente — almiitrtite
Atila Monteiro Ache; secretario — sr Antonio dds Reis
Carneiro; tesoureiro — comandante Paulo Martins Mei-

jt*

5^»

Os naranaeRses segNem pra S.Caterina
Com deartlno a Florianópolis, seguem hoje a delegação
d* basketball do Pará _ue intervirá no Campeonato BrasIIt*tro.
,
Hoje o^ergtpanos estão sendo esperados nesta capltal da passagem para o sul.
«•'
As «VtlegaotVss. tníer.lrs.0 nas prelimlnai^.
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ra; c d) aceitar a demissão do
sr. Adolpho Schermann do
cargo de secretario admlnlstrativo, agradecendo* os bons
serviços prestados ao Comitê
Olímpico Brasileiro durante a
tempo em que exerceu aquele
cargo.
* * *
O Riachuêlo vem de prtftestar contra o juiz Afonso Le»
fever devido a este ter anula»
do uma cesta do grêmio suburbano na peleja contra o
Grajau', de juvenis.
Jogando contra a seleção
fluminense, o selecionado carioca venceu pela contagem
de 46x36. Os cariocas não* se
^esforçaram...
. * *
Resolveu o Departamento
Técnico da FMB. t aprovar a
seguinte proposta do Depar»
tamento Técnico: — Em ob»
diencia ao que determina •
art. 6.° do Regulamento do
Campeonato d» 4.* divisão,
proponho sejam marcadas as
seguintes datas para decisão
do mesmo campeonato. Dia
21-9-51 — ás 20,15 horas r-r
(Conf. na Jl" paa,—'lefrct Y)

TÊNIS DE «i
Inscrito o Vaco»]
neio por Equipei 4
classe
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DETALHE DO ENCONTRO EM QUE O VRUGUAl FOI VENCIDfi PELO pARAGUAI

NO SUL-AMERICANO DE VOLLEYBALL

IR GENTINA x UR íiguhi
mm RS

BRASIL X PERU, NA PRELIMINAR

O Campeonato Sul-America- gura fiz frente a Argentina, le
no de Volley está se aproximan- vando-a de vencida caberá dedo do fim e destarte está en- frontar-se com as estrelas bratrando numa fase das mais sileirás, num prelio que se afiempolgantes, pois os resultados gura dos mais sensacionais, isto
que vem se oferecendo as res- porque ambos se encontram
pectivas rodadas, vem definin- invictos na dianteira da tabedo a situação dos principais Ia, com possibilidades
concorrentes, notadamente o de obterem o primeiro portanto
posto.
Brasil, que se apresenta como
O prelio principal reunirá
favorito absoluto a obtenção Uruguaios e Argentinos, o que
sempre res- dos títulos masculinos e femi- significa uma porfia cem
J_srs podre ancião reumático-e hemiplégico
por
cento sensacional, pois ambos
peitou muito os sonhos, o meu avô — que Deus o con- ninos. •
estão
serve em Sua Santa Gloriai — ganhou muito dinheiro no
em
igualdade
de situaHoje teremos os embates febicho, interpretando seus sonhos. Se um minino Brasil x Peru e o mas- ção na tabela, com uma derrota
cada
um,
dai
a
sensação
sujeito sonha com um coreunda. é jogar no culino Argentina x Uruguai, os
da
camelo, porque ganha na certa! Se sonha quais prometem transcursos rodada, pois os dois quadros
tudo
farão
vencer,
melhopara
com juiz de joot-ball, é cercar a vaca pelos sensacionais.
rando assim a situação na tasete lados, porque como o quadro de árbiO Peru que tão brilhante fi- bela.
tros está avacalhado, é batata! Mas de
todos, o sonho mais importante que alguém
já teve no mundo, sem duvida alguma, joi
aquele do Faraó. Ele sonhou certa vez com
sete vacas gordas, e depois com sete magras. E como não houvesse meio de dar
com a coisa, chamou José, que naquela
altura tinha fama de "Maãame Azul" do Egito. E então
o rapaz explicou que aquelas sete vacas gordas tinham
sido os sete anos de fartura em que viveu o Egito, nadando
em trigo, vivendo à tripa forra. Mas Que viriam outros
sete anos de penúria, em que o pais iria viver à mingua,
de tanga: eram as sete vacas magras!
Eu não sei, não... mas ando com uma coisa cá a me
mexer no sotão, que se o José, o tal âecifrador de sonhos
estivesse vivo, eu o iria consultar. E' bem verdade que
nâo é sonho... mas é tão parecido, que ando cismado com
a coisa. E vocês, meus bons amigos leitores, dirão se tenho
i
• Ondino Vieira está preparanou não razão. Sete anos levou o Flamengo sem vencer o"
T
.
Foram,
Vasco:
mal
comparando,
as
sete
vacas
magras
do do dentro do Bangu'. um elet
Egito!
Depois daquele celebre goal de carniça, do Valido mento de categoria e que, pemontando no Berascochéa, e que tirou ao Vasco um tri ias previsões do treinador, será
NATAÇÃO
x
campeonato, que o Flamengo tem cumprido o seu fadario! picsmo uma sensação. Trata-se
de Barbatana, médio vindo rie
Fixados os locais para Sete anos levou o rubro-negro sem acertar uma no Vasco' Minas
Gerais,. cujas qualidades
E
agora,
estou
com
a
atrás
da
cismado
pulga
orelha,
com
os 4o c 5o Concursos — o negócio: será que virão as sete vacas gordas do Flamen- sao realmente excelentes.
Por enquanto, não entrará na
As disputas dos tro» go?.'... Só o tempo responderá.
equipe, porque, alem de ser um
do
Mas
hoje
è
da
quero
renovação
que
de valo- Jogador novo,,tambem os tltufeus "Roberto Peixoto'' res do nosso foot-bali. falar
vivendo uma época áurea ÍConf. na
"soecer", em Estamosvalores
JJ° pog.—lelra X)
"Maria
do
nosso
estão se renovando
que os
e
Helena"
•
O Conselho Técnico da F. M. Duvidam? Então vejam o jogo de domingo, âo Vasco x
N. designou a piscina de Santa Flamengo. Vocês irão lá encontrar uma mocidàde estuTeresa, para ás finais do Quar- ante, brotinho desabrochando para o sport, com um
to,.'Concurso Oficial, destinado largo futuro à sua frente.',No Vasco vocês verão Augusto
aos infanto juvenis, sobre o pa- Tesourinha... Ely... Danilo... No Flamengo vamos entrocinio do clube local, quando contrar Aâãozinho... Bria... Biguá...
só
será disputado o Troféu "Ro- faltou mesmo, completar o team, o Perácio, Newton
que será'sem
berto Peixoto" oferecido por duvida alguma, a mais recente aquisição
do foot-bali naesse desportista
para premiar o
vencedor do "Vedely" a prova cionall Por isso é que o prefeito João Carlos Vital mandou
mais dura da nossa aquática. o Medrado cobrar a taxa que oábia à Prefeitura pelo ioao
'
Na primeira disputa do "Ve- realizado no Maracanã.
Mas que taxa? — perguntou espantado
dley" realizada em 1049, foi veno tesoureifedor, Sérgio Rodrigues, tendo ro da Federação. A Prefeitura além áo que cobra pelo EsRicardo Capanema levantando o ládlo, não tem nada que levar...
Troféu, no aiio próximo passaTem sim senhor, — disse o Medrado.
E a parte da
do.
Prefeitura
que cabe nesse jogo a0 Departamento de AssisO' órgão técnico da entidade tenda Social?
f
A bordo do vapor italiano
aquática metropolitana, marcou
E como o tesoureiro da entidade metropolitana não „
Tonmelll'', esperado em
ainda para a piscina do Fluml-Za°l0
nense o Quinto Concurso Ofl- atinasse com a coisa, o oficial de gabinete do prefeito ex- nosso porto, no próximo dia 29,
devera chegar ao Rio o centrodal. que terá como, principal plicou:
-- E a taxa entre os teafás
atração a disputa do Campeo.
m' Integrante
que
Representam
Asilo
o
dnTpL0!?^
Lazio,,de Roma, e que vem
nato de Juniors. Juntamente Sao Lm eo.-lg.to"Sao Franmco.de.Assis.nüo.pertencem do
com
propósito,
11"
V).
de atuarno
a Velhice Desamparada?.ju,
ÍCMif. ao
pag.—Lelra
italiano de nascimento, SSS
Aló,

f

*_NDICIAI)ds:PAlÍA|
MENTo AMA.VHA - Oi
ditor interino do Trfea!
diclou para julgamento n'i
sno de amanhã, os míéS
gadorees:
Conl. no 9,- P»?.
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A rodada dc domingo do
Campeonato do Departamento
Autônomo, correu pode-se dise» suavemente, pois não sc
registram aquelas cenas dcploráveis de barbaria, do domingo anterior, quando vários arbitros foram covarde c estupidamente agredidos por uma
cáfila de maus elementos. Embora, sem a gravidade do domingo anterior a penúltima
rodada do certame amadorista
proporcionou uma nota dissonante no jogo Manufatura x
Valim, de que foi protagonista, autor de incidentes desagradáveis, um jogador que pcIa sua condição de oficial do
Exército, deveria ser o primeiro a se conduzir em campo
esm correção, compostura e
decência, não só honrando a
sua condição de militar, como
também para dar exemplo de
disciplina e desportividade,
náo somente aos seus companheiros de team, mas a propria torcida. O árbitro um
sargento do Exercito como era
natural ante as atitudes des»
eenvenhaveis de seu superior,
fleou amedrontado, "receioso
de agir." e fase» valer a sua
autoridade de arbitro, resultando dai uma série de inci«lentes vergonhosos e infringentes das normas disciplinares, e que foram omotidas na
súmula. Náo censuramos o árHtro pela omissão dog fatos, é
juste, e humano que isto aconteca, condenamos sim. a condata daquele que não soube
se conduzir como um desportista.
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oQri:i.,v('OMo%
ft'u. - o repreaiittti.
Fluminense interpelou
Ti
dente da.Federação «teií
verno entre a ADEMè™
de. Informou osr,„
Leal que. o m«rno enca__
na. Procáradoria Oenffi
feitura aguardando
Procurador Geral o"in.
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ENÉRGICO DESPACHO
1)0 PRESIDENTI
DA r. M. T. M.
O presidente da Fedinji
tropolitana de Te.-.iiíil
concedeu inscrição ío Tia
Cama no Torneio porefqu
segunda classe.
V respeito deita íoi
porquanto o Vi») dl Cl
dera entradas no peffli
inscrição depois de e
prasoi o sr. Silvio Rui.
r.ota oficial disse o sejtÈt
l") — Oeinceder loíeridi
Vasco da Gama no Tona
Equipes de segunda ete
2°) — Lamentar i 'nn
interpretação dada u lis
Kral e imparcial delir
| elencia, consultando tu fi
sobre a inscrição do 0.J.1
co da Gama no Torta
Equipes de segunda ctoi
vez que, nenhum dispotiEH
tatutario lhe Impedia dt"
as inscrições quantos ras
aprovesse,
Convém de uma vii Pi
que os elementos vMjjjl
Tênis de Mesa saibam, F
ma de interesses club»
pessoíais, estará sempre»!
'
tica do desporto",
e«
clubes
de
precipua
ções.

rainio e walteri

serão cedidos ao MGa»
Leonidas foi a Conselheiro
tentar o concurso dos dois f>|

91 Diante das fracas stiW'
são Paulo no »t«J
bandeirante, os.OT?
club paulista resolver»»»
suas atenções, par» o""
carioca onde podem»"
alguns reforços pwí a'»
pe rie profissionais. a
Assim é wifmL
Leonidas da SI»**
do para o Mo de «J
«J
tratar de assuntM
tett*
ctilnr interesse,
dade dc Ir ate o »»|
Conselheiro Galv»cnteij«
que manteve
-^
com os dirigentes.«m.
suburbano, entre riflí"
AntonioMoscpso
bilielade de ceder»
Walter e o centro»»
«io para. as_'!»'
bi-campcao
imprescindíveis
Leonidas da SiW1
"8o íoi í* S.
atendendo \fTm~
qüeoMadure^niog
»
nem pretende s
concurso desses W
i os considera injj»
j conjunto.
Em face,»--_. 0 n
Valter contlnuawya,

Barbatana será
operado hoje
Com inflamação das amigdalas, o
íuturoso player do Bangú necessita
daquela intervenção cirúrgica

ti
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A Taxa Da Prefeitura,.,

ZILDO DANTAS
nutos da fase complementar,
Durval foi substituído por
lugar a
Brandt e Sydnei deu"liombarOtto. Allton foi o
deador" da noite festiva, assinalando 24 pontos.

AMADORISTA

1

Foi dada a publicidade que a Confederação Brasileira de Basketball, através de um dos seus dirigentes teria
pidldo a Federação Fluminense para não levar ò juiz
Afonso Lefever ao certame, brasileiro de Santa Catarina.
O pedido teria sido feito sigilosamente...
Isto dificilmente será levado em consideração pelos
mentores do Estado dei Rio, pois, seria descer a muito da
parte dos da C.B.B.
Como se sabe, Lsfever não é desses que entram em
conchavos e por certo, o pedido para que não vã a Sdnta'
Catarina é um atestado de que as coisas não serão muito honesta por lá. Naturalmente que os da CBB não vão
fazer isso ,tanto que não acreditamos na noticia, por Isso,
Lefever'a deve ser ou hão apontado pelos fluminenses, íicando
critério deles a designação do árbitro sem Interferencias dos mentores da C.B.B.
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des fa noite
principal
prelio
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Em novembro próximo deverá
ser realizado em S. Paulo uma
grande temporada internacional
de tênis com a participação de
grandes tenistas que estiveram
em evidencia ultimamente nas
maiores competições internacionais do mundo na Europa.
A frente desta iniciativa encontra-se o tenista brasileiro
Alcides Procopio.
ÍConf. aa IIa pag.—Letra Q)
EUGÊNIO SALES E ROBERTO
CARDOSO NA FINAL DE SIM
PLES EM CAXAMBU' ,
O Campeonato Aberto de Caxambu' estâ cm sua fase final,
com a realização hoje da final
de simples masculino, quando
irão sc defrontar Eugênio Salles
e Roberto Cardoso. Será um
encontro sem duvida empolgarite pois os dois tenistas encontram-se em excelente forma.

;+BASKETBALL EM DIA*
ZONA MORTA
Hr ^m I
.9

k ^^ Mm B.
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A temporada será realizada a partir de janeiro de 52
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América, num match que está despertando vivo interesse.
Murilinho c ponta esquerda de origem,
e
mas atua igualmente na ponta direita o
entre tirar Esqucrdinlii. ou Cidinho,
técnico Picabéa optou pelo ponta direita,
de maneira que o ex-defensor do America
fará sua estreia exatamente contra outro
América, o carioca.

Suécia e Itália, em estudos

'
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Outro dia, quando excursionou a Petrópolis, o Olaria lançou Murilinho, na
ponta direita, com absoluto sucesso.
A tal ponto que vai promover sua cstreia, no próximo domingo, quando tocara
ao grêmio bariri a vez de enfrentar o

urquia esláf ixada;

.«•
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se estabeleceu num negócio.
Acedendo aos apelos, Murilinho aca-

bou firmando contrato com o Olaria, já
estando com sua situação devidamento reguiarizada.

————»——»—,—»»¦.
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pelo seu concurso.
Pkabéa, que foi técnico do América
Mineiro e tem Murilinho na melhor conta,
como jogador ou simples cidadão, conseguiu que ele revogasse sua decisão devüeixar o football, pois voltou ao Rio tão sómente a pedido de seu sogro, com o qual

cumprindo destac-»^
O italiano Oresle Alô

m

(ENTRO-AVANTE ITÁLIA
para o football brasilei;
Esperado no Rio, dia 29, o
AteL
plaàer Oreste brasn
cente ao Lazio e que virá casar
com uma
conheceu em Roma, devendo ficar aqui
que conta presentemente 25
anos de idade, jamais imaginou
que viesse deixar a capital italiana e muito menos o Lazio,
clube onde iniciou sua carreira,
desde cV Infantil. Mas durante
uma das.muitas viagens de pe-•egrinos. brasileiros- à-, Itália,

Alô conheceu >
«Si
por QW»J§»
em»J
clando-se sen
que nao oa ju
regresso
iin-DaH'""!
Conl. n« 'V- - ¦'¦'-.
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lisidii^iíit ébik uma
«canseira» apra
-i.mPiiMvcl para ,|S rodas
cie
KX dos. a derrota
"tiro*
Mdnio. O
)g aniente preparado para
d»'-1'
mesmo tia grama,
Sagrado
,,['(1131 oue ele não levanSm
^SlnftosurUuoefel.
Iri-ÍP»'',,;. o.s prejuízos lo"castigo e
Ciosos coni o
inai,
fj.Z" qtie sempre vem eme.-.
tarde nestas
Ínttl'
"coloca-nos
logo de soK
P_i , sobre o "artista".
".-o ele está inscrito no
rffj'daí*batina mima turÍimèou menos equivalente
o Hoioca&lngo, Como
:i na momento uma
¦"'
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Quando a Tirolesa regressava á repesagem depois da
sua sensacional vitória nos
4.000 metros, as arquibancadas do hipodromo pareciam
querer vir a baixo, tal o entusiasmo dos incontáveis fans
da égua-macho, Eram homens
graves que corriam para junto da cerca para ver de mais
perto o fenômeno db século;
eram damas ricamente vestidas, de porte donalroso que
vinham democraticamente fa-er coro aos
que batiam paimas á vencedora extraordinária, Todos queriam, num movlmento incontitlo dc entusinsmo, cooperar naquela manlfestação consagratoria, quo
colocava Tlrolcsa no mais
alto pedestal da história da
Gávea. Foi exatamente nesse
instante, que a elegantíssima
d. Sarah de Magalhães Bocttcher, num gesto requintado de
pura esportivldade, quiz, tambem, guardar uma lembrança
da égua fenômeno que acabava dc vencer a mais dura prova do tnrfc brasileiro,
Tomando-lhe ás rédeas, deixou.se fotografar, prazeirosamente ao lado dá vencedora. Tirolesa, sempre irrequieta, fez
um movimento de cabeça, querendo morder a: d. Sarah. Foi
ai que um Impiedoso carreirista, vendo o lance, disse me"A Tirolesa
lancollcamente:
sabe que o marido da dona
Sarah é cheio da nota e já
"mordendo" a mulher
está
dele... JABUTI.
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le,
tj-ji-oJ .1 ' r :i proprie:!"
rjMi_o.iiot.il nrio, o reproduservia nn
H Woori NoJ_i qiip
Sins "Bela Esperança" do sr.
Lm Nogueira, Wood Note c
„Ure outros, de Lupan, um
Lmie "pintou" bem em
«uraras apresEntações cm pu•"'''
...
! EstRO programando unia
Tiroleza
Ide recepção para
das pistas,
ama despedida
wngo próximo, Coroa de fiow fogos tle artificio e outras
ualíestações estão nas cogita•io dos pretnotores o segundo
SeaWD. Assunta Grimaldi Gerja viuva tio comendador
tjslo Seabra, estará presente
deas acontecimentos, ente se da
.'••e'ar'0 no hipodromo
"Diana".
-Gira após o G P-

"estourar"
Holicalix pode
c qualquer momento,.
que tudo indica, e ainda temos
a circunstancia da corrida agora ser na areia onde o cavalo
corre muito mais. Chovendo, então, podem se "debruçar" leitores.

Um

-Catr-oti espécie entre os
jjisoi treinadores, a inscrição
d primogênito no 5.° pareô de
M). Este estreante de proiítiade do sr, Buarque de Masio, chegou lia menos ds l
lisa Gávea e nc~i um exerâjió forte po---''. Quê que ha
ito Gablno"

ir*

•___*¦*

A reunião de domingo próximo no hipodromo da Gávea íoge a banalidade dos acontecimentos turfistas porque terá uniVcar
mter eminentemente esportivo e para todos os carreiristas' o
comovente espetáculo da despedida de Tirolesa vale por um epitocilo que não se repetirá tão cedo nos anais do turf brasileiro. 3
E'quo ninguém deixará perder a ultima oportunidade para re-vei a campeonissima égua do Stud Seabra exatamente no mo»
mento em que as mais expressivas homenagens serão prestadas
a grande recordista, consagrada como o maior idoio do nosso
turf cm todos os tempos. A estas homenagens jamais tributadas
a um animal é justo que participe o publico, fraqueando-se â
pista para o cortejo da consagração extensiva está também a
Domingos Ferreira c Juan Zuniga piloto e tratador que compartilharám das glorias conquistadas pela fenomenal filha de Frex
Cub.
O G. P. Diana que representa ó mais alto troféu para a ala
feminina cm nosso turf, c que servirá de despedida para Tirolesa, será .tentado pela quarta vez consecutiva, pois nos três ullimos anos coube a campeã a vitoria. As delirantes cenas de doralngô passado são bem o atestado do quanto o grande publico
turfista sabe eleger o pedestal em nue merece repousar o nome
de Tirolesa e no domingo próximo *|.m muito maior razão safcerá
elevar a consagração definitiva o animal glorifiçado pela maior
campanha de um animal em todos os tempos.
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Emoção nos meios I«fias
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| Joaquim Sá, um dos lide
iffida nova e já vitoriosa reriia Freio & Bririão, coniIkmios algo bem interes|íi.".te ocorrido domingo no
ficinto rios jornalistas. O
|_o-falaiite chamava o joeisty do animal vitorioso em
|determinada carreira, a comipitecer á Tribuna rie Hon|a a fim de receber um
ibliue. £oòu então uma voz
ío:te dizendo:
|_.;o
I -Pati» i" c;-" lá : .*;) tem
l-poücia,,.
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Star, 71 x sírios 4.
grlcan
Wdway
48 x Ipiranga
"nodia Clows,
17 o Broadway Clows
jpçeu o American Star por

;...
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sua primeira viloria na Gávea. O fiNaughty íoy ío.cgrcn'-do no dia que co.iquisiou"Bricio
Filho", prova que homenageara
P/e
mio
do
favorito
eleito
Jho de Albatroz está
a figura do decano da crônica lur/isfa carioca

CORRIDA

DE SÁBADO

1 tito parto _ ,vs i:)2o horas
metros — Cr' 40.000,00.
1 Oxford, n.
Ferreira
55
Sal-on,
55
,, - - Ij. Rlgonl
o.
üllfln
55
j«'8asakl,
'Almbcrê,
R, Latorre
55
'¦'"" metros - - A's 13"'i0 '"•-•-¦
I|l»m!,r"
cr? 40.000,00.
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So dia 11 p.p, as equipe.,
«erlcanas cie basket-ball
estaram vitoriosamente em São
P" onde no Pacaembú
u
rar.can Star venceu o PaullsW Por 52x37 e o Broadwav
m venceu com facilidade o
'«por 45x25. No
dia 14 re["..rou-se o.s seguintes resulta-

CORRIDA

'

,'>/¦;¦¦

Mm ¦

3—4 Primogênito, L. Rigonl
" Pujanza, E. Castillo...
4—5 Ernani, J. Portllho....
" Torlblo, nSo corre
" Laruo, R. Latorre

6." parco — A's 16 horas
1.800 metros — Cri 30.000,00.

54
52
54
58
52
—
K'.

I

DE DOMINGO

6." pareô — A's 16 horns —
l.o parco — A's 13,20 horas —¦
1.500 metros — Cr$ 30.000,00. —
1.500 metros - Cr$ 40.000,0».
K • ("Betting").
K3
1—1 Levuska, S. Ferreira... 55
55 1—1" Lulsiana, D. Moreira... 55
Rosa
A.
2—2 Andiroba,
50
Lobella, L. Mèszaros
3—3 Starway, F. Irlgoyen... 55
2 B. Dourada, L. Mèszaros 56
" Acropole, D. Ferreira.. 55
54
J.
Mesquita.
Vina,
Tia
2—3
55
L.
Rlgonl.
4—4 Llttle Baby,
Formiga A. Dornelles.. 52
" Diaba, C. Moreno
55
Ala-Sola,

J.

Portilho,..

I

52

56
2.» pareô — A's 13,30 horas — 3—6 Trola, B. Latorre
Damarena, W. Andrade 52
1—1 Ecelero, C. Moreno.... 58 1.000 metros — CrS 40.000,00.
52
J.
Graça
Bizarra,
Filho...
52
R.
2 Carinhosa,
0 Holegc, M. Rossano.... 50
56
2—3 Rio Verde, J. Tinoco.. 52 1—1 Maud, O. Ullôa
, qOdlla, c. Mormo
56
5B
55 4-10 Florena, L. Dlaz
Hnramun, C. Callerl... 50 2—2 Rivera, L. Rlgonl
11
V. Palmar, C .Moreno.. 52
Martins
50
R.
50
Jangadelro,
3 Saranlnha, XX
12 Normallsta, U. Cunha.. 50 •
58 3—4 Chacota, C. Moreno.... 50
4-4 Mv2?\Wana' r' -PlnH-ro 5fi 3—ti Hlvon, J. Portllho
L.
in™n«l,
13 Lujan, J. Tinoco
52
55
55
Carlos Magno, L. Rilgonl 55
5 Elaetl, E. Castillo
"ome Fleet, Rlgonl
e. castillo 50
|
Fogo Bravo, L. Leite.. 50 4—n üomtesse, A. Portllho.. 55
7." parco — A's 16,40 horas —
4—9 G. da Gávea, Mesquita 52
Kastrl, O. Coutinho.... 50
7
1.000 metros — CrS 50.000,00. ü. Cunha.. 50
~ A's 13-5"hor-- - 10" Taruman,
.("lletting").
íii)" S.VÍ°
JaT.ary, E. Castillo.... 56
3." pareô — "Briclo Filho" —
mctri'* - Cr$ 40.000,00.
K».
A's l"1,"» horas — 1.600 metros —
58
CrS 50.000.00. — (3.» prova espe- 1—1 Mejor, U. Cunha
K
XX
Poranga,
—
52
horas
—
leilão).
de
16,40
ciai
A's
7." pareô
J,
"«-qui'»....
Don Antônio, XX
5,0,
54' 1.000 metros — CrS 35.000,00.
Ks.
'|i:2o£
Ivali C. Brltto
51
55
rl„?\,s' PerroIraV... 54
1—1 Kantar, O. Ullô» -..
K
2—5
Carinhoso,
L.
Rigonl.,.
58
55
Mesquita
Boy,
2—2 Naught
LMèszaros
55
0 Acldalla, W. Meireles.. 50
51
54
il"'
3 Et Gln, D. Moreira....
1—1 Ocre, E. Castillo
Campo,
7
Abro
Coutinho
54
55.
lH'Bff' A' Silva.... 50
54 3—4 Correglo, L. Mèszaros..
2 Guambl, K. Silva
" Abunan, a. Ribas
" 01»
A' Domellos 54
54
55
J. Tinoco... 55
5 Crosby, L. Rlgonl
u'ala,,n'ía'
p, Fernandes... 54 2-3 Holocallx, Moreno
Muzuzo,
O. Coutinho.. 58
50 4—8 El Garboso, J. Tinoco. 58 3—8
Mandl, C.
" Eônlo, W. Andrade—
9 Maná, C. Moreno
56
55
48
Italm, A. Oliveira
10 Aplnagó, O. Macedo... 5f
Callorl..
57
~
C.
Guaruman,
3—6
A's
14'50
h°--*
'¦Ml «Vi',»
"Rotary
11
Alvlno,
P.
Fernandes,..
52
muros - Cr? 30.000,00.
Club do
4.» pareô —
Àltamisa, J. Mesquita. 55
" Calapó, A. Oliveira.
Praclnha, 6. Ferreira... 52 Rio de Janeiro" — A'« 14,50 ho- 4-12 Aviador,
J. Martins.
57
— 1,800 metro* — CrS 60.000,00
Macedo
ns
inicio,
O.
4—9
1 1
Ki13 Eton, S. Machado...
10 Falrfax, D. Ferreira.... 5" — ("Handicap" Especial).
»S0' L.
56
14 Waxy, E. Bilva
Ks.
05
"--.iS-0;, R-goai
'8
11 Ombu\ L. Rigonl
G' Cost"
15 Gerlcó, G. Costa....
T2
1—1 Four Hllls, XX
" Darllng, R.
Latorre.
""¦
50
2—2 Baladlto, J. Portllho...
Mèszaros 55
WcHi?"10'
"
—
.Rlgonl....
56
—
L.
horas
17,20
Torlblo,
A's
8." parco
E.
Cardoso
52
H"""",
Cr$ 30.000,00.
8." pareô — A's 17,20 horas —
3—3 Vlo. Dearth, U. Cunha 48
«D.T' A' Portllho. 56 1.50» metros .—
48
J. Tinoco
1.400 metros — Cr$ 30.000,00. —
íi*-. 4—54 Tlrolês,
HoSa'„Si Machado... 50
61
D.
Moreira...
Quejido,
("Betting").
" Eagle Fa_1, E. Castillo 55
Ks.
52 1—1 Carinho, J. Tinoco.... 52
0 S *',J. L' Coelho
52
1—1 Alvear, L. Rlgonl
" Trimonte, R. Latorre.. 54
Tinoco
56
^j"1",
52
Attacker,
O.
Callerl....
—
2
Prêmio
Grande
5.» pareô
S Mnhon, J. Portilho.... 52
56
—
Islete,
D.
Moreira
"Diana"
2—3
13,20
horas
<—
A's
52
2-3 Mujlqua, R. Filho
R.
Latorre
54
Luplna,
l-iól n'J?~
2.400 metros — Cr? 300.000,00.
25 h0*"- 4 Cravador, N. Linhares. 54
metros - K'Hcr» 15'30.-íí,»B.
U.
Cunha
Ronon,
52
Ks.
IB. Boy, P. Fernandes.. 56
55 3—8 S. do Ouro, Pinheiro... 50
1—1 Jocosa, - C. Moreno
54
3-rOJavànô3, O. Ullôa
Scarface, J. Tinoco.... 54Ó
2—2 Tirolesa, D. Ferreira... 58
U.sm',Q'
Bosphorlno, I. Pinheiro 52
"
Lutecla, O. Ulloa
54
53
F.
Irlgoyen...
Loretta,
Cos'°-.
56
Jangadelro, XX
88'
4—9 Don Pancho, Irlgoyen. 54
'.—9 Joio, E. Castillo
';-í
54 3—3" La Fontalne, D. Moreira 58
""
«
T„r.C'DMO'"no
10
Ituano,
A.
Portllho....
56'¦
88
*
Cloche, R. Filho
50
' R' Fllh0
1» Assúngul, U. Cunha...
S4:
V '¦-:¦".
/.
I
". V}„ usartn,
G. uos„........
ltiB.tnJo, «.
Costa..
li.jinnju,
53
00
XX..<... ds
aa,,....
" Incógnita, A. Portllho.
A. Portllho.
í?
y.'.c. Dsarth,
86
-

K*
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Tirolesa a inesgotável filhe
dè Ptó C,üb7'qpn5«_uiu donrtn^ç-''
ultimo mais .'-.um- retumbant/*;.
triunfo' na' üave'_ ao levrifeffr' 6 "Grande Erêmidf-Jocketf; Club
do Rio-.d.e Janeiro" na distar!cia çte'4,000 metrof.; Nunca liouve emnòsso pais üma egtfá que'
produzisse campanha tãoiinvejavel, com ;tr|unfo
"houve tão si^gnlfióbices-para
cativo. Não
a defensora do Stúd Seabra obUMA CHEGADA «ROXA*» HA 35 ANOS TASCAI),V, — Campo Alegre (D. Ferreira)
ter .triunfos clássicos que a cq:
feito o "train" e no "areai" parecia euc não mais nerderia ouando apareceram
locam„como o mais destacado
Biguá
(Valdemar Lima, o Fuá), Ariurias (Júlio Alonso) c Condor (B. Cruz) que luta'.- (tinha
'
vam pelo triunfo cabeça com cabeça, como se vê na gravura, com a vitoria de Biguá' o
parelheiro•Sul-Amérlcano.- ¦
('.
qual derrotou Asturias por meia cabeça e cr.tc a C. Alegre por igual diferença. Sem
ficou Condor.
Tirolesa le.vanto'u a mülpria
passagem,
'nosso
das provas clássicas de
"G.
Pturfe. Só não levantou o
Brasil" deste*'ano, devido a.um
erro: de seu:piloto, que, n&o a
conhecendo; não soube dosar
sutis energias ao enfrentar Pon-.
tet Canet então no apogeu de
sua forma.
Admirável áhlnial que ira'para a historia de nosso turfe como uma dessas raridades' cjue
os anos se Incumbem de fazer ''; 'Vários jornais noticiaram esta verdade fosse, esse pupilo dc Er- quele animal. Pode
ganhar é
esquecer, mas, são relembrados
'™w ?os semana um trabalho do tordi- nani de Freitas, seria uma bar- claro, mas não é a barbada quo
lho Nagasaki cm 88" 1|5 para os bada naquele primeiro páreo da seria se houvesse mesmo traba-j
na S posterldáaVhpor todos "*
mil e quinhentos metros.
Se sabatina. No entanto, Nagasaki Ihado cm 88" 15. Al fica o aviso.
avoengos. ,
não trabalhou naquele tempo.
Houve engano na marcação. O
Tirolesa val^enfervir domingo
tordilho de "seu Freitas passou
no " Grande Prêmio Diana 7" Ao
1.500 metros suavemente, c o
que odiantam' os mais intimo»
tempo gasto foi de 99", o que
do Stud Seabra irá correr pela
feito
ultima vez, ;deV'èrido ser enviar ¦' Na cancha do Delamare F.C. prova ser impossível ter
da, depois, para um haras.: Ott-' preliaram Domingo P.p. Ianke 881)5 para os mil c quatrocencuidado
Toribio terminou manca a
m'a oportunidade para se fester. •F-.Ci x São Cristovinho perante tos. Portanto, muito
com o favoritismo exagerado daultima vez que correu. Já
jar as vitorias da grande égua. numerosa e entusiástica assisfoi novamente inscrito. Que
oportunidade qué o próprio Joj. tencia.
será? Fiquem de olho.
ckey Clube deve aproveitar .pa. - Os pupilos do sr. Antoninho
'¦'•' Seu
nor:.'2 é Toribio.
ra aumentar sua propaganda'em! fazendo alarde da grande forma
técnica e fisica que ostentam
todos os ramos dé atividade.•¦•
-presentemente levaram a me- com essa competição será dispu- ^W^^AAt-^SAA^OtAAAAiAAAAr-tAAAAAA/vA"
Bastará qüeséjá feito ump don?;
tado o Troféu "Maria Helena
vite a todos os'""turflstas p_ra lhor sobre o forte adversário Alves de Lima",
contaegm
1x0,
de
a
saudosa homepela
peleja
que compareçam'aó Hipodromo foi dismitada num ambiente de nagem a nadadora do Santa
Tepara assistirem a.; ultima npre- ocrdiaIT3a_e. sem incidentes.
reza, recentemente falecida
scntferãò de Tir-Ies.i.
Comprende
este T_ofeu a reaO Ianke entrou assim consti--.
íização de um revezamento de lares estão jogando certos. Mas,
tuido:
o ano, poderá ser uma das
i*
3x100,
Jaguaré,
para meninas juvenis, para
Valdlno
e Foca;
«Ml.
Paulo, Norival e Dudá; Gerson, classe a que - pertencia Maria grandes figuras. Barbatana vem
atuando no quadro de aspiran, !,4t5«j- Osvaldo, Ataide, Esquerdinha e Helena.
No dia' seguinte;, entretanto, Pedrlnho.
As inscrições para o Quarto tes, èV destacando-se como um
o Vasco por intermédio dej seu' Goals de Osvaldo.
encerram-se no dia 11 dos melhores elementos.
concurso
de
outubro próximo, ás eliminapresidente Otávio, Ppvoa ende?
àb.
Más',' Barbatana precisa ser
reçou um oficio
presidente
ferias a 20 e 21 e as finais a 28
do Flamengo, Gilberto Car-dOr,
operado das amigdalas; Com indo mesmo mês.
so, felicitando o clube rubro-nü-'
. Para o Quinto Concurso, ás flamnção na garganta, o futugro pela vitoria.àléançada! ; ,
na quadra da A. A. Grajau': inscrições encerram-se nu dia 31 roso médio banguense sofre prescçG.itv
.'.','
de
ás eliminatórias'a 6 juizo nas suas atuações. Ondino
jogo Botafogo F. R. x Sam- de outubro,
novembro vindouro e as fl- Viera queria contar com o jopaio A. C. Caso o Sampaio nais a 13
bom estado, numa companhia
15 do mesmo més, gador até o jogo contra o Vasfraqui5sima para ós seus recúr- A. C. vença, marcar a data AMANHA e ENCEVRRAM-SE
co, por ser bem importante Toclc 24-0-51, para realização* do
sos.
-. ;'¦
AS INSCRIÇÕES PARA
davia. considerando que quanto
Se não'faltar-corrida,'devido jogo Sampaio A. A. x PerdeO
TERCEIRO
CONCURSO
mais demorar a operação será
ao'.i'reg_ar' afastamento dás',.li; dòr ío jogo Hiachuelo T. C.
•FICIAL
para o player, ent&o. os dides vai ser difícil, derrotarem, a ,'x Grajau T. C. Caso, ainda .,, Está marcado par/i amanhã pior
rigentes cm conferência
com o
A. C. vença, mar-' na sede da
pupila do Gonçalino,"presente"
Çtíe rece- ocarSampaio
F.
M,
Natação o técnico o o- medico, 'decidiram'
as datas de 2G e 29-9 e encerramento
beu um verdadeiro
das
inscrições
d? submeter Barbatana a intervenda CC, pegando aquele pareô 2-10, para a decisão final do Terceiro Concurso Oficial àquacampeonato.
na grama... -. „..' ,
tico da temporada, que compre- ção cirúrgica. Assim, hoje, o me-1
ende também ft u-sputa do Cam- dio irá ser operado ,pois, dentro
clc quinze dias estará restabcleamadores' examina- peonato de Novíssimos.
DOS PELOS FIMADOS: conO concurso terá o patrocínio cido e poderá jog/ar contra o
siderar aptos para a Turno do America F. Clube, realizai*.- Vasco.
das Divisões dos Campeona- uo-se ás eliminatórias no dia 3v,
Portanto, hoje, Barbatana ex
tos (2.* c 3.* Diviso cs) os se- do corrente:
trairá as amigdalas, ficando em
examinados
amadores
guintes
repouso até o match cora os;
'.'.".'¦cair.os.
pelo Denartamento Médico do
^
filado Carioca S. C: Ademar
"de Snuza Dias, Alcides Morales, Antônio Skibin Filho, Arção soviética vários países tidos como profissionais no football.i
t'.ir Aris. lides dc AlnteHa, Ary
foram revertidos para o amadorismo, como a Hungria. Tcheco-r
Ccrcto, Ary dc Souza Machaeslovaquia, Rumania, Bulgária e a Polônia. Criou-se, então u-í
do, Atahualpa Silveira de Fiserio problema para o Comitê Olímpico Internacional a ace'-*1'
gueiredo Teixeira, Cecllio da
eu não a inscrição desses paises no torneio de fcotball das Olim- |
Costa Moore, Darcy Armada,
piadas.
Carriço,
Desiderio
Martins
Considerando que as federações
desses paises sempre foDouglas Mason SliolI. Eduardo
nim e continuam a ser reconhecidas pelas confederações inter-.).;
-Pereira David, Emir Vieira
nacionais, bem como pela CIO, esta, de inicio, tinha de acei- 1'
tar a qualificação cb amador para os componentes
das suaa'
..Martins, Hélio Ttfrres Pereira,
Hugo Cruz Brandão, Jaime da
eauipes de football. Assim ficou, até que a Áustria, um país de-I
claradamente profissional, protestou, ou melhor, exigiu para seus',
Costa Lucas, Jorge Fernandes
NOTICIÁRIO
footballers a mesma qualificação, alegando, que, oficialmente, os
Tude Sobrinho, Lúcio Gonealmais do que os I
INSTALOU-SE _ AMERICA
jogadores austríacos também não percebem
yes Viana, Newton da Silva
na ponta- Do '.'Campeona- é Souza, Orlando Capitoni, "amadores" desses satélites da Rússia. Declararam os austria- l
—
TO DA SAUDADE"
Quatro ¦Sebastião Garcia, Valter Isi- cos, que o salário máximo oficial dum jogador é de mil cruzei- •.
ros por mês na Áustria De fato, recebem mais, é verdade, mas i
partidas foram jdisputadás -aia' t'oro Amarante.
soma'
manhã dé domingo, em cumpripor efeitos de imposto de renda, o ordenado é esse. Essa
•* * *
mento
da qúinra"' rodada' do.
recebe um "amador"
Correspondente para "Bas- não é superior, ou até inferior ao que
"Campeonato
'
na Hungria ou na Tchecòslòvaquia.
da Saúde" eseus
Pleiteou, consequentemente, a Federação Austríaca a inseri- \
resultados modificaram as prih- ketball cm Dia", Zildo Dancipais-. colocações dos dez :con- ias, DIARIO DA NOITE.
ção no Torneio Olímpico de Helsinkl para sua representação, ou
seja o selecionado efetivo da Austria.
currentes, exceto a dos ve.teraCreou-se, portanto, uma situação complexissirr.a para o Conos do America;, que matttiVèmité Olímpico Internacional, com a alternativa de aceitar o peram a ponta,.ispltjndo-sé. com a
dido da Austria ou rejeitar as inscrições da Hungria e dps ouderrota dó Flamengo, frente,ao
OFENSAS
GRAVES
Vasco da Gama.'"'' i •'¦ -.- -AOP-..OR
— (art. 33 — para- tros satélites: Decidindo-se pela primeira solução, estabelecerJUIZ
se-à um sério precedente para o futuro, que pode ter suas oonseAssim ficou sendo a seguinte.,
grafo único) — Danilo, do Vas- qtiencias também nos outros setores dos
a posição dos eoncurrentesi
esportes
olinipicos»
'•' ; ,por
co.
'-¦¦.-.,Aceitando a segunda alternativa, encontrar-sc-á o Comitê In-'
pontos~~\. perdidos:
INCONVEPOR
ATITUDE
¦ -\f.:
ternacional numa situação ainda mate complicada, com o fato
r
i
i.
,
NIENTE EM CAMPO — (art. de ter desautorizado as federações regionais
1° — America. . .; ;.. 0' 245)-—
desses países, que1
Nestor, do Flamengo.
declararam
2° — Flamengo e -Madurei- -.•'
serem amadores os componentes das suas equipes
— (art. de football.
'''•-vfi
rá. . ;:.;'..'..' '.,.'.:2 327)POR— DESRESPEITO
Adãozinho e EsquerdlNo momento não se sabe o que fará o Cl,O., mas iwfa. coi- ¦
3° — River «VaSpo da Gá-,.
Friaça e sa é certo: desde
ma. .. ¦.•...ri"' '..'i 3 nha, do Flamengo;
se permita a participação dos selecionados
do
Vasco e Alfredo, efetivos da Austria,queHungria,
4" — Portuguesa' e Anchie-' ¦ Lourenço
Tchecoeslovaquia, e Poloriiaíáo la-,
do de outros verdadeiros amadores como a Suécia, etc.v^haveráY
ta. .: .;.'•-;./.).........' 4. do Madureira.
—
CLUBS
INDICIADOS
um torneio de football como jamais houve nos jogos Olímpicos.
5o — São Cristóvão-, e Man'ifatura .." 5 Também foram indiciados por E quem sabe, se nessas circunstancias um Zizlnho, ou uni Ade- '
(art.
280,
uniatràzo,
—
parágrafo
mir também não consiga figurar na seleção amadofista de
6o
Sampaio.
6
co, os seguintes clubs: São- Cris- Brasil... Ai, então, haverá um Deus nos acuda, na pacata cidaAméricatovão,
Olaria
e
dezinha de Helsinki...
-.'v"-O ataque americano é o maisj
EM S. PAULO
positivo,, coni 16 tentos pró é 5 — NELSINHO,
O
Gama
Vasco
comunicou
da
contra, ' com'uni'saldo
¦ ¦'¦ '"¦"" de: ,onze
ii , a Federação que nada tem a
goals.
¦ O Flamengo segue-se com; 12 opor a transferencia de Nelsltentos-e 7 contra... i -. ,, nho, para o São Bento, de Ma...
S^
'
{ÍNsistA* i m
A defesa menos vasada agira rilia.
NAO SERÁ' ANTECIPADO
é a do Vasco,.com. apenas' três
—:
O São Cristóvão desistiu da
góals, em três. .partidas, mécjia
antecipação projetada de seu
de 1 goal por jogp. ; ,v
Mais quatro;, pelejas darão jogo com o'Bonsucesso.
..)o-b..lprosseguimento' ao- certame dos
'
veteranos.. .
!
Sábado á tarde" jogarão: Piamengo x Manufatura e América
;, IUl
x Madureifa-.-•'/•'¦
, Pelo contrario, a ausência
Domingo, Vasco„x Portuguesa
', »b£i 'íortaleceu
e Sampaid"jc Ahcfiieta.
ainda mais a afeição
-UNIDOS
'entre
ambos, a tal ponto que
DA
0 JUVENIt DÓ
FAZENDA F. C. QUER JOGAR ¦ Aló, marcou casamento e che— A direção técnica do Juvenil, ,gar_ ao Rio, dentro de duas sedo Unidos d,a Fazenda F. Clube,' •manas,-com esse objetivo tão
vem pòir ihterfhedió do DIARIO emocionante. t
DA.NOITE,..comunicar a todos
E, perante as autoridades do
os seus. co-írmãps, que aceita, squ clube. Aló expôs a situação,
•
...
,-aíirmando. que,- casando-se no
jogos em campo ííeutro.' .1
E' favor, tejefotiàr para 28-86- ,Brasil,,-,aqúi se radicará, pois.
04, ou énviàrern.lioficio á: r.uaA ..inclusive,, já .tomou providencias
Inharô n i 80,. ém;', Cascadüra „' ¦nesse sentido,,de maneira que
LUA NOVA' 2' X ARARI- solicitava, o . passe, que lhe íoi
BólA 2 — Jogando, domingo ul- .concedido.
timo no. campo :do- Intemacio.-' ."De.'maneira que, desse modo,
nal, contra ,.o.,E"*,.C, Araribói,av; ps,-.clubes brasileiros que se inobteve mais umi empate ni-üà .tçressarem
por um centro"'"'
Nova F. Clube;",. ¦'
. ;,!
ãvantè — e as referencias soOs tentos foram marcados' por bre o referido elemento são as
Zezé e Ubirajara.
' melhores possíveis — poderão
O, Lua Nova formou com';à'; àgu.àrdár mais alguns dias.
¦seguintes constituição:
i * Borracha: Armando e Cassan*' itifova' Avenida F. Clube, baqueGessy (depois'Ubirajara),LJbrgí' 'árido
pelb contagem de 5x3.
¦(depois Admar) e Zezé; Mário,,. O'--quadro vencido foi o se-e
Fon-Foii
Quinca. Santórá,
guinte:'
' -;';i
'¦'¦', '.*"¦»' "
tó Dinho;
Walter.
João e Pirgrubio;
O PAULO EIRO'.VOLTÓU'A Walter, Déoio e Naslnho: NaPERDER. r- Domingo ultimo-o. zaro, Gentil. Silvio. Macarrão
• e
-•> fí tPauW^rtJf^j-níréntóufo' VRtiflho^ • T<yií

p
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A importante competição a
ser levada a efeito no próximo
dia 30, em Petrópolis, já começa a despertar grande interesse.
E' que se prestando o Circuito admiravelmente para um
"pega" em ordem,
já ficou deliberado que a largada será em
pelotões de dois carros e que
concorrerão
todas as càtegorias, alem da final para carros
de força.
Assim, já se anuncia como
sensacional o cotejo reservado
ás maquinas de 1.100 cc, pois os
corredores
mais categorisados
da especialidade
QUEREM IR PARA A PISTA
Parecendo que a corrida se
resumiria mais uma luta entre
Artur Troula e Edgar Rombauer, que, se impuzeram no
Campeonato das Montanhas, e
alguns outros,
poucos e, sem
muitas credenciais, de um.momento para outro o panorama
sofreu inteira modificação, pois
além dos dois volantes acima
estarão na rala Roberto Rombauer, uma promessa dé primeira ordem; Gerd Staltemberg, que se sagrou vice-campeão em sua categoria, na encrencadisslma corrida das 24
horas; Emílio Malícia, que fará seu reaparecimento, depois
de um longo periodo de inatlvldade, Hans
Stofen, Rafael
Rocha, vencedor da Subida da
Tijuca; Paulo Brêtas e outros.
Torna-se, portanto, a prova
interessante, gamuito mais
nhando os faros de um cotejo
de sensação, pois é incontestavel que o seu resultado'.talvez
campeão
aponte o verdadeiro
das categorias de turismo 1.10.0
cò, titulo pendente acentuadamente para Trola. em face das
suas brilhantíssimas vitorias no
Campeonato.
Por tudo, pois, a competição
deverá oferecer um desenrolar
dos mais atraentes.

ATLETISMO
Ameaçada a ida dòBtasil ao Pentatlon . Mò*
demo

1

I
1

',' p' |."' ;•"•'
O Departamento de Esportes
do Exercito comunicou a C. B.
D. que infelizmente não pôde
prestar nenhuma ajuda flnànceira para a participação de
atletas no Campeonato Mundial
de Pentatlon Moderno, a ser
realizado na Suécia, mas: que
os pentatletas capitães. iEric
Marques, Aluizlo Borges e Eduardo Medeiros estão & disposição da O. B. D.. Sem o auxilio
financeiro do Ministério da
Guerra a C. B. D. se encontra
em situação difícil para comparecer a esto Campeonato,» dado
o yulto^das^despes-s,--!?)*-^"-^;
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Nagasaki oi íráalta em 88''
HOUVE

ENGANO

NA MARCAÇÃO

Içtnkee F.C. 1 x São
Cristovinho 0

I0ME NOTA DESTE KOKI
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Artur Troula, Gerd StôltemJDerg;' ÊE-;
gar Rombaeur, Hans Stoferí, Emiliçí'
Malícia, Rafael R o çli a,'",:.Robei:tò.
Rombauer,
Paulo Bretas e'outros;..*,
"pega"
- "
num
de sensação ;:>
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BASKETB AL
AMERICANO
05 RESULTADOS
SAO PAULO

'¦'''"*-

Antigamente na hora da organização dos programas, "choviam" os pedidos dos proprietarios para a comissão de corridas programar determinado
pareô para a grama ou areia de
acordo com as conveniências de
Mmm&ff&èxM--.
cada um. A coisa
chegou a um
WLmmm-y
tal ponto e os "casos" surgidos
foram tantos, que o handicapeur
oficial e a comissão de corridas,
resolveram usar o critério que
lhes parecesse mais conveniente
^^m^sm_m__mmyyyyy-y
para a organização dos nossos
.
iyyyyyyyyy:Myyyy'ym^y
y^yyyy.
programas semanais.
Kyy:ííiy.yyyy:::\yy.yy:^ :<;:;¦-..:¦"_ \y: :-.yy,
^E
A medida, que só merece
_Í___0&__Jm__Í
yê ¦ yy; yy,: yy ¦ ;¦;.:: y::.y ¦., . I t, ;.v ;¦í :;;;; ¦. y ¦:¦ y *"
^^B
Amm^^mmm\m9mmm^Jmt9m^-^m--9Êm9
aplausos, acabou com as "pro^yyyy;y:y:yy;}Myy:yyyyy
teções" que tanta celeuma cau'>:Ss»í*:SÍi5j:í-:::ií::í:::;v
sàvatri e hoje quem não estiver
tk.. *m:**•• •*_ ^jjM^B9KSm_9ÊB9 satisfeito,
*>*?"¦'.:>:- ***•**.
a alternativa do
'forfait" tem
livre, mesmo porque
J_L
'_Mf_UmWÊMMÊMmMT^' ¦''' ¦"m** **** :*":',;<*!**" " *'''' '
u.'." i. -;*p-i....-_jgtll".''
_**
não
é possível satisfazer a to¦*'
_Jf í»__
dos- No 6." pareô de domingo,
__mlzi"y^M&â____[___to__fâ^^
. por exemplo, a maioria das concorrentes vão apelar
*£$*•¦
o
_m WmwÉ B'*i' li 'I HllUliliT "forfait", pois raras são para
_w
aquelas
w9'S^mÍí9 Bri ir 1 iMII W'ilii''i que correm bem no "tapete".
Entre estas está a Tia Vina, a ex-. ,¦:;-- *,
Cajaiba, que reaparecerá em
íÊfmmWimwlmm*
>
i
ib~íiMff-lT
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i domingo praxiraoi-
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*ANTIGAMEmÊ&mmSlM

TIA VINA SÓ PERDERA O C° PAREÔ SE FALTAR AGUERRIMENTO

i muita ín no capU:." i naquele pareô vensio Mariano iia 15 dias.
ti)
-Manto, ric Castillo c tudo,
o bi:ho entrou penúltimo e
'talhou" os sabidos. Banjo esti inscrito no 8." parco de doj_|o, Não o percam de vista.

»•»•*»•*

"presente

WM^mmm9t

prestadas liro

^jliiii

e:'calenlo fase de treinamento
não é impossível que mandem
o bicho "prá cabeça" de novo.
A poule será compensadora ao
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Ubatuba. (Fotos Meridional)
i>or lavradores, os corpos seguem para
ru .- Mt- canoas, osj dcspojos.stto removidos _
—v.„
carrcgaaos poi
redes, rnrrcvadoi
/
—
Em r,"„lr<
Em
para Vbatu-Mmm
A caravana tlc socorro, em plena mata, procurando os despojos das vitimas

A TRAGÉDIA DO PP-YPX
m

[ Passageiros D o Aví ão Sa I
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'I0LENT
le veículos e m Eepaoliani
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Avariado um automóvel chapa de Campos e feíida,-.a?
esposa do engenheiro que o dirigia

à

A ¦

"NICHÍwt

O motorista do ônibus, caus.v,
dor do desastre, foi preso em
.flagrante, sendo autuado no _.'
distrito.
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CONTINUA O GRANDE ÊXITO DA
EMBAIXATRIZ DA MÚSICA AZTECA

DIA 1.° DE OUTUBRO 4- ESTRÉIA
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GREGORIO BARRIOS

No local estiveram os peritos
'da G. E. P..
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Quanao o Sr, experimenta um Austin cer-
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de segurança, suavidade de mar-

jliJo^ j[ly

alpunias das características que tomam Austin c u .
lider dos carros de sua classe.
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Sovas tentativas para prosseguir
as negociações petrolíferas
anglo-iranianas
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TEERÃ, 20 (TJ.P:) — O envia Mossadegh está vacilando em
do especial do presidente, Tru- sua decisão de enviar diretaman, Avarell Harrimán propôs mente * Grã Bretanha o ultios três seguintes pontos para a matum que o sr. Avarell Harrlman, assessor
do presidente
agenda das novas negociações:
1) — Uma capaz c coesa ad- Trüraan; se recusou a éhcániiministração; ao invés dó con- nhar ao governo de Londres.
trole por especialistas , individuais estrangeiros, como' o Irail ADIAMENTO
propôs.. ;','-;". ,-.,*' ,,. ¦' . , TEERÃ, 20 (U.P.). - Foram
... 2) — Pronta c suficiente' com adiadas para sábado as negociapensação aos proprietários' dds ções comerciais irnno pviéticas
bens encampados, ou arranjos que deveriam ter início ontem.
substitutivos, ;.'., satisfatórios "
Informa-se que a Rússia apre
sentará ao Irã um plano paru
para eles .
—
Arranjo satisfatório com ampliar consideravelmente
3)
o
os fregueses do Iran que dispo- "convênio de trocas" com que
transporte
em
nham de meio de
este pais procura minorar os
distri- efeitos adversos á sua economia
larga escala e meios de 'do
a
colocação
birtlção, para
pe- surgidos com a. nacionalização
'troleo
cm
âmbito da "Anglo-Iranlan Oil Compairaniano,
mundial.
ny" e da controvérsia com a
'VACILANDO. EM DECIDIR ...
Grã Bretanha surgida por tal
TÉERA, 20 (U.'P.) -^-Fontes motivo.
bem informadas disseram que o
O Irã espera, com o seu conPrimeiro ,- Ministro Mohamed
vênio com a Rússia, obter saida para parte de seu petróleo
e ao mesmo
tempo adquirir
açúcar, equipamento ferroviario c maquinaria, que a GrãBretanha se recusa a facilitar.

Sensacional oferta da
"Galeria
CaRedonda" da
rísça", Rua do Ouvidor, Es*
quina de Gonçalves Dias

.7

Rápida aceleração, Doa velocidade, íreios

'
.¦¦'• '

UM ESPETÁCULO IMPRESSIONANTE - REMOVID
EM REDES OS DESPOJOS DAS VITIMAS
SAO PAULO. 19 (Meridional)
— Depois de viajar de avião, de
automóvel, de lancha e várias
horas á pé, conseguimos localisar cm Ubatij-Mirim o avião de
prefixo PP-YPX, da REAL. O
primeiro contato com o quadro
impressionante nos chocou de
tal forma, que o fotógrafo, abatido pela longa caminhada e
pela falta completa de qualquer
alimento, queria retornar -antes
de tirar qualquer fotografia. Sc
já estávamos bastante íatigados
depois da caminhada de cinco
horas pelas matas, óra por trilhas existentes óra abrindo picadas á beira de precipícios, o
quadro doloroso acabou de nos
abater. A parte maior do avião
tinha pouco mais de um metro. Metais retorcidos c restos
o
humanos se viam por todo
chão. Em meio ao silêncio da
mata iamos encontrando pernas, braços, cabeças e fragmenformando um
tos dc corpos,
quadro realmente dantesco.
MAR ENCAPELADO E CHUVA
INCLEMENTE
O primeiro alarme foi ttoch
na noite de segunda-feira. O
avião de prefixo PP-YPX, da
REAL, deixara o Rio de Janeiro ás 18,10 horas e não chegara a São Paulo. Cerca das 24
horas, os dirigentes da compu*
nhia de navegação aérea, sen*
tlndo que alga de doloroso ocorrera. distribuíram uma nota oficiai á imprensa, dando os nomes
das pessoas que ocupavam a
aparelho. Eram êler.r Widelmo
Munhoz, comandante, Arllndo
Pagotto, co-piloto,
Fortunato
Rodrigues de Matos, radio-telegrafista e Áurea Guarnieri Peves. aero-moça. Ess-r** comptinham a tripulação. Os passageiros eram os seguintes: Harry
Morgen, Otaviano Deiss, Roberto.Lessa, Galeão Coutinho, José Maria de Menezes e Erick
Morgan.
O comunicado d*a REAL acrescentava que o ultimo contato
com o avião desaparecido fora
feito com o farol de Ubatuba,
motivo pelo qual acreditamos
que o aparelho fizera uma desci*
d'a forçada ou cairá nas matas
dessa região.
Logo depois de receber o co-

Uma nova máquina de costura
FALA DE GAULLE:
novo
um
por
0 PACTO DO ATLÂNTICO E A
pre-o
DE FRANÇA
"Mesa INDEPENDÊNCIA

tifica-se de que será possuidor de ura esplendido carro.

cha e economia excepcional sao
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ADIADAS AS TRANSAÇÕES COMER¦ CIAIS IRANO-SOVIÉTICAS
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OS DOIS CARROS AINDA NO LOCAL DA VIOLENTA COLISÃO

MCA CONHECER UM AÜSI
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CONHECER UM BOM CAIO
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O casal Crespo rie Aquino, que
' vem residir nesta Capital, chí*
:
gnra momentos antes daquel.
'cidade fluminense, tendo o en*
I genheiro Aquino declarado á rcportagem que estava perdido nn
j cidade, indo parar em Copaca! batia, por a'caso.
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:«ía esquina das ruas Barata'Copacabana", licença 8-21-25, I nheiro João Batista Crespo da
R:beiro e Hilário Gouvea, em dirigido pelo motorista Osvaldo Aquino, morador á rua rias PaiCopacabana, colidiram, na noi- Inácio da Rocha, e o auto par- meiras, rm Botafogo.
20, dc tieulár, licença dc Campos R
te de ontem, o ônibus n. "Meier-Vi.
Do choque, que foi violemi"*
1-59-42, dirigido pelo engelinha
Viação Gloria,
I simo, resultou sair fétida clon :
! Eunicr* de Aquino. dc 21! ano...
.: esposa do engenheiro, que reco*
ibett graves ferimentos na cabi.! ça, sendo socorrida no Hospia !
i Miguel Couto.
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Longas horas a ouravam
e socorro avaneoi
elas inatas castigadas
pelo temporal.) até encontrai0 os destroços do DC*
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'-¦il.Taillor-Bird",
a máquina *
"de'costura
de fabricação üir
..Plesa, pesando apenas, IV U-.
è. à ultima palavra- em,'bras,
'Áimplicidaàè
e portabilidadeí
'Ajüstavel a- qualquer"'
tipode costura, o ponto. pode
também ser aumentado oy!
diminuído para satisfazer ás
necessidades, por meio de um'
simples parafuso.
"Taillor-Bird" é a máquina de .costura que satisfaz a
todas á$íexigências dómèsti•cas usuais e ainda, ocupa um
espaço, pois é-femínimo de. 'estofo
especial.
chada em
Pela metade do preço tias
máquinas de costuras já
existentes, "Taillor-Bird" é
a máquina de. costura que
voei pode comprar, somente
amanhã- e sábado, na "Gateria Carioca", Rua do Ouvidor, Esquina da .Gonçalves
Dias, pelo preço sem- igual
de-CrS 1.380,00'ou CrS 138,00
por mês, a crédito, SEM JVROS, eom toínsi ag facilidadu.

PARIS, 20 (Unitetl Press) — O. general Charles De Gaulle
criticou os planos rie defesa ocidental das três grandes potencias c clis!,c que a união européia era um "mito" e que o Pacto
tio Atlântico «está despojando a França de sua independência"
Numa proclamáção eleitoral da campanha para as eleições
municipais dc outubro próximo, Dc Gaulle declarou que a França
necessita de "reformas fundamentais", o que "os estrangeiros
teguir com o triunfo.de seu partido. Disse qué "os estrangeiros
c náo. os franceses estão ditando a política exterior" da França
a qual esrüo Conduzindo à ruina.
'
'
,.

¦....

municado da REAL. a reporta"Diários Associados"
gem dos
rumou para TaubatéUma noticia vaga nos jevori
dai para Ubatuba. Horas depois
embarcávamos numa pequena
lancha e, enfrentando o marcncapelado rumamos para Ubafu-Mirim. Ali, um caboclo in*
formava que o inspetor dc quarteirão daqueles sertões, Miguel
Alves, havia localizado os destroços do avião na serra do Paràtl, quase na divisa do Rio tlc
Janeiro com o nosso Estado,
Com o caboclo servindo como
guia, apesar da chuva, rumamos para as serras de parati.
Foi então que se iniciou a parte
mais difícil de nossa missão
Cerca de cinco horas caminhamos pelos matas sem encon*
trar viva alma. A chuva conti-

nnava a cair c nos jtelmi
os ossos. Ninguém Mini
desistir. Abrindo picatatr
frendo seguidas quedas uS
ma. caminhávamos sa.
menor descuido poderlaiwr,
tar a vida. uma vez quitei
I javamo..
grandes predjfi
Cinco vezes fomos obrii'
1 entrar no rio para conllsitj
avançaria, numa dasquitif)
tógrafo quase perdeu aiisi
i FORTE ODOR DE GAZOUJ
NA MATA ENCHARCAI
PELA CHUVA
Vencidos toda» os ob-tsc
graças ao forte odor deffl
conseguimos localizar ts.('
troços rio avião. No silenri) 1
mata. sentimos um desijojt
tido de fugir, uma espí-ri
(Cont. na 4a pag. M»'
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A aristocrata
das máquinas de costura que,

AÇO

vale

ama
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PRINCESS,
a máquina do costura que, pela
economia, conforto e beleza que
terfl s"nlPr
proporcionará a seu lar,
utilidade c. o valor de uma jóia.1
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CARACTERÍSTICAS
Lltra moderna, com mn'-«'lrI""r"
dc loi.
Co-luru

<* l***rn lr..'"
pnrn frriiti*

Resistência e iluriibil'111"*"'
• ,t« ,1a SinK''f'
...
1'eçtts essencial* Igual» a»
fáceis de encontrar

r3,,!^
Vendas a Prazo sem />
Irada e sem Fiador. >»• >H»*;
mente para o D. F.
_£ ^

Fla.grg.nte da chègafa do Dlreior-Gerente da CASA MAS?
SON, «, l°'a?rgM*j9mÍ. eíxmo. Esposa, colhido
"Dlàrlbs
Âsadeíàdos" por ocasião -ie seu
jthtem pelos
«gresso;
do
íWagern à Suiça e raiados Unidos
V
:_i

DISTRIBUIDORÍS , 1

CORREIA JARDIM IÍWI1H" ]',
Pra-;â.da República, 17a-Tels. 22-4859«*^7'

O Governo Fechou

a Questão Contra a Melhoria da Classe Médica

Irrompeu o levante
com proclamaçâo
jc (omandante em
chefe do Exercito
da Liberdade
FóCÒ DA REBELIÃO : MUNICÍPIO
DE SAO ]OAO DOS PASSOS
ii|lllis, :n (.Meridional) — 1'clo telefone — Infornurècs recebidas pelo Deparlamentõ dos Correios e
Tdttraíos tlt/.rin une houve um levante popular no. MuPassos; zona de influencia iio
iIcIdji) dp San l»,i<> dos
Souza. O movimento c chefiado
Icniilailo Soss. Neivu dc
advogado provisloliuilo Raimundo lias los. irmão do
Oposições Coligadas.
CcImi Baslos, lider " das
'
"
chefe rebelde dirigiu uma proclamaçâo a Nação
D0 clièfc
nento. ássinando-a do seguinte modo:
inovimc
dn
irtj|irilo
,tos, comandantc-çm-chefc do Exér«Raimundo llusli
lio Serlão. Quartcl-Gcnerál de São
liberdade
da
ill,i
.
Passos
il"'là
relerindo-sc . a
dn
a
proclamaçâo,
aliura,
\ ceda
¦ão
Superior Eleitoral que confirmou ti
itttiso do Tribunal
dor expedido pelo Tribunal Eleitoral
lÜpIllilU dr governa
do
Mara
nlião ao srEugênio dc
Barros:
"
Que o
sangue ge*^
di*hiõT"*»oci»po*.
)
tf—óBãürbos
da
ncroso
UAUl
serBO
CI»COUtAO
"»IO«
gente
D fitatl. M
" 5"4 (Conl. 6.*
l.iii, Sticmbi» 20-51
H""1
pg., Lct. A)
"

DIARIO DAMOITE

Estas duas folos oue. inserimos aqui fixam um episódio
inesquecldo em (orno das alida
vidades , politico-militnrcs
das
entidade' represcntaliva
classes armadas, hoje, de nnvu, no cartaz dos acontccimenlos do dia. 1!)2!2. Epitacio Tcs»
soa no seu ultimo ano dc go»
vemo, Dois candidatos á sil"
cessão: Arthur Bernardes iroverno) e Nilo Peçanha, (nposição). Forças do Exército sã»
mandadas a Pernambuco afim
dr garantir a ordem 'publica';
'Ci 1. na Ba paq. — Lelra G*
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O in in isl ro ila Guerra cohvoeoti uma reunião de todos
os generais presentes*
no Rio, em seu gabinete

I

yty

VIVA REPERCUSSÃO
NOS MEIOS POLI TICOS E
MILITARES,

GRACIE

Htlio Gracie impõe condições para a revanche
com o japonês.

Vários pronunciamentos recoündoB
pelo DIÁRIO DA NOITE
como decorrência dos faPOSSIVELMENTE
tos desta madrugada, mando reassumiu, inesperadamente, a presidência do
Clube Militar, o ministro da Guerra, general
Estillac Leal, convocou, para uma reunião
em seu gabinete, todos os generais presen*
temente nesta Capital. INTERFERÊNCIA DO PRESIDENTE

Luta sem
limite de
rounds até
a vitoria final

mais desencontrados boatos circulavam na noiOS te de ontem sobre á assembléia parcial da agremiação dos militares. Adiantavam alguns, inclusive,
que o presidente Cetulio Vargas, em tace dos acontecimentos em torno da orientação da revista e do

miida este mês o
'«mbalc sensacional
pLlO. (i.RAum, „ campeão
"fasilrirn de .jiu-jitsu,
res'
hoje,
iJ*"OITK, no pelo DIAUIO
novo desafio
,'
'" ° i*V'-nr, Kátò —
"JitiHo
wíu
Iccjiicamenlc
por
"'"'w
no Maracanã.
J' «mpcõnissimb amarelo
ts!t
«ninai.!lma,„|C"ívanehc rom o
ricvc frri|..sc,
rm Sáo Paulo.
\:">'",
recuperar-se
kl. • ^J»

* (!nl,'nii,
japonesa, quc
ií..
Z'*n
í«:>" vitória esmagaMui;» «ihre
Hélio, quando do

'ÍSb' Cnc(mtr"

n'o colosso

Un'"" ;« '•»'» .-*•»'
nil"í'
J?™* vm au rosto do cam-

la1, l:nt" tlc luci na
S!?
Híll. ¦,' "'"""üuirá vencer

pnr(|'"'' Kat" '1""
kito!'?
P"r tempo
inrlrlrrminado

Letra C)

Conl. na 6" pag. —- Lelra H)

"VÉSPER" - As chamas, lavrando no
porclo da proa. e alimentaATALHE IMPRESSIONANTE DO SINISTIIO DO
levar o pequeno cargueiro pelos ares
ameaçando
a/lu
ra,
(ornaram
bordo,
a
exislenle
das pelo combustível

O navio explodiu no Cais do

«.tanacal MACLEAN
\"edt

•Map.Mia»

em

P6

hoje, de'POSSIVELMENTE
pois clc uma serie de piotclaccws premeditadas a Çomissão de Constituição e Justlça da Câmara deverá apre-

ciar n projeto 1082. qüe. promove á letra O, o-, Xuncíd:ia:
rios com rur.so superior; nense
ly.uto, ini.licos, dentistas.etc.
Esse projeto originou-so em

tia Revista do
Club Militar
í\

PRESIDENTE tln Kc'4>ublica estava' impressiona,
do com a gravidade dos acontt-clmenlos que se desenrolam
no Clube Militar Km -virtude
disso sugeriu ao ministro qua
assuimisse ;i direçãji do Club.
Na verdade, o general Estillac
l.t-al. não assumiu
qualquer
decisão precipitada voltando X
direção do Club. Foi conse*
entendiquencla direta dos
mentos mantidos ontem com
o senhor Getulio Vargas. K
ainda niais: doravante a 1<«vista não publicará mais arligos de critica á orientação
do governo federal, pois, seri
punido aquele que assumir «•*sa atitude ou permitir que ela
fomos
se consuma, segundo
informados.
(Cont, na 6a pag. — Lelra £3

FECHA
A ODISTÃO

Assegura-se que ó governo Chamas enorfechou a questão contra mes envolvea melhoria dos médicos ,am o barco,
do coverno
uma mensagem
Dutra, concedendo o favoí' a
determinados médicos do Mi-

acabará com
a linha justa

A MAIORIA

Porto, carregado de inflamaveis

Instruções aos deputados do P.S.D. e do P.T.B. para.
votarem contra-- Enviará ro"a menagem à Câmara

0 governo

nmmm
Reunc-se a bancada
Federal do P. S. I).

prodizindc
danos graves

r\

VTU SI A explosão dc origem
. ainda desconhecida verifi—-Leu-a»
fi'-(3onf.
na 6a pag..— Lelra F)
na
6a
(Conl.
pag.

BOMBEIROS,
-'

VTIL1SAND0 MATERIAL ESPECIALIZADO. ATACAM AS CHAMAS QVE
LAVRAVAM NO PORÃO DA PROA DO "VÉSPER" ...,
Us-.
:o
„„> --.;•'-.--"--;:¦" <s

Slt. Luiz Clareia, relator .
do projeto do sr. Nelson
Carneiro, que permite a anulação tios casamentos, depois
tlc uma separação homologada por desquite,
por tempo,
(Conl. na 6a' pag. — Lelra DÍ
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"A Notiteia"
o

ANIVERSÁRIO do ves"A Noticia", repertino
centemente transcorrido, pôs
em festa o jornalismo carioca. E' que o vibrante órgão,
mercê do seu sentido de vida,
sempre a serviço da coletlvidade, vem prestando, de
há muito, inestimáveis bcneficios à população do
Distrito Federal. Superiormente orientado, o vespèrüno "A Noticia", efetivamente, pode ser havido como um
bom jornal, pelo que, como 6
notório, conquistou, nos
meios onde circula, justa
simpatia popular.
Pelo transcurso .de mais
um aniversário do conceiiuado jornal, enviamos aos
seus dirigentes sinceros
votos de prosperidade.

BRINQUEDOS DO JAPÃO
Por AL NETO
Os japoneses ostáo reconquistando os mercados perdidos em
conseqüência da ulVlma guerra mundial.
B&tp fato é dramaticamente ilustrado pela exportação Japonesa de artigos domésticos para os Estados Unido.?.
Neste momento, o Japão já domina o mercado nortc-amerlcano no que se refere a serviços de jantar e de chá e cristalel_,
ra em gpral.
,
,
Antes de Pearl Hnrbor, os japoneses desfrutavam de situaoào semelhante.
¦
>
O melhor ano no período anterior á guerra foi, para o Ja1938.
¦
de
o
. , , .
p&p,
Em 1D33. as exportações de louças e cristais rio Japão para
os Estados Unidos chegaram a mais de três milhões de dólaresAtualmente, entretanto, os japoneses já estfto vendendo aos
norte-americanos quase tr*.t vezes mais.
No ritmo atual, as exportações japonesas de louça e cristais
atingir a mais de oito milhões dc dólares no íim rio
dsverto
anp em cursoisto quer dizer que o Japão nao só reconquistou o que tinha
antes da guerra como fez ainda maior progresso.
O segredo dos Japoneses i simples: eles vendem mais barato do que os produtores norte-americanos.
E vendem mais barato porque para êlcs, japoneses, a pruriuçào tambem sai mais barata.
O operário japoneses ganha muito menos do que o norteamericano. 03 produtores do Japão podem, portanto, vender maia
barato do que os Estados Unidos e ter o mesmo ou maior lucro.
Ao falar do êxito dos japoneses no mercado norte-americano, é impossível deixar de tirar o chápeu ao regime democrático dos Estados UnidosSs o governo norte-americano quizes.se, poderia criar um imoosto alfandegário tal que o preço dos artigos japoneses ficaria
igual ou maior do que o dos produtos nacionais.
Esta è uma prática a que recorrem inúmeros países, para
impedir a competição estrangeira.
Washington, entretanto, deixa a porta abertaO governo quer é que o povo compre mais barato. Se o artigo mais barato é o nacional, viva! Mas sc é o estrangeiro, entáu
que o povo compre o estrangeiro.
Em matéria de qualidade, a louça e os cristais japoneses sao
tão bons como os norte-americanos de tipo semelhante.
Como existe liberdade absoluta, os comerciantes est&o enviando representantes ao Japão, para fazer compras diretamente nàs fabricas JaponesasEnquanto lhes escrevo, começam a chegar aos Estadas Unidos grandes quantidades de pequenas luzes coloridas, lantcrninhas,
' e brinquedos japoneses.
E' que o Natal vem ai. e as lojas norte-americanas querem
ter í, renda essas coisas cm minuatura que os japoneses íabrlcam táo bem para as festas natalinasE as crianças de Tio Sam. este ano, celebrarão a assinatura
do Tratado dc Paz com o JapSo brincando no Natal com brtn-

A PERFEITA E CONSTANTE
ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS
AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIAUZADOS, A CORTESIA DO
PESSOAL DE TERRA E DE BORDO E 0 CONFORTO QUE Y. S.
DESFRUTARÁ DURANTE UMA
"PIONEIRA",
VIAGEM PELA

CUPAO

LHE

PROPORCIONARÃO. UM

DESEMBARQUE SEMPRE ALEGRE.
%C

\ fyemçoJ CusnecA

Endereço
.VOTA Este capto di direito a responder a qualquer numero de per
luntas i «colha rto eontorrentt, «m folha de papel teparada. 1
lníUpeniátel para cada resposta, fundamentar o* motlros da prefertncU que o leitor eencede eom seu totó. As perguntas aparecem
n« DIÁRIO BA NOITE todas u Urtas • sextas-feiras e na FOLHA
DO RIO ás quartas-feiras e sábados, sendo este cnpSo publicado
Hiariamente na FOLHA. BO RIO. — Enfie as respostas para o DIARIO DA NOITE, ma do Ouvidor, 100 ou para FOLHA DO RIO, Praça
Mau*, 1, f.«. A NOITE, 13.» andar.

iVÀRIG
INFORMAÇÕES E RESERVAS : TEL: 52-3700
(REDE INTERNA)
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Como complemento de unia
série de irregularidades
que
existem no Brasil Kennel Club
desde a saida do presidente Helio Silva, pediu demlss&o do
carRo de tesoureiro o sr. Gladstone Bandeira Dart. O tesoureido demissionário cm carta, dlriglda ao presidente do clube,
que saiu publicada ontem no
"A Àlanhft", frisou
jornal
que
desde a sua investidora naquele cargo, nunca assistiu a nenluima reunião do clube nem
assumiu nenhuma
responsabilidade sobre fatos pairados
com as íinançns do clube. Concluindo a missiva cm foco o sr.
Dart disse: "Assim é que o
pessoal da bilheteria foi escoihltlo por v- s-, sendo parente*
do um antigo presidente, desconhecendo eu por completo a
renda da Exposição, o critério
adotado e se a dita rendo entrou ou não para n tesouraria
do "B.K.C.". Precipitou esta
atitude do tesoureiro, a suspeita que existe entre associados
do clube de que a renda da 35-*
Exposição no Clube Hípico, foi
superior a Cr$ 21.300,00, quantia recolhida aos cofres do clube. Os sócios proprietários Argemirò Madalcno e Edmar Penna de Carvalho que permaneceram durante varias
horas na
portaria da Exposição, constataram que ás 11 1/2 haviam sido vendidas as 2.000 entradas
ia Cr$ 10,00), que foram talpressas. No entanto até As 19
horas continuou a ser cobrada
a entrada mesmo sem o fornecimento do bilhete. Os dois associados ao procurarem fiscally,ar o movimento de dinheiro da
bilheteria foram impedidos pelos responsáveis.

\j^^b?gO JLaJ

nheiro de Barros, presidente
que esteve á testa do clube desdc a saida do dr. Hélio Silva, até
10 meses atrás quando antes de
terminar o seu mandato se
afastou da presidência, por faita de apoio do Conselho Dellberativo do Clube, que elegeu o
atual presidente
para sitbstltui-lo. Pois bem, os responsavels pela bilheteria, um primo
e um irmão do dr. Agulnaldo,
desde 1948, que em todas as
Exposições mantêm este "trust"
de bilheteria, sempre se repetlndo o fato de apus o lniolo
dos certames terminarem os bllheles de entrada e continuarem a ser cobrado ingresso, náo
atingindo a renda final hunòa
a mais de um ou dois mil cruzeivos alem da arrecadação com os
bilhetes vendidos. Como os Jornais publicaram após a Exposlção, o movimento de publico
íol enorme principalmente na
parte da tarde (oficialmente
depois das 11 1/2 somente e«traram 130 pessoas^. Os qué
assistiram a Exposição de Sío
Paulo, no dia 2 de setembro
(rendeu Cr$ 61.000,00 de bilheteria) e tambem ã do Brasil
Kennel Clube poderão compreehder porque o tesoureiro do
B.K.C. pediu demissão.
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ELEIÇÃO NO CLUBE BRASILEIRO DO DINAMARQU«8
E DO BOXER — Sob a presidencia do sr. A. Alves Costu
reuniram-se ontem á Avenida
Rio Branco n. 9, «ala 104, os
fundadores do C. B. D. B. fa
fim de eleger a diretoria deste,
no clube canino.
Compareceram 16 sócios, saindo vencedora a seguintes chapa:
Presidente, Aiiionio Gonçalves
Como se observa na carta do Costa; vice-preíidente, João Fersr- Dart estes responsáveis são reira Braga Pilho; secretario,
Landaw;
tesoureiro,
parentes do dr. Agulnaldo PI- Andrew
Nelson Nunes:
diretor técnico
Ue dinamarquês. Maxlmino Porto Cabalero e diretor técnico de
Boxer, Jayme Aizec Pulstirilck.
EXPOSIÇÃO CANINA ~- O
Estado do Rio de Janeiro Kennel
Clube realizará nos dias 10 e 11
de novembro vindouro a süa
Terceira Exposição Canina. Os
organizadores está á escolha da
vários locais, parecendo ser o
mais favorável a sede do Yachü
Clube Brasileiro, na Praia Vermelha-.
'
Julgarão esta exposição doi>
juizes Ingleses. Haverá demons
trações de ade>stramento pela
cão "Duque" que está tratíalhando em vários filmes em Slo
Paulo, e tambem salto de avião
"Piloto".
pelo cão
As inscrições no Rio devem
ser feitas á Avenida Rio Braneü
n. 9, sala 104. o encerramento
das Inscrições será a 20 de outubro.
SUPLEMENTO RADIOFONI
CO — A Radio Tamandaré, em
Recife, acaba de Inaugurar uni
suplemento radiofônico, com nóticlario clnofilo, que será Irradlado todas as segundas-feiras
as 19 horas.
CABS DA SERRA DA ESTRELA — Procedentes de Portugal, chegaram ontem ao Rio
um casal de cães m "Serra da
Estrela". Estes aiwiials foram
importados por associados' do
K. c. do Estado de Pernambuco.
KENNEL CLUBE BAIANO
— Está em organização o K. C.
Baiano que fará a sua Primelra Exposição em outubro
próximo.
KENNEL CLUBE DE ALAGOAS — Por iniciativa de criadores nordestinos será criado o
Kennel Clube de Alagoas, que
fará uma exposição em dezembro deste ano. ou cm começo
.
de 1962.
VICE-PRESIDENTE DO K.
C. E. p. — Pelo avião de carrelra seguiu hoje para Recife,
o sr. Wanderley Braga, vicepresidente do K. c. E. P. que
esteve durante 30 dias em visita
aos cinofilos do Rio e de São
Paulo.
CONFERÊNCIA NO B. K.
C. — Hoje, ás 17 horas fará
uma conferência
d0 "Comltée
Feminino", do B. K. c. o sr.
J. Braga Filho que falará sobre "O cão dinamarquês".
DOBERMAN VINSCHER —
Filhotes procedentes do canil
"Gunrarapes", de Recife,
filhos
de casal importado da Holandu
estão á venda aqui .no Rio. Informações pelo telefone 25-5492.
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"dinamarquesas"
Cães
que concorreram á 7." Exposição
"Diana")
do Kennel Club. do Estado de Pernambuco. (Foto
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ninguém
conhece
melhor o seu
Chevrolet

[W^*mM\

Quando o sr. compra um automóvel, quer
íentir, o seu investimento protegido por
Um serviço mecânico à altura. Para tal, os
'concfsslonários
Chevrolet da General
Motora oferecem a assistência de mecá.
nicos especialmente treinados no serviço
das transmissões Power Glide . o que lhe
dá ainda mais prazer e orgulho cm
possuir o seu Chevroletl
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lis corajoso t ii
do ao ministro Joáo Cleoplias. HonWOl- Bom Jesus de ItaSediados no. »,uniei|ilos *gfeS!
prestaram,
P,|Umlnene >jJJJ™
Impoana. Avelar. Nova >»uaçii, Cafflbuc. *•».'*/r"""^:
no nltioio ano, permanente atttotMiela
de
lrahalho
«êHl já lhes l.;«l"»re|onandn o^en^íú^mJâs e sementes
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(Publica-se às quintas-feiras, sob orientação do
Dr. A. Barone Forzano. C. Postal, 4414 — Rio)
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Frlelras. brol.of.ja». roceira», aisaduraa e irritações da pele
qrirtjk. Stu CABELO com

Nome do concorrente

jTjl

JT4 m T^emimaJát^

fKt«|B

quedos japoneses.
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PRODUÇÃO e EXPORTAÇACO
árvores frutíferas selecionadas,
DA CIA- VALE DO RIO
revenda, quancomo
bem
pela
DÔOE
for oportuno, bo preço de

Segundo os dados fornecidos
ao MlnUtério da Agricultura peIa Cia. Vale do Rio Doce, a produçao e exportação de minério
de ferro desfa empresa prossèguem em marcha ascendente.
Durante o más de agosto findo,
o movimento de produção registrou o total de 110307 toneladas:
a exportação atingiu o volume
de 192.133 toneladas, e o transporte de minério subiu a 137-084
toneladas- Em Julho, o movimento da citada Cia. foi a segulnte: produção. 126-0&4 toneladas (máximo até agora registrado nas cotas mensais); e
transporte, 136.474 toneladasEsclarecem os dados aprfsentados que, de Janeiro c ag^to
findo, a Cia. Vale do Rio Doce
exportou 811.466 toneladas de
minério .de ferro. Este volume
é superior á exportação geral
verificada no ano passado.
ACOflDO PARA FOMENTO
DA PRODUÇÃO DE FRUTAS
BM SANTA CATARINA
Foi assinado acordo entre o
Ministério ds» Agricultura e a
Prefeitura de 85o Joaquim, no
Estado de Santa Catarina, para
a articulação dos serviços de
fomento da produção íruticola
naquele município.
A principio finalidade do ncôrdo é levar diretamente aos íruticiiHores toda assistência, orlentação e auxilio, mediante anmodalidades mais aconselháveis
á região e especialmente: a) pcIn orientação c assistência técnica prestada aos íruticultores.
com demonstração prática em
suas propriedades, inclusive escolha de terrenos, modos de
plantio, podas, enxertos, etc.
bem assim os processos de combate ás pragas e doenças da arvorc e do fruto; b) pela formação de cursos rápidos aos fruticultores e de aperfeiçoamento o
pessoal técnico do D|partamento de Fomento Frutlcola da
Prefeitura; c) pela distribuição
e venda de sementes e mudas de

do
custo c em prestações, dc maquinas e Instrumentos agricoIas. adubos e inseticidas.
Firmaram o acordo os srs.
João Clcofhas. ministro da Agrlcultura, e Rouxinaldo Davydofl
Lessa, representante da Municipalidade de São Joaquim.
EMPOSSADO O NOVO
DIRETOR OERAL
DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DA PRODUÇÃO
VEGETAL
Empossou-se no cargo de Dlretor i Geral do Departamento
Nacional da Produção Vegetal
o Bngenheiro-Agrónomo An 16nio da Cunha Bayma. Na presença do ministro João Cleofhas.
verlíicou-se o ato que. por vontade do ocupante do cargo, não
sa revestiu de qii(J|uer solenidade. O exercício .se deu imediatamente apósDKHÍSA SAMTARIA ANIMAI
1)0 ESTADO UO KIO
O presidente da Republica cn,
caminhou ao Congresso, acom
pànhada do projeto de lei oriun.
oo do Ministério da Agrlcuttu.
ra e em conformidade com exv
posição dc motivos do Mihistrt
tia Fazenda.
«'elo projeto de lei em ci.nie
rencia fica alterada, sem aumento de despesa, a dotação or.
çamentaria do corrente exerci.
Cio, de um milhão de cruzeiros
rfferonte ao Departamento da.
Pródtiçãò Animal, destacando-st
da relerida importância Or$..
400.000,00 para a Defesa S&nv
tarla Animal •
Trata-se de alteração ne:cssa»
ria, a fim de possibilitar a exe«
ctição do acordo firmado entr»
O Ministério da Agricultura i
o Estado do Rio de Janeiro no
tocante a delesa sanitária anl.
mal dessa unidade da FederaI
çlo.
O restante da dotação ôra
desdobrada, isto e, seissentoamil cruzeiros, serão aplicados, no
ttesmo Estado, no fomento da
produção animal.

Tudo para a suo (ozunda,
iifio ou Grania,
Deparramento de Agricultura

(23-3490)

Avicultura-

(23-5029) - Forragens
Í43-7813I
Av

Marechal

Floriano,

esa

He

Andradas,
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í TBAFALHO g SINDtcSSsl
A COMISSÃO de Habitação Popular, nomeada pelo presidente
da República, e Integrada pelo ministro do Trabalho, prefeilo do Distrito Federal, presidentes da Caixa Econômica Federal e
do Banco da .Prefeitura do Distrito Federal, deverá reunir-se na
próxima semana para reiniciar os seus trabalhos e nessa oporlu«idade estabelecer o plano geral de construção de casas populares, o qual deverá estar concluído definitivamente até dezembro,

CONGRESSO NACIONAL DE
terrenos, que se construídas caTRABALHADORES NO
sas, estaria resolvido esse proCOMERCIO

O ministro do Trabalho re- blèima.
Interrogado então qual o nucebau ontem, os diretores da
Confederação Nacional dos Tra- mero de casas para solucionar
balhadores no comércio e da essa crise no país, o titular
Federação dos Empregados no da pasta respondeu: — 4.500.000
Comércio do Rio dc Janeiro. O moradias.
sr. Paulo Baeta Neves, presiAcentuou que, por Isso o predente do C. N. T. C. comunl- sidente Getulio Vargas está pre. con ao ministro do Trabalho a ocupado com o problema da modeliberação da Confederação de radia, e não quer tapeações de
realizar um eongresos de âmbito projetos ou maquetes. Quer n
nacional, destinado a estudar e execução de um plano que esdiscutir problemas da classe. tabeleça uma serie de constou*
Esclareceu que. antes dessç con- 'ções diretas a preços baixos.
clave vai realizar quatro conE acrescentou:
venções divididas nas seguintes
— Precisamos acabar com o
zonas: Zona do Norte, Indo da
de construção de tipos
Bahia até o Estado do extremo sitèma
"pombal" ou em forma de
norte; outra compreendendo o "apartamento".
Os trabalhadoDistrito Federal, Estado do Rio,
Minas e Espírito Santo; a ter- res não os recebem bem. Se vão
cèlra alcançando São Paulo, adquirir casa própria eslá claro
Goiás e Mato Grosso; e a ulti- que desejam ter na sua casa as
ma os Estado do Sul. A Conte- características de o.ue mais gosderaçáo convocará em seguida, tam. Isto é huinano e razoável.
reunião preliminar dos presi- E por qu-3 não atendê-los?
dentes das Federações Regionais, para elaboração do programa, regulamento e temário
d* primeira convenção que será
realizada no Distrito Federal.
Terminadas essas convenções
realizar-se-á o Congresso Nacional.
AS ALTERAÇÕES NOS
CARGOS DE DIREÇÃO DO

O PROBLEMA DA MORADIA
'ministro
O
Segadas Viana,
conversando ontem, com representantes da imprensa, sobre a
questão da moradia, afirmou
qi|e os Institutos e Caixas do
Aposentadorias e Peiis5és possulam tal numero e extensão do
^-^^
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A diretoria do Clube Militar diz que eitin
e nâo são patriotas aqueles que não aprovam «W1*!
tensões nem os seus métodos, tu"füOra dois mil e setenta oficiais d0 Exercito tlu
nha e da Aeronáutica não estão de acordo coii >VT'
ria do Clube; incidem assim nas suas InvtciivM t!:t'
Por que haveremos, por exemplo, de supor ou»;
bros da diretoria sâo mais autorizados a falar n»1'^
das forças armadas do c|u3 os seus eompanhelrosS'!
tes, entre os quais figuram os maiores nome» i?. ,
mm ?« fc
ses militares do Brasil?
O Clube Militar é um organismo civil »,. Ir.
pode desligar dos deveres e compromissos dós i*!!
todos eles pertencentes ás corporações de farda s
Se não é permitido a qualquer associação fa»,»;
ganda da doutrina comunista, como haveria de ti,
unia exceção precisamente para um grêmio ctiloir.
bros são regidos por um Regulamento Disciplinarni-«r
proíbe qualquer manilclaç.âo publica de idéias tM
Os oficiais comunistas da diretoria dn clube iam?mitir-se do Exercito e vir correr, como civis a JS?"
Será mais corajoso «Va
seus c-flinRradas vermelhos.
]i
nobre.
'
AUSTRECESILO DE ATHAYOE

•
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rjO sr. Telesforo Fontes, rhefe da missão inrumbMa 4r¦
car os índios na resião de Allamira, nn Pará reetbten
sidente Vargas o sogilinle telegrama:
"Permita V. Excia. a liberdade respeitosa dpi
me encontro em AUamira. tomando todas ss pr<
lendo adquirido mercadorias, estações de radín, vitrtn"'),.
embarcações, além de material humano, a fim de entiinL
este mis turmas de pacificações índios (aiapó áiretltaid
f. Xlu;ú, onde serão construídos rampos dr pooio de aiUn
¦liando meios de comunicação rápida. Tudo estimoimi
com a máxima brevidade, rom o propósito de solucionarintft
principio de sinceridade, lisura e imparcialidade, tiuilur
respeitar o» direitos, honrando a confiança que V, Evb.1
depositando aos modestos servidores do Serviço de I
índios na luta pela conservação do grande pairlmmii 1B
da lii.stóri.i da nossa Pátria. Os diminutos rrcurioiquciV
aispde, torna-se difícil a solução rápida dn drama tiitpí
galilUk, onde a população indígena do município de l
mais numerosa que a civilizada. Termino hipoteciadi alilii
dade em qualquer setor político e administrativo sobrei
de V. Excia. Respeitosas saudações".
PROMOÇÕES
NA "CARRIERE" l bastião Benedito Bor|Kfe
O presidente da República as- buquerque.
sinou decretos na pasta dns KcRenovando os decretai: lações Exteriores, aproveitando 127-Òbá. de. 3-8-49, qüttos:
Gilberto Amado, diplomata em | autorização a íruuta"
disponibilidade, no cargo de mi- ra de Oliveira, pari tt
nistro de primeira classe c, pro- caulim, mlca e aiwlu
movendo, também, àquele cargo, município tie Matiai I
por merecimento, os seguintes Minas: e n. 26.840, deíS-t
diplomatas: — Paulo Germano que concedíit aiilortapi!
Hasslocher, Valdir de Lima Sar- nic! Luís do NasclitM
manho, Heitor Lira, Abelardo! pesquisar diamante i '¦
Bretanha Bueno do Prado, Adol- ( dos no município dc Dis
fo Cardoso de Aleneastro Gui - na, Minas.
maràes e Edgard Bandeira FraAutorizando: o citou*!
ga e Castra.
sileiro Joaquim Leite Eü
Provendo, ainda, por mereci-1
pesquisar granads (1*
minto, a ministro de segunda 5oS7no'muníciplo:d|PjS
—
j
Aluizio de Magalhães, 1 rim, Pernambuco; t i<u?
classe:
Carlos Alberto Thonm Bran sas -¦"-;-•
BíliVIWl;
Mineração
|
.l, qJn Paui0
des, Fernando Nilo de Alvaron-;"~Narbal
Mario
Santos
e
ga,
^^$28
CoJíta'
Ltda.,
com sede emPif
Promovendo a primeiro se - Minas, a funcionar, cw,
cretàrio: Aluizio Ouedes Regis como empresa de entflM
Bittencourt, Carlos Alfredo Bar- cn -? aquela como ene""
nardes, Manoel Antônio Maria mineração.
de Pimentel Brandão, Manoel
Na pasta da Ju»tica:
Emilio Pereira Guilhon e Pau- ferindo,
do Ministério«
lo Braz Pinto da Silva.
wnria para n da JilliltM
Promovendo a 2." secretario: ! ino.xarifeClaudionorBtiu»
Alarico da Silveira Júnior. Car- Siqueira.
los dos Santos Veies. José Sei.Concedendo nato
te Câmara Filho e Mário CaCertrud Anna Mathi
lábria.
Foram promovidos, por anil- Guss, natural da M
Aoo£c:Uando Jullo
guidade, a ministro de segunda classe, Marcez de Lima Fer- Olvleira, no cargo ««L
reira; a primeiros secretários: te j-.iranientadn d» W
José Jobim, Nivaldo Carneiro Distrito Federal
Nomeando: -- m m
Teles Ferreira, João Batista Pcrelra e Edison Ramos Nogueira; Distrito Federal. «Wf
de ía segundos secretários. Manoel ramentado, Pedro
I.
Augusto da Silveira Mesquita, BorboM e. escrevera!!
Pedro Fernando Machado Poi - res-, Armando D»vll|«m
mW»
zln, João Cabral de Melo Neto Azambuja Neves; os cffi
Ristas, classe K,
e Geraldo de Carvalho Silos.
habilitados em_ con*;
NOMEAÇÕES
Alves Assunção ItB
K OUTROS ATOS
oa Si"I
O presidente da R:pública ns- Olímpio Pereira
vo Jardim de RWjfeti
sinou os seguintes decretos:
radio»
Na pasta das Colações Exle- nuamente,
P(."?
riore;-,: — Nomeando interina- olRgse G, Guilherme
Sanlos.
mente, datilografo) classe D, Lücia Ollnto de Oliveira.
Na pasta da Agricultura: —
0 SABI
resignando, como substituto, diIniciação
retor da Escola de
Agrícola "Gustavo Dutra" da
Superintendência do Ensino
,
Agrícola e Veterinário, durante o
impedimento de Áureo Lino da !
^ um3 maravw"
Silva, o agrônomo, classe J, Sc

RE0IH

MAIS UMA ÓPERA SERÁ
TELEVISIONADA

M. T. f, C.

No despacho de ontem com o
presidente da Republica, o mlnistro Segadas Viana levou volUmoso expsdiente, no qual se
incluíam 55 exposições sobre
diversos assunto.
Ao que se.adianta, nesse despacho não foi levado ao chefe
da Naçlo, nenhum ato sobre demissão d« diretores, positivando assim, as informações anteriòrrs. de que as modificações
no Ministério do Trabalho, apesar de demissionários todos os
diretores, se processarão paulafinamente, a fim de que os serviços não sofram solução de
continuidade. Entretanto, considerando a importância dc dois
setores do Ministério do Trabalho — o Departamento Nacional
da Previdência Social e Depaitamento Nacional do Trabalho,
espera-se no decorrer dos próxlmos dias, qualquer alteração.
A MELHORIA DE SALÁRIOS
DO PESSOAL DA MGHT
Hoje, ás 15 horas, no MTIC,
voltarão a se reunir, a fim de
continuar os trabalhos ánterrompidos, os representantes da
Llght. dos Sindicatos de trabalhadorcs e delegados dos dlversos setores da
administração
publica, que deverão estabelecer
õ «ajustamento de salários dos
•1 (versos
•ight. grupos do pessoal da

Este lamentável episódio do Clube MÉifri
' mii
do atraiso político rio nosso pais,
uma prova
'--¦¦¦
'-'
-•
A,". ostetwlva intervenção dc militares
..;;;..,]
em m,.»
meios retroi,vP'«
ordem partidária so ocorre em meios
íaltí ás forças armadas a devida consciência"o'
falta
vffi
pel.
Julgávamos que o Brasil
ameaças, com todos o.s eàforços qtie se" (im ui..'
'¦«i
todo o dinheiro gasto para educar e aparemar-rm\4^
nossos soldados.

— "O BARBEIRO DE SEVILHA". famosa opera
AS£
Rossini. SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO,
vyi
HORAS, apresentando TITO COBBI, D0L0RB
CAMA
SON, CESARE VALLETTI, ANNA MAR
diretamente do Teatro Municipal, pela Televisão
A CASA CARSON, no intuito de colaborar com a TV-T*J
de proporcionar ao maior número possível de pessoas a apre
. deste espetáculo, comunica o seguinte :
1 . —- Que se compromete a instalar antes da tele-transjfli^..
da ópera, todos os aparelhos adquiridos em uma
lojas, até às 12 horas do dia 21, sexta-feira: e
nos segu"1
-:,- 2, ~- Que fará instalar aparelhos
para o público,
locais
1 r
.
Em suas lojas, da Rua Uruguaiana e da Rua do Ou J
em seu depósito, à Rua Senhor dos Passos, 201 % ¦.
no CLUBE DOS CAIÇARAS, situado na Lagoa m •
de Freitas e no BAR LIDO, Posto 2, em CopacaD*
-,-

V

rf1'
Aproveite essa gentileza da CASA
CARSON e assista a esse
acima
tico espetáculo, em sua
própria casa ou em um dos locais
mencionados.

CASA GARSON
UMA GARANTIA REAL PARA SUAS COMPRAS

MA URUGUAIANA, 107/109 - Exclusivamente - RUA DO
137 — Enlre Avenida e Gonçalves Dias
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"luxuosa", a
policia • o Saúde Pública foram enconirar essas laias
fossa cozinha
deterioradas. O que não se passará nos demais restaucomidas
contendo
, panelas
ranies nao de luxo?.,.

ate que enfim! Anuncia o deleDei(l'i de Economia Popular que a parlir íe seginidu-fcirn próxima reiniciará
strora fiscalização nus restaurantes c leiferias, iiciiiiiiianliaclo de uni médico úv
Serviço de Fiscalização Alimentar Em que
nese u acerto da medida e o bom conceiIo tm q»<- lemos o delegado Fernando
1/ ü.L

Schwab só não concordamos com esse "reiniciará", pois, ao que se sabe, os comandos anteriores foram feitos pela Saúde
Publica e não por S. S. — Mas, nem por
isso temos razões para desacreditar que o
seu trabalho seja menos eficiente. O fato
é que as coisas como estão, em matéria
de sujeira nas cozinhas, qualidade de comitlas e seus preços, absolatamente não podem continuar. Já há muita sente por aí apelando para
ns salgadinhos da Colombo ou da Brasileira, teme*
rosa de vir a se intoxiear
nas casas de pasto. E ninguem tem noticia da falcncia de um restaurante,
o que mais comprova que
é um negocio da china.
Registrando aqui o aviso
da D.E.P., sobre a campanha que encetará, já se
ouve o povo gritar: já vem
tarde!

Baleado
por 3 indivíduos

VlOíimO CHOQUE DE VEÍCULOS EM COPACABANA
- Na rua Barola fiibeiro, ontem, à noile, o excesso de
velocidade provocou novo acidente de iráfeao de gtares consequancias, ve-ndo-se no clichê uma das viíimas,
o enaenheíro /oão Batista Crespo de Aquino e 0 mololisto dc ôniiiis OsvaJdo /. da Rocha. (Rep. na S" pag.)

lí-MXôic- a feerasça para duas mulheres
e um terceiro a carregou
\ senhora Rosalina Fonsecn Vicia!, residente na rua
Doutor Godói n. 1.084, em Nilópolis, est.*ve no 10.° distvito onde narrou o seguinte faIo. Há dez anos vivia mariUlmentc cora Antônio Gon[alves, de Bl anos, taifeiro da
Marinha Mercante, que faleteu no dia 10 de selembro ítllimo, vitima de perüna** eneternidade, Durante a doença,
(Ia e a enfermeira Odeie VerGuimarães, c|iio trabajitCk
!ha na rua Marechal Floriam. 67. prestaram assistência
dedicada ao enfermo. Este,
porém, lhe dizia que, por sua
morte da. Rosalina Fonseca,
ira a única dona de todos os
'¦'15
bens. Aconteceu eme nn
Mire do falecido havia 150
«Il cruzeiros em dinheiro «
varias jóias de valor, tendo lu" isso
desaparecido em se*
íiilda à
morte, em lugar
• 'ii um
M QUO dl
guardanapo di'

mesma ca^a e que teria sido
o autor do arrombamento do
cofre e carregado com os valorcs.

Atropeüado
o menino

Oiir
lürnanl. da SesçSo de Rom 'is * Furtos, a
fluem foram iícta.s a.s diliucn(te, ouviu a. enfermeira Ode« \erncck que por sua vez
Mora uma declaração assinaw pico laifeiro, cm seus úl;:!r'K dias d> vida, na
segurava que todos os qual
seus
ws moveu pagariam n per«)CÊr a Wa, Odeie, em rc«heclmento pela sua dediaçaoeiin d.:z meses do enter«Idade- Todavia, declarou
WBte que cia nem sabia da
Wencla desse cofre e do
mnhciro.
.;. P°Jfcla está no encalço
«Antônio
Catarino, vulgo
lenentc". também laifeiro
« Marinha,
que estava no jôW«o qual resultou
anta do «Tui-cuiinho o assasda La^ , indivíduo
que mora na

"p«ng«isía"
preso em «agraníi

v'l>lteiUe municipal n.
,-?„•0
prendeu
•'(lavuaPreiem frente ao n.
Caneca, o la'«Pio Júlio Batista
el>to. dc 24 anos, do Nascimorador
'" rua Senador
«i-quando este Pompeu n.
acabava de
nd0 Fernando
FmLa,c**-'tl*-1'
mandes Teixeira, residente
,/u-i Álvaro Alvim n, -IS.
C0-uencio
fi.aoo cruzeiros.
,° Jarápio foi autuado lio 0°
"'«rito,

O menino Américo de Souza Pires, gravemente ferido
VA rua Siqueira Campos, eni
•*' frente ao numero 80, o
"Estrada
ônibus da linha 114
de Perro-Leblon", licença B11-90, e dirigido pelo rnotorísta Gilberto Machado de 011velrai residente á rua Barão
d e Petropolis, 318, casa 7
atropelou o menor Américo, de
8 anos, filho de Antônio Ventura Pires, morador àquela
rua, numero 74, que, em conseqüência, sofreu graves ferimentos na cabeça, com suspeita de fratura do crânio,
socorrido no Hospital
sendo
Miguel Couto, onde ficou internadòi
em
O motorista foi preso
flagrante e autuado no 2."
Distrito.

^ mãe a£Sita
procura seu Eilhinho de
l0 «Has, roubado
por duas mulheres
\0 29,0 DIS'JTRITQ, ÕS cn-

mis:
.cl£i*t*e**,a- *iüei»u**b fr;í'tlom<:sl*ica
Iracl

Alde 31 anos, solna
estrada
MoL,es"'cine
CSm™ s|n., em Santa
*"6"émf - auas
mulheres,
ves-«arao:;.
n,;1

íllhlnHo de
-pXWdias. ° Prlmeiramen-

fi810
» Mane? quer!am comprar
"a 1 ílihr* Pwa substituir a
t(nilio que a mais moça
Ali fáiJambcm hÁ d'as. e
"io sabendo ela
S?
a morte ao
CrliwX„Pi(-ar
Sar ,il iuo «tava para che-

•Ci™.,-111-0 e' entà°. as
para «íue ela
m ati !ram casa;fli*i ir,i
Saíram
e em Santa
N.uiéS-lí1^ lile,

,lm*1
ÍWiEto ?n8laacruzeiros,deu mnn-

Na estrada do Areai, na
r.oite de ontem, pelos nialandros conhecidos por Manoel.
Ivo e Afonso, íoi baleado o
operário Sérgio Campos, do 21
anos. residente na rua Balina
n°. 8, o qual foi socorrido no
Hospital Carlos Chagas, sem
gravidadeO 24". distrito conheceu do
fato.

Morreu no HMC
Morreu no Hospital Miguel
Couto, ontem à noite, Epraimo Katz, de 55 anos. comereiante, morador na rua Arqulas
Cordeiro n". 329, que, no dia
17, tentara o suicídio ingeriudo um tóxico.
O corpo foi para o neeroterio IML.

Custou-lhe caro o ser padrinho
do casamento
vo 5" distrito policial, quelÁ* xou-se Ângelo Caetano
Alves, português, de 39 anos,
residente na rua Miguel Rezende n. 321) contra Antônio
Torres, de 28 anos, morador

dando que fosse comprar um
par de sapatos para, a criança, numa sapataria em frente, enquanto que as duas íicavam com o bebê dentro do
taxi á espera.
não encontrou
De volta,
mais o taxi e nem as mufilho.
o
seu
lheres com
O -comissário entrou em diligencias e conseguiu identiera
ficar o motorista
que
Marcos de Oliveira Lopes, resiriente na rua Felipe Cardoso n. 501. Mas este apenas
soube dizer que as mulheres
com a criança haviam descido do taxi num ponto de onio da» linha
bus e tomarem
Campo Grande - Cascadura,
desaparecendo de suas vistas.
O distrito pediu o concurso da Divisão de Policia Técnica paro. esclarecer o fato.
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. na rua Oriente n. 34, apartamento 3, dizendo ter esle lhe
lesado em 315.000 cruzeiros.
O esperto começou convldando o português para pacasamento;
drinho de seu
dias depois pediu-lhe 5.000
cruzeiros para um negocio em
que seria sócio e dias depois,
devolveu-lhe o dinheiro com
íí mais 5.500 cruzeiros que disse
;; ser a sua parte nos lucros.
| Outros negócios se sucederam
1 n e> mesmo gênero de lucros
"afilha1 atraentes até que o
do" propôs' que ambos orgaf nlzassem uma firma —que seria
repreÂngelo & Antônio
entações e conta próprio.
O queixoso foi entrando com
i capital e quando este já ia
ni mais de 30.000 cruzeiros
i sócio e "afilhado" desapa•eceu.
A policia, porém, consegui"
prender o acusado que eslfi, ri
10o distrito, sem saber expl
apure
* car o caso, mas já está vitima,
do que existe outras
Antônio
fazia
erpois o que
tomar de outros para fante:
sto lucros ao português, pre
parando a necessária confiau"golça para aplicar-lhe tini
O lfc" que compensasse.

'¦ -»--¦ —¦

Homenagem
legislativa
"póstuma"
eo senhor
Osvaldo Costa

síjo por nâo ter se verificado o acidente.

A iniciativa
da 'leievlsáo
Tupi, promovendo a teletrans
missão das operas do Municipal. repercutiu na Câmara
dos Deputados, onde, ontem,
o sr. Galeno
Paranhos, de
representação
pessedista cie
Goiás, pronunciou as seguiutes palavras:
— Senhor presidente. Venho á tribuna para congra*
tular-me com o prefeito João
Carlos Vital,
com o senhor
Assis Chateaubriand. pioneiro da televisão no Brasil, e
com o senhor Barreto Pintei,
chefe da Empresa
Mariosa.
pelo grande exilo da teletrans
missão de duas operas, a semana passada,
pela Televiíâo-Tupi.
Saia eu da sessão noturna,
sábado passado, quando, ao
passar pelo Teatro Municipal,
minha atenção foi despeitada por grande massa huniana frente a um aparelho de
televisão. Tive a oportunldade de assistir a interpretação
"II Pagliacci"
da opera
e
compreendi o alcance daqueIa medida experimentada na
capilal. Sou daqueles
que
entendem
a educação
que
cultural de um povo pode ser
tentada por todos os meios
ao nosso dispor. Só tenho a
lamentar que essas teletransmissões não se repitam e, daqui," faço um apelo ao senhor
prefeito do Distrito Federal,
no sentido de que continue
a espender esforços, a fim de
proporcionar espetáculos
a
céu aberto para o aprimoramento da educação da massa
popular.

N. II- — Vamos tambem entrar nestes debates cm torno
da homenagem "póstuma" ao
sr. Oswaldo
Costa.
Podemos
afirmar — c disto toda a capital da Republica é testemunha
— que a ('amara Federal não
cometeu nenhuma "gaffe", pois,
an contrario do que sr disse, na
Assembléia de São Paulo, a«jucIa Casa do Congresso, agindo
com prludenria, não suspendeu
nenhuma
sessão em sinal de
pezar pela "morte" do representante mineiro. A única referencia, até
agora,
sobre o
emocionante caso, foi feita nntem pelo presidente da Mesa,
sr. Nereii Ramos, que se congralulmi com a Câmara pelo
falo de haver
o sr- Oswaldo
Costa saido ileso do desastre,
lendo, por isso mesmo, nouieado uma comissão, a fim de visitar o ilustre representante dc
Minas. Desse modo, restabelecida a verdade, cabe assinalar
que a Assembléia dc S. Paulo
cometeu duas "laffc": 1." —
homenaireoii a memória de um
vivo; 2.° — atribuiu á Câmara
Federal uma culpa que não lbe
cabe em absoluto.

10 milhões para auxilio ás
regiões calcinadas pelos
incêndios no Sul
O deputado Waldemar Rupp
apresentou na Câmara um pro.
jiló de lei que abre o crédito es.
pecial de dez milhões de cruzeiroei, destinado a atender ao
reflorestaniento e combate á
erosão na região atingida pelo
incêndio das matas ocorrido recentemente nos Estados ~de
Santa Catarina e Rio Grande
rio Sul.

CAPAS PARA AUTOS
"SÃO
JORGE"

RUA

DUVIVIFR,

64

Tel.

(Copacabana

-

P0i,o
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37-0713
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AV I S O
AS CLASSES
ÔDONTOI,
FAP.MA€*!*TTI^A IR A©
PÚBLICO EM GERAL
PRODUTOS ROCHE, QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S. A.*
têm o prazer de comunicar a mdança, no dia 26 do corrente, de
seus Laboratórios, Escritórios e Armazém, para sua sede própria,
à Rua Moraes e Silva n. 30, telefones: 28-7100 e Secção de Vendas: 28-2515. onde esperam^con tinuar a merecer a confiança e o
apreço com que sempre os distinguiram.

PRODUTOS ROCHE
Químicos e Farmacêuticos S. A.
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IVO, — diziam os cronistas, — era bretão, — "AdvocagANTO
"Res
tus et nou latro", — c acrescentavam, estupefatos:
Miranda Populo"... Mas isso era longe daqui, pois anui, como
so ver:*, os discípulos do sanio bretão vivem dando estupendos
ejemplos de honestidade. Ai está, — paru citarmos um cnso recente, — o caso da "Union Internationale des Avocats", "Simposium" a que. os professores Amoldo Medeiros du Fonseca e
1'andido (le Oliveira Neto emprestaram, com épico esforço, o melhor de sua inteligência. Depois de incríveis peripécias, os dois
heróis conseguiram um auxilio, em dinheiro, do governo, para a
realiiação do Congresso. Receberam o "Cum Quibus" na vespera da importante reunião. Deram-lhe aplicação clara c proveitosa —¦ e, findo o Congresso, — prestaram contas, imediatamen•«, » ceu aberto. E, — pasmem os leitores, pois a coisa é rara, —
-vstHuiram
ao Tesouro as "sobras", — nada menos dc cem mil
•.-runcirog. E' claro
que, para tanto, fizeram incríveis malabai)>mos
-Dcagêios de economia, promovendo um congresso modesto, sem
de publicidade, sem pompas dc exibição. Demonstrai-im, pois, de pronto, que, a despeito das sucessivas dilapldacõea
dos dinheiros publicus, realizadas a três por dois, por esses lira.vis afora, isso ocorre, ião súmenlc, quando a grana esteja cm
maog despudoradas. Nós dávamos um dôcc
assistir á cerimonia de rcstitmjção das sobras. Estamos, para
aqui. a imaginar ii
cara que fez o funcionário do Tesouro, diante dos dois "vallentes . O episódio, realmente, é tão raro, nesta culta e mui heroíea nação, que o contabillsla fazendário, ao
por a mão no coIte, devia ter pensado, lá com seus botões:
— listes dois, positivamente; não resistem a um exame de
sanidade mental!...
e
SUMARIO DE CULPA
Prosseguiram, ontem, no Tribunal do Juri, sob a presidencia do juiz Aguiar Dias, os trabalhos da instrução criminal do
processo a que responde o chefe'
comunista Luis Carlos Presles,
por crime contra a segurança
nacional. Varias
testemunhas
foram ouvidas. A uma delas, o
promotor Itibeiro de Castro
perguntou se havia infiltração
comunista no Ministério da Má*
rinha.
—- Havia, — respondeu-lhe a
testemunha.
E no Arsenal?
'—
Tambem.
E nos navios de guerra?
Não, nos navios náo havia
PAULO, 20 (MeridioComenlário rie um vermelho giO nulj — Na reunião dc
presente à audiência:
ontem da Assembléia LcgisQue desorganização!.;. laliva
de São Paulo, o sr.
Precisamos dar um jeito' nisto
Promoverei a responsabilidade Jânio Quadros, do P. D. C,
recomendou que a Casa e a
do Serviço de Propaganda...
Mesa tivessem maior cautela
NONA VAItA CRIMINAL
nas suas homenagens, pósCom remissão a volumoso In- tumas, a fim de evitar o que
quente instaurado, recentemen. ocorreu com o sr. Osvaldo
te. na Delegacia de Roubos e Costa, que teve uma manlDefraudaçóes, o promotor Cae»
de pesar na Casa,
lano Pinto de Miranda Monte- festação ainda
continuava
negro, da Nona Vara Criminal, quando
apresentou denuncia, por crime vivo. Observou, então, o sr.
de estelionato, contra Edson Oa- Paulo Teixeira de Camargo
valcante e José Telles Malrins. líder do P. S. P., que a
que, usando de ardil, deram um observação deveria ser diridesfalque de cerca de 200 mil gidu ã Câmara Federal que,
cruzeiros, nas caixas de "O ,lor- igualmente, suspendera os
nal" e do DIÁRIO DA NOITE. seus trabalhos pelo mesmo
Os estellonatários serão inter- falo. o presidente, em serogados brevemente. O primeiesclareceu que a Mesa
ro. — campeão da ousadia, — guidat
não podia recusar um requeainda reclamou à Justiça do
Trabalho, por despedida injus- rimento semelhante, huvendo, aliás, só motivo de. regota. Ora, pois...

REPERCUTE NA CÂMARA 0
SUCESSO DA T, V. TUPI
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Programa de hoje, quintafeira:
13,110 ás 17 lioras —- Imagem
tle Prova — 17 ás 18 — Filme
20.30 — Parada Esportiva.
Produção dc Mario provéns»-no. Oferta tle F.merson —
20,45 — Filme — 21,00 — Ritmos Populares. "Show" de
Dircinha Batista com grande
elenco. Direção dc Buli Chust.
Oferta dc Tonclux — 21,45 —
Filme — 21,40 — Teatro Policial de Clilanca tle Garcia.
Escrito tle. Pompeu tle Souza.
Participação tle grande elenco
21,55 — Tclcjornal. Produção e narração de Luis Jatoliá. Escrito dc Ricardo W.
tle Aguiar. Ofcria dc Brahma.
22,15 — Programa de sexIa e encerramento.
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Passádeiras
Para Forracocs
TECIDOS PARA
DECORAÇÕES
E:n cima, a pintora Jacita Alves de Carvalho ao lado de duas telas de sua lavra, e,
em baixo, recebe das mãos do Reitor o galardão conquistado
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SOLENE ENTREGA DE PRÊMIOS A DISTINTOS ALUNOS DA ESCOLA DE BELAS ARTES
"

*f

iü

llf

Wf\

$

ser narrada através de imagens
"O

MOVEIS

DE FINO
artista deve ser recompensado, pois no mundo em
ACABAMENTO
que hoje vivemos não ha arte desinteressada" — disse
CATETE, 55 a 59
o magnifico reitor Pedro Calmon

Constituiu, sem duvida, expressivo acontecimento arlistico-cultural a solenidade de entrega dos
prêmios a uma pleiade dc jovens
alunos da Escola de Belas Artes,
laureados na exposição comeInorativa do 13.° aniversário
daquele centro dc arte e cultura.
Ao ato esteve presente o mágni.
fico reitor da Universidade, professor Peclro Calmon e toda a
Congregação a Escola, e foi
conslimida de trõs partes: entiesa dos prêmois. oratória e
exibição de um filme educativo.
A ENTREGA
DOS PKE1MIOS
Presidida pelo magnífico reitor a solenidade leve iníoio, precisamente, ás 17 horas, com a
entrega do prêmio ''Diretor Fle.
xa Ribeiro", á senhorita Jafira Alves de Carvalho, pela
produção de admirável quadio de nu artístico, que emalsereportagem,
esta
dura
guindo-se a distribuição dos viute quatro outros, constituídos de
prêmios em dinheiro e cm IIvros.
DESTAQUE
UM CHEQUE
Encerrada essa parte, foi coneeaida a palavra ao aluno galardoado Hugo Leite, que produ.
üiu uma oração viva e pontilhada de "verve", arrancando, não
raro, risos do seleto auditório.
Fez referencias ao sectarismo
moscovita demonstrando o seu
engodo e ilusão para a mocidade pouco alertada contra o perigo desse'mal, e, a certa altura,
disse que o artista, hoje em dia,
não pode prescindir de uma recompensa material pelas obras
que produ;*, e sugeriu ao seu
mestre Flexa Ribeiro que ao
conferir prêmios aos distintos
alunos da Escola, destaque tambem e sempre um cheque, como
estímulo a novas produções.
A CULTURA
ARTÍSTICA
DO BRASIL
Seguiu-se com a palavra o dlretor Flexa Ribeiro que, de início, disse que a Universidade
tem, ho'jc. a fortuna de possuir
na sua direção uni consumado
artista, referindo-se Ro sr. Pedro Calmon, e salientou que a
administração do país teve sempre em alto grau a Escola de
j: Belas Artes, ilustrando esta assértiva com os elevados atos de
João VI e Rodrigues Alves, que
j ampararam e defenderam a cul.
tura artística do Brasil. Anunceou, que, brevemente, será operada uma transformação no ensino da Eeccola ensejando maior
elasticidade e simplicidade aos
cursos.
Concluindo a sua oração, afir.
mou que a historio do Brasil
pode ser narrada através das
imagens produzidas pelos artistas da Escola, por meio de rctratos e quadros de homens e
dos acontecimentos da nácionalidade.
O AUTISTA DEVE
SER RECOMPENSADO
Por fim, falou o magnífico
reitor para congratular-se pela
daquele expressivo
realização
ato singelo mais significativo.
Realçou o valor e o sentido para
aquele recebe, pela vez primeira,
um galardão, momento que jamais esquece, em contraste com
mente que confere, que fácilmente esquece. Indo ao encontro da sugestão do aluno Hugo
Leite, reconheceu que o artista
deve ser recompensado, dizendo
que, no inundo em que hoje vivemos, não há arte desinteressada. A arte é dignificada pelo
estudo, pelo aperfeiçoamento, c
o prêmio constitui o seu salário
— disse — ou seja, o honorário
que o artista recebe.
1'OSIÇAO PRIVILEGIADA
DA ESCOLA DE
P.ELAS ARTES
Nessa época de graves apreen.
soes e maus augurios, nesse
mundo áspero e adverso, constitui uma felicidade -- disse —
produzir um sorriso nos semblantes de nossos semelhantes,
e. nesse ponto, estão os aluros

CONHEÇA O VALOR
DO SEU IMÓVEL
Para vendas, hipotecas, dosapropriaçõÉs, inventários, parti.
i'ça
lhas, seguros e balanços, conheo vajor de seu imóvel.
A Bolsa de Imóveis íriêalante
módica remuneração avaliará
sua propriedade baseada naa
mais recentes solicitações da
oferta e da procura. Avenida
Rio Branco, 128, 1.° andar —
Telefone 42-5152,
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da Escola
desfrutam
vilegiada,
dlcam ao

de Belas Artes, que
de uma.posição pripois enquanto se deestudo seco. áspero e

l,',.

Insípido os alnuos de outras Fa.
culdades. ali aprendem o.s arlistas a admirar o belo, o esplI ritual, o subjetivo
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você tambem d irá:

é reujiwiile uma obra prima!
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Centenas de pessoas-, que já adquirirara "AURORA 88", atestam o sucesso deste maravilhoso instrumento de
escrita, e orgulham-se de possuir uma
caneta que, além de tecnicamente
perfeita, é de linhas extraordináriamente elegantes e belas. Examine
"AURORA HS"— e também dirá,
como
dizem os técnicos: "AURORA SS" é
uma jóia de mecânica éspecialisàda...
a mais perfeita caneta de fabricação
européia!
Mota; - Não use tinta de secagem rápida.

C m a me 711-1 pfita, Inços de rárias yro :;* us. /'¦« tii ',) li >.-j de
peints Çtrlijicudo de uumiitià jmr
1 ano. Assistência técnica gratuita.

MÊÊà!jBÍSam^

Cobertura fixada por
pressão. Ir, (issivelo
vasamenlti na "AUWRA SÜ- dentro do
liotso I

Aliaslecimeiilo por
simples movimentos
tio embolo para a direila. Jiápido e se-.goro.

Presos para lodo o lirasih
Com tampa folhead i ouro 18 ks. Cr$ 415,00
Co-n tampa de prata
CrS 365,00
Com tampa nilcargenta Cr$ 350,00

Distribuidor Exclusivo.

(tisa U.arziillo
Ca natas-T inteiro
Tinta Tin-Qoy especial em tôdaa ai

Largo da Carioca,
Esq. Süo José-Kio

cores, em frascos de 60e 120gramas.
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PEDEM OS-COMUNISTAS:

OE Pi!
REATAMENTO IMEDIATO jg NEGOCIAÇÕES
,

— Seguindo a moda literária de es[JUKNOS AIRES (APLA)
JJ
crever memórias u ordenar que não .sejam publicadas senão
50 anos depois da morte do autor, o verdugo Robert G. Elliot
havia determinado que .suas recomendações auto-blográficas bbmonte fossem dadas A estámpli ricz ano.s mais tarde. Os personageriá citados nas momórins de um verdüfeo, .são menos suscep?
tíveis do que o.s que rigurani nas recordações cie nm literato, de
um politico ou de uma dama da sociedade; os parentes dos Jusliçados já tiveram tempo para consolar-se, o.s juizes se aposfintaram, o os mortos, embora a morte na cadeira elétrica não seja
imediata, estão completamente mortos.
O verdugo do cárcere de Sing Sing interpôs, entre sua.-; tiaguias e .seus leitores, de/, anos, pensando que um decênio depois
a humanidade seria melhor e teria eliminado o .suplício, São
muitos o.s oue acreditam na. humanidade melhor. A humanidade
será melhor rio dia em que o ultimo homem tiver morrido de
fome ou rie frio, e sobre a terra e seus ossos, como aconteceu
com os ossos, do mamute e do dlnosóuro, outra espécie animal, o
urso branco ou a barata, instale uma organização social mais
perfeita;
Afirma o sr, Robert C. Elliot, na base de 200 experiências,
oue a morte pela eletrocuçâo não é a mais humanitária; faz
•sofrer a.s torturas mais horríveis que o homem já conheceu".
DE CHUR CHIL L
DECLARAÇÕES
loi declarado
Quando o primeiro justiçado, um tal Nemmler,
T ONUKES, 21) (dc Bobert Bellainy, da France Prense) — A dtmorto pelos técnicos, os médicos verificaram que ainda estava viAttle tic proceder :.
cisão do Primeiro Ministro Clemente
da
máquina
execuções
continuaram
vo c a maior parto da.s
que
foi recebida com satisfação não
se retirava praticamente um homem vivo, para matá-lo defini- eleições nerals no m;.*, vindouro
tivamente na sala de autópsia. A descarga elétrica não é fui- ilissibiilada, nos meios da City, em que se prediz sem hesitação,
a derrota do Partido Trabalhista c a volta ao poder dos coniriiriante como .se crê.
"Cinco minutos depois da descarga inicial de 'J.UOO volls de servadores.
Nn inicio deslu .semana, os meios financeiros concediam an
corrente alternada — explica Elliot — eu reduzo a corrente a
1.000 volts, a fim de evitar que se produzam faíscas e que o pa- governo trabalhista apenas a duração de poucos meses, ale a
eirnte seja desnecessariamente carbonizado. Meio minuto cie- próxima primavera, com a condição, no entanto, de que os minovamente. Duranie estes aiimen- nistros de Assuntos Extrangeiros, Finanças e Deles», que sc enpois de um segundo, reduzo-a"corpo
tos o reduções da corrente, o
que está ligado á cadeira com ruiitram atualmente na America do Norte, conseguissem ali vanoito correias, levanta-se e volta a cair. Após o quinto choque, lagens econômicas de vulto para a Grã Bretanha O fato de ter
reduzo gradativamente a voltagem. O sistema de diminuir pau- Attlee decidido apelar para as urnas, desde já, é interpretado
latinamente a corrente, depois do ultimo choque, é de minha iu- l>or certos observadores como um sinal dc (|tic as concessões ocoemissários do governo puderam obter em Wavenção; isso debilita o coração e paralisa o seu funcionamento. mímicas que os
Unia ou duas vezes esqueci-me de fazer isto. e verifiquei que o shington e Ottawa uão bastarão para conjurar a crise econômica
há
muito
prevista
para o próximo inverno. Admitem os meios
çoraçfio continuava batendo, depois de eu ter cortado a cor- oficiais (pie, por motivos
diversos e particularmente em vista
renlp".
ü criminoso á um enfermo, e matá-lo é um delito — afirma das exigências do rearmamento, haverá falta, neste inverno, dc
Goiznlo Bosch, psiquiatra argentino que honra a ciência. O se- carvão, eletricidade e, sobretudo, de aço. Com ou sem razão, csconvencidos os meies da Cit}- de qúe o governo conservado?
nhor Robert G. Elliot, que recebia. lftO dollars para cada opera- tão
cão, náo era mais admirável que seus clientes. Sou grito final estará em condições de resolver esse problema, pelo simples fato
contra a iniqüidade da pena de morte, é. talvez, aquele que pe- de restabelecer a confiança na moeda, lanto no interior como
no exterior do pais.
rante Deus lhe salvará a alma.'
Gostaria que o mesmo grito tivessem proferido, cm sua agoDECLARAC/OES DE
"O Partido Liberal — conelétrica os
nia, os juizes que mandaram sentar-se na cadeira
CHURCHILL
— está pronmeus compatriotas Sacco e Wmzetti e aquele desventurado BruLONDRES, 20 (AFP) — "A clulu o sr. Davies
rio Hauptmann, acusado e condenado como assassino do filho de nação britânica vai poder agora to a enfrentar a campanha eleitoral".
Lindberg, um assassinado que hoje vive na Alemanha, tem 25 pronunciar-se sobre a maneira
O sr. Morgan Philipps, memanns, vende saude e nós o encontraremos dentro de alguns «nos i
bro do Partido Trabalhista,
a frente das SS futuras.
afirmou, de seu lado, que "a
O poder da Intimidação da pena de morte e do cárcere ê
declaração
do primeiro ministro
efêmero e hipotético. Na prisão do Distrito de Columbia, a ca|
receberá uma resposta entusiás.
deira elétrica ocupa um lugar estranho: está colocada no refeltlca de iodos os membros do
tório principal do cárcere, e os presidiários a têm á visia duranPartido Trabalhista".
te as refeições. Os delitos entre companheiros de prisão e as vlo"As eleições —
prosseguiu —
leneias contra os carcereiros são ali mais freqüentes do quo nos
nos dão uma ocasião de apreoutros presídios.
sentar nosso caso ao eleitorado
Itá muitos anos, no sul da. China, uma pequena cidade foi
e nos permitem solicitar uma
.abalada pela noticia de que um templo havia sido profanado.
maioria eficaz para realizar os
Os sacerdotes encontraram aberta a porta da estátua de não sei
planos do trabalhismo. para
que deus, fizeram preces para que o.s sagrados mistérios profauma sociedade democrática, palindos não fossem divulgados, e a autoridade judicial prometeu
cifica. criadora, justa e livre".
um castigo exemplar. A população inocente temia de pavor, pois
^|\ T^^t^r^r^jjr
Lord Wolllon, nersonaVdvle
sabia que a inocência não salva da prisão. Joseh de Maistre, quo
jÈa\w
influente do Partido Conservamuitos séculos depois seria embaixador do rei Cardcnha em São
rior, salientou, par seu laço, que
Petersburgo, escreveu: "Posso dizer: não matarei
jamais uni
"o
homem:
pais tem necessidade de uma
porém não posso dizer: não irei nunca para a cadela".
"Na
eieição geral, mas vai realizar
sua pequena caixa de papel, onde se balanceavam favores
um combate dificil. Sabe que
yenezlanos, o marquês I-tou.lia Confucio, enquanto a marquesa,
uma dura missão e o inverno
no jardim, cuidava dos crisantemos, quando o recolhimento do
esperam o novo governo".
crepúsculo foi perturbado por uma pancada do gongo. Policia!
"Creio,
concluiu Lord Wolltnn.
Seis punhos robustos se abateram sobre ele e o arrastaram para
a rua. Outras dez casas receberam a mesma visita e as dez pesque o Partido Conservador demonstrará competência na disoas mais insuspeitas da cidade tiveram, como o marquês I-tou.
recão dos assuntos públicos e
cc.rtada a cabeça, dianto da multidão, que não sabia explicar o
muito fará para restaurar o
motivo cie tudo aquilo. O porque íoi conhecido no dia seguinte,
presttfjio britânico no estranquando, já sepultados os onze justiçados, iniciou-se o processo
não
com
Os
os
regular.
juizes, que já
precisavam preocupar-se
geiro",
y**-r''V<r\ >«*fc fS!*"
argumentos dos advogados, receberam a.s reclamações e os protestos da.s famílias das vitimas, ouviram as testemunhas e prouunclaram a seguinte sentença:
ATTLEE, preocupado com
"Nós, juizes de Sua Majestade o I:i {'rador Celeste, filho do
a Inglaterra
réncia dos condenados
Sol Levante, garantimos a perfelia
cidadãos, sua lealdade
LONDRES, 20 (AFP) — Insdecapitados ontem. Foram admlrávi
costumes eram puros, pela qual .-.eus assuntos públicos
èkava acima de qualquer suspeita, tii
pira sérios cuidados, a Ioda a
deverão
ser
conduzidos
nestes
.•.ição e a nobreza do
seu caráter integro; tinham, a fôrçp d
população das Ilhas Birtanicas,
entregá-los ao ver- tempos difíceis" — declarou
tigre. E foi por isto que os escolhemos
"E!a o estado de saude do Soberano.
Churchill,
acrescentando:
sé;u"os
e em todos os
d.ügo, a fim de que por todos os séculos e
hKaros, vendo o castigo terrível que íoi infllgii o a homens cuja poderá, se o quiser, colocar no
vida foi exemplar, compreenda-se o que teria leito a justiça aos governo um governo que fará
todo o possivel para resolver
verdadeiros culpados se este£ tivessem sido presos".
Esta história, evidenteD_&nte falsa e:inverossimel, é uma das nossos numerosos problema.-,
"conto
chinês" Hã conto chinês tanto no interior como no exque deram origem á expressão
cm todas as partes do mundo (mBe se sacrifica a substancia á terior".
— "O caminho será longo —
forma.
Imediatamente após o assassinato do correio de Lyon, no prosseguiu o lider conservador —
tempo do Diretório, Lesurques íoi guilhotinado. Privada a sua mas se entrarmos com coragem I
inocência, íoi preso Dubosc, acusado pelas mesmas testemunhas em iim periodo de administra- '¦
que condenaram Lesurques. E' inútil contar esta velha história. ção estável, tolerante e prògres. |
Cinco pessoas tinham participado do crime; íoram guilhotina- sisia. não haverá razão paraj
rias sois o a magistratura jamais quis reconhecer o próprio erro e que não cheguemos a melhores ;
a falácia de seus julgamento.
condições de vida e que não ¦
A guilhotina continua em atividade.
Ninguém sabe ainda possamos uma vez mais desem- i
de Elliot, penhar nosso papel integral na ;
por quantos anos, apesar das ilusões humanitárias
verdugo "uo to date", a justiça continuará a ser movida pela salvaguarda da paz e cia liber- ¦
mesma corrente alternada, que percorro a cadeira elétrica na ciade do mundo".
prisão de Sing Sing e ilumina, no .cais de Manhattan, a estátua
A L (1 V N S
• da Liberdade.
PKONUNI íAMEMOS
LONDRES, 20 (AKP) — Dc- |
pois cia comunicação oficial de
que eleições gerais serão reali• '.9^*^^^^^^^&
zadas em 25 de outubro, numerosas personalidades poiiticas
precisaram sua posição a resRei George VI — preocupapeito.
ção da Inglaterra
O sr. Clément Davies.. lider
OTTAWA, 20 (U.P.V — Foi do Partido Liberal, declarou no- Anuncia-se. efetivamente, quo
assegurada a aprovação unàni- tadamente: "E' bom que o go- ainda ontem de tarde três meme da admissão da Turquia e verno se submeta ao jülgamen- dicos estiveram no Palácio de
da Grécia, na organização do to do eleitorado, após uma exis„ Buekingham, onde procederam
Pacto do Atlântico, depois que tencia precária durante mais de a novo e minucioso exame cio
o governo dinamarquês enviou 18 meses, nos quais nada fez rei George VI, durante mais Ue
instruções ao seu chancelei'* Ole de positivo".
uma hora.
Kraft, para que apoie a' me dida.

Júbilo em Londres pelas eleições gerais
PREVISTA A DERROTA TRA
BALHISTA E A CONSEQÜENTE
VOLTA DOS CONSERVADORES
AO PODER

APREENSIVA A INGLATERRA
COM A SAUDE DE SEU REI

irr-

¦
a;
:* ''•

Decidido o ingresso da Turquia e
GrecSa no Pado do Atlântico

riOMO informa a UP <ic Nineburgo, Alemanha, um tribunal local multou cm 70 mareus — 320 cruzeiros — um padeiró de 115 quilos que esuofeteou, na plataforma da estrada de ferro, uma senhora que
pesava 93 quilos.
Segundo testemunhas, o padelio viu a mulher esbofelcando o próprio marido (55 quilos), por ter o mesmo perdido
o bilhete da passagem. Partindo na direção do casal, decidiu
socorrer ao homem maltratado
e o fez aos gritos dc que a "honra masculina está em 7>erigo".
A mulher disse ao Juiz que
jíiavia íMfrido uma comoção,
"porque
nunca havia encontrado homem algum que se a treviesse a bater-me".
A APP sabe relatar um caso
£r? de um velho de 81 anos,
cidadão de
i Franco Martinez,
Catatgena, veterano da guerra
de Cuba e das Filipinas, que
percebeu com um ligeiro susto o
nascimento de dois cientes inclsivos, no maxilar superior. —
costuma-se
Segunda infância
dizer.
ÇJIR STAFFORD CIUPFS. exministro do Tesouro da sua
Majestade do Rei da Inglalerra foi declarado restabelecido
pelos aeu medicot. Um mês
atrás ainda veio um padre angelicano dc Bristol para lhe fa
cilitar a então esperada1 despedida desta terra. Atllee tinha
mandado cravos, Churchill, orquideas.
* * *
Biaka-Bodas. ex-leiticeiro e
representante da Costa de Marfim no Senado Francês, desapareceu em princípios dc 1950 misteriosamente durante uma viagem de inspeção na sua terra
natal. Enquanto o seu chautfeur concertara o carro eilguissado, Biaka Boda.íez um passeio e nunca mais voltou. A.tpra encontrou-se os restos de um
banquete de canibais perto do
lugar e identilicou-ce a roupa
do ex-senador. O feiticeiro, pareee, que não ajudou.
LUCIUS
jí

TERRORISMO Nli ERITREA

Ambiente de expectativa em Wuhii»f0
mo'QUIO, 20 (A.F.r.) - A mensagem dos «neiíl/ii
1 Sung e Penj Teh Huai, transmitida
pelo rádio ¦ i. í"11
"delegados
manhã de hoje,, propõe que os
das dua, l*T*)\
negociações
an
de armisticu ,S.n.?W
mem imediatamente
de
novas
necessidade
haja
discussões
«an que
«obri.« .t
,s 'wljij
do reinicio dessas negociações".
A mensagem propõe igualmente qae, ioKo aDnS „
das negociações, um processo apropriado seja |BiittíiSw*!Í
estudar os incidentes que ainda não foram soludomin K!
"^
c garantir um acordo a propósito da iona neutra de»,
O documento termina declarando: "Sc eslivcrd.»11 '•
. esperamos que dareis imediatamente as ordens SmIÍSS
vossos oficiais de ligação, a fim de que - entendim „!rW'»
fos sobre a data e a hora do reinicio < > \ netoclaes. , ?íl
song".
w*ln
EXPECTATIVA EM ft
WASHINGTON | sejam bem .siicST^
WASHINGTON. 20 (AFP; - ! curam apenas ganhar ,ll
O reatamento de contatos eu- | Nos meiov Mllt|«,?Jj
' pnpífc
tre os oficiais de ligação alia mente-«tos. acrcdltavS
é
seum
nie'
dos e comunistas chineses
mi' '•¦'f ;• múuM
guido com viva atenção, nos ranttRdt Kaesong E$
Washington,
oficiais
de
às peripécias tia Conttfi!
meios
onde a primeira impressão é s™ FranCiSCo, A?onlS
mais favorável do que tom sido. se se nào se deverão
há um mès.
vas contemporlzaçto,pjS
i*
Nfio querem, no entanto, esses Prolonguem até o inicio
H
meios entregar-se ao otimismo. dc novembro, data ftajííS
De fato. estão fortemente divi- a reunião cia Assembléia
C?3
didas as opiniões a respeito: da ONU em Par;;. JftS
negociações
as
uns
conjunto,
que
pensam
os relatórios cSi«
resultarfio, cedo ou tarde, num a. essa capital parecem?
lú
acordo, mas outros opinam que primeira vez, desde o í(f:.
os representantes comunistas lho. menos negativos. S
não desejam que as negociações pessimistas.
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"granMILITARES DESMOB1L1SADOS — Eis um grupo dot famosos guerrilheiros das
des cabeleiras', que se aprese ataram às autotidades de Asmara

Os Chiftas, os guerrilheiros das
"grandes cabeleiras", terrorizam
lia anos as regiões da Eritréa e Etiópia
"France
Por CIUSEPPE PUCLISI, de
Pre sse" — Especial
Vai a lditréa
^A-SMARA...
perder seus últimos
bandidos? Contra toda ex"Chiftas",
o.s
pectativa,
atacantes
caravanas,
de
iucendiarios de colheitas,
cansados de "bancarem" os
Reis da Montanha, resolveram atender au apelo das
autoridades... O Administrador Britânico Cumniintf
anunciara que toda Chifta
que sc apresentasse á policia antes de 15 de agosto
deste ano seria recebido
como amigo. Anistia, üepois de 15 de agosto, se
apanhado seria imediatamente enforcado.
Notas
sucessivas da policia enumeram as condições, vaulagens, etc. oferecidas aos
bandidos Chiftas. Não seriam
mais
incomodados
uiianto ao numero de mulheres que tivessem violado,
quanto aos menores qne tivessem raptado para ven-
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ANISTIA — Lado e lado, pousam os chefes e policiais
para o lologralo. O decreto de anislia do sepultado
der como escravos, etc.
Tudo se esqueceria, inclusi-

OS OUTROS

1 milhão de toneladas de minério
de ferro deixa, anualmente,
Ouro Preto |

ve os descarrilamentos de
trens. Anistia completa.

ANISTIADO

Chiftas dispunham d e
postos móveis de rádio?
Nos seus esconderijos nas
matas dispunham de "conlhereiros" políticos? Tudo
se passou, seja como fôr,
como soa a voz do governo, bondosa, igual, a do
vai do filho pródigo... o
primeiro que se apresentou
a um posto policial o fez,
porém, tomando todas as
precauções, o oficial ilaliano estava sozinho na
aldeia, com três "ascaris".
trinta Chif!as cercaram

as casas. Estavam armados até os dentes, o camarada disposto a atender
ao apelo da polícia procurou o oficial e voliou
fazendo Unir o dinheiro
pelo qual vendera seu fuzil. Vinha também com
os pés nus metidos em
grandes botas novas e
todo vestido com uma tunica quaqul dos velhos estoques do Exército. Os outros, vendo isso tudo. resolveram "confraternizar"
com a policia.

SEGUEM..

.y NOTICIA do acontecimento correu os razões, nas estradas do interior, sem
correr
montes... Hamid Idiiss Awati, o mais grandes riscos de vida... Após tentativas
sanguinário dos bandidos da montanha, tímidas, o Comissário íez uma representeveio a Asmara com 65 companheiros, des- çao enérgica. Tendo em vista
filando pelas ruas da cidade, com suas enor- insegurança no país, não lhe o estado de
mes cabeleiras encaraplnhadas... Já era levar avante seu encargo de era possivel
consultar os
tempo. Desde muitos anos, a Eritréa vivia trjtfeenses sobre a futura Constituição
do
em anarquia total. Grande, por exemplo território. Os
que falassem, de modo a não
íôra
surpresa
a
do
embaixador
boliviano
agradar
aos rebeldes, por exemplo, corSalienta, porém, o técnico americano Philip
Matienzo, que, nomeado comissário da ONU riam risco de serem
E o delegado
Guild que isto representa "uma gota dágua na Eritréa, percebeu que não podia andar da ONU decidiu adiarmortos.
"sine die"
sua conruas
'
¦
de Sfrsmaja e, com mais fortes
pelas
num balde" ante o
as

O Conselho do Pacto do Atlàntico deverá aprovar essa medida hoje, último dia da conteréncia.
Ao mesmo tempo, o Conselho
traçou planos para destinar à
Itália um papel mais vigoroso
no programa militar do pacto.
Sabe-se de fonte que o conselho apoiará a revisão do Tratado de Paz com a Itália, no comunicado que será divulgado
hoje.
As questões da Itália e da adras podem produzir
missão da Grécia e da Turquia
NOVA YORK, 20
foram qualificadas de necessi- O cronista econômico (U.P.)
do "new
dades militares urgentes.
York Times" diz que "cs depositos de minério de ferro da zoO CONVITE ESTA' SENDO
na de Belo Horizonte, no BraItEDIGIDO
sil, allnhar-se-ão entre os mais
—
A Co- valiosos do mundo quando íor
OTTAWA. 20 (AFPl
missão encarregada ci-2 redigir o fornecido equipamento para sua
convite â Grécia e â Turquia, conveniente exploração e quan.
para que participem do Pacto do houver instalações ferroviado Atlântico, formado pela Con- rias para seu transporte. Pliiferencia de Ottawa, está dando lip Guild, do serviço
os últimos retoques ao texto que co do Departamento dogeologiIntedeve ser apres-antado ao Conse- fior,
que ontem regressai á
llio e por êle aprovado, pois que Nova York.
de quatro
o Parlamento dinamarquês au- anos e meio nodepois
Brasil, disse que
torizou seu minislro de Assun- centenas
de milhões dê dólares
tos Estrangeiros a aesitar esta
decisão. De acordo com uma terão que ser gastos e que prose passará
moção dos Estados Unidos, • o vavelmentc ainda
Conselho pedirá aos dois pai- outra geração, antes que as jases qus "se preparem" para entrar na comunidade atlântica,
pois o convite propriamente dito, efetivamente, só poderá ser
formulado depois de consulta
aos parlamentos interessados.
O Conselho aprovará igual mèríta o texto de uma "declaCELLE, Alemanha. 20 (Uniração de intenção", afirmando ted Press) — O general Dwight
seu desejo de ultrapassar, con- Eisenhower declarou
que uão
forme o artigo 2 do pacto, o do- considerava "muito bom"
o traminio da colaboração estrita- balho dos
políticos em favor da
mente militar, para lançar as
da Europa Ocidental,
bases de uma verdadeira federa- União
frente â ameaça comunista. O
ção atlântica.
comandante supremo das forças conjuntas do Pacto do
Atlântico fez essas declarações
aos jornalistas antes de partir
para Paris, depois de assistir ás
manobras que as forças de sete nações efetuam na zona de
ocupação britânica da Alemãnha. Referindo-se a essas manobras declarou que a parte
SOLUÇÃO
mats
importante das mesmas
era "a oportunidade de que as
A porta da ndega estaforças das varias nações trava trancada pelo lado de
balhassem unidos". Quase ....
fora.
150.000 homens das forças ter-r*
restres e aéreas dos Estados Uni-

que

jazidas brasilei-

zidas estejam produzindo a sua
plena capacidade.
"Referlndo-sc a
si mesmo, disse que é provavelmente o primeiro norte-americano a regressar aos EE.UU. de uma nussSo do Ponto Quarto, desde que
o programa de Truman foi lançado. Frisa, entretanto, que ja
estava trabalhando em Belo Horizonte desde vários meses antes do lançamento do programa.
Declarou que cerca de um miIhão de toneledas de minério
deixam anualmente ouro Preto. mas que "isso é apenas uma
gota dágua num balde", comparativamenv com o volume
potencial das jazidas.

DESCONTENTE EISENHOWER
COM OS POLÍTICOS

Conto Policial
de 1 Minuto

dos, Grã-Bretanha, França, Belgica, Noruega, Dinamarca e
Holanda participam das manobrás que tém por finalidade determinar a capacidade de defesa
dos aliados em defesa o acidente da Alemanha. Eisenhower
declarou que a cooperação entre as varias cidades "era muitissimo mais importante que
provar a eficácia dos pilotos,
as equlpagens das baterias, terrestres e a infantaria bem adestradas". Acrescentou que as potencias ocidentais" podem obter muito melhor unidade com a
diafanidade e simplicidade de
propósitos do que as ditaduras
com seus métodos de estado policials. Devemos aproveitar todas as oportunidades que se nos
apresentem para demonstrar o
que
''*ii o mundo livre pode fazer,"
.

BANDITISMO
"bandiQS Chiftas são
dos políticos", n ã o
mendigos ou maltrapilhos
que roubam para viver,
nas estradas,
atacando
viajantes. O banditismo é
endêmico na África do
Norte. A colonização ilaliana fizera desaparecer o
banditismo ãa Eritréa,
com a experiência dos policiais dos Abruzzos e da Sicuia contra essa gente. E
os bandidos da Eritréa ou
foram mortos ou fugiram
liara a Etiópia. Nesse pais.

VOLTA

E POLÍTICA

Chifta quer dizer "rebcláe". Quando uma familia
tem aventuras a liquidar,
"veãettas",
ou seus membros se vêem forçados a
fugir por causa do contas
a ajustar com a policia,
adotam a única "profissão
nobre" que lhes convém:
fazendo-se chiftas. Estes,
como em todos os paises
onde há quadrilhas de
bandidos, dispõem ãe "protetores" ou amigos. Ter minada a guerra, os Chiftas
da Etiópia aproveitaram a

A NORMALIDADE

Mas havia tambem
JiJSSsES eram os Chiftas cristãos.
"'"p^"1!1?-110?' V» P"»»» » agir contra
<5nB
taos...
Resultou de tudo a anarquia. Pilhagens os crisroubos, assassinios, destruição de obras de arte,
incêndios
de alderas etc
etc. O banditismo i-rivado se confundta com o banditismo patriótico. A Comissão
nos princípios do ano passado, viveu episódios da ONU
alucinantes. Tinha que mudar continuamente de sede
ao incêndio das aldeias em que funcionava. Todos devido
tos-^ depunham perante a Comissão eram mortos quanSeus
cadáveres eram trazidos no dia seguinte e mostrados
aos Comissários . Foi parrf ver se acabava com
essas
coisas que a Administração Britânica resolveu
a
anistia, com as condições que acima espuzemos. A
administração esta resolvida: os Chiftas, cristãos ou muçutaianos, que se entregarem serão perdoados, recompensados
mesmos; os outros serão perseguidos tenazmente
e enforcados, sejam bandidos mesmo ou
patriotas
Tam
bem não são esquecidos os protetores dos bandidos
Enquanto espera o resultado dessa política, a
policia da
Entrea recebe os Chiftas das grandes cabeleiras
arrependem como se fossem Filhos Pródigos..: que se

LêíoÃCÍGARRÁ

confusão para voltai" á
Eritréa, e, por politica,
passaram a apoiar os que
defendem a perpétua thcorporação da Eritréa a
Etiópia e a atacar os que
se opõem a isto...

ULTIMA HORA
INCLATERA
GREVES
LONDRES, 20 (A. P. P.l —
Permanece inalterada a situação das greves nos portos de
Londres e de Manchester. Nesta ultima cidade 2.500 doqueiros
prosseguem na greve de
dois dias iniciada ontem de manhâ em solidariedade com dois
colegas suspensos por dois dias
por terem se recusado a trabalhar em horas suplementares.
Este movimento imobiliza 21
navios.

ESTADOS UNIDOS
BAIXAS
WASHINGTON, 20 (R.) —
Anunciou-se, aqui, que as baixas americanas na Coréia foram aumentadas de 895, nk semana passada, elevando o total a 83.257.

.ÁUSTRIA
PARTIRAM OS IMIGRANTES
BRASILEIROS
VIENA, 20 (R.) _ Um
gl.u.
Po de 5U alemães que viviam
na Áustria partiu de Linz,
ontem a caminho de Guarapuava, no sul do Brasil.
se estabelecerão
„!,?L1aleí!1?e8
naquela cidade brasileira.
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novas eleições yerak «a-Õrã-íi
J^ COhVOCAÇAO de
nha parece confirmar as sombrias perspeclfaiU
sentido de um contínuo agravamento ia siiuçU (««!
mica daquele váís. Só mesmo o raciocínio, de ^tiM
a seis meses serão menores as pos.iib/ii&Kícs de Mg ifi
toria eleitoral trabalhista, podia fazer que Atiltt mlhesse a presente fase critica de ncyiiciuçties iiifmucta
para a disolução do Parlamento britânico.
Observadores de Londres indicam ave as cspermjj.iíi
adiar a luta eleitoral até a primavera citaram reinei»
das cü..i as conversações que os ministros GaitútleHm
san travaram em Washington.a respeito de uma ojsii
econômica norte-americana — que não pôde ser coikíjÜ'
tía. A'ííc restou outra alternativa, rio que o apelo ao(.'(:•
torado.
* *
J~)E OI TRO lado, representam as eleições parn o 1'irliii lnbalhista um meio para atenuar ua ijivergcnrias tilrn
chefia c a opo_-:ção da entidade. Apesar da vilnria, que o "ini.
virato" Altlee-Morrison levou sobre a oposição dc Hevan no r«cente Congresso Sindical, a crise interna do l.ahour farlj ai
foi superado. Não podia, ronio aü anteriores, srr solmiouii
pela expulsão dos dissidentes. Kevan revelou ter ba_lii.ltlue
para continuar influenciar a politica dn 1'artido. No tonionpresenla o presente festo dc Attlee uma conr.s.áo an ponte d*
vista de Kevan de que as necessidades rio armamento sio fe»
pativeis com a politica social do governo trabalhista.

« Hf
*
mÉMmSííí
#£##'
*

O PRIMEIRO
CLEMÊNCIA do goverJ^
no ia mesmo mais longe: os Chiftas arrependidos poderiam vender suas
urinas ao governo, que as
pagaria bem pagas; e a
policia lhes daria roupas
para substituírem as 'estragadas nas malas...
Como os Chiftas responderiam, das fronteiras do
Sudão ao Folgo de Assab,
das montanhas da Etiópia
ao deserto de Dankali?
Um dos aspectos mais misieriosos da História.
Os

NOITE

para o D. DA

Propõem ainda »s vernufo, „.
se excluam novas discussões t*
bre condições do reinicio
entendimentos

...

* *
a-0]*JAü menos importantes sáo as conseqüências w
ções lerão em relação à política internacional, tjtf.
ãa já estreitíssima colaboração anglo-norie-awks*t't]
cenário mundial, nào há duvida de que um íòtenio•%
servaáor inglês apoiaria a política do DtpnrimoM
Estado em muitas questões, nus quais o governo soei*
ainda receia hesitações. Nesse sentido a siunifimnw
atuais eleições britânicas só serã superada pcla ios »*
americanas em 19í>2.
Esse aspecto não deixará lambem dc i?i//iiíiici«rnf
eleitoral na Inglaterra. Não sc esqueceu ainda itWj
"salvou" a
governe Attlee
paz mundial nos tí.fls_.íte'!
dezembro do ano passado. Não há duvida (Ofteoil*
balhtstas lançarão esse argumento na lata. -£¦•'¦
¦mlIMMMIIIIIIIIltMIlllltlllltlllllllIllM» iiiiiiiiii""|'íS!SS

lilMnMMMilimililHIlilliimiMIIIIIIliHHHM11""""mm*
OAHIS — O sr. René Pleven, presidente do Conselho, «sn»
A
palavra ontem i tarde, na Assembléia Nacional, pan»
conhecer com detalhes _% posição do governo, com nm
testo relatado pelo sr. Robert Coutanl, socialista, jo Jf
respeito á escala móvel de salários. "O govénio. dwiaro»»
Tleven, considera as disposições com apreensão. 5íJ»W.ni
pensamento que se tenha sobro n princípio ila escala
momento de aplicá-la é inoportuno. Com efeitos, o»"'.
nlmo garantido acaba de ser fixado. O soverno P'oru,™:K
cm esforço dificl, dar preços mais raioávcis a certos prw»
grande consumo, que interessam mais diretamente o M
dos trabalhadores.
-Jl
,
»i pois.
instituição ua
i\A uiMMiuiçao
móvel |i«u"
!""-¦ neste b"»
da escaia
escala__ movei
poderia,
.1.. ..„ s_a ,_.,.
.,._,._
r_.,....:„.,;_l_" tf pítt»*
"fator
P
inflacionisla
preciso, ser interpretada com
como resultado
resultado "uma espécie de dcrrolismo". (A.E.i
O submariino m-*43
Turpln" tem tambem m
«
CONDENAÇÕES
io e antenas de radi
Segundo informou a imprensa dentro da toninha *cw«

VARSOVIA

local, dois jesuítas foram condenados a 12 anos de prisão,
acusados de "atividades hostis
visando derrubar o reglmen popular polonês".
Além dos sacerdotes, Thomas
Rostoworski e Stanislaw Nawrocki, foram condenados
outros
três poloneses a 7 e 8 anos de
prisão, como cúmplices.
Dizem os Jornais que o piocesso — sobre o qual não íoi ciada antes qualquer noticia — demonstrou que os sacerdotes "facilitaram relações" entre o mo-1
vimento clandestino político
e '
"membros.da
embaixada brita-!
nica em Varsovia". (U.P.)

BRUXELAS
RENUNCIA A
AJUDA AMERICANA
A Bélgica pretenderia renunciar á ajuda americana, infortnou-se. nos meios autorizados
desta capital. A questão da
"ajuda
Marshall" á Bélgica scria atualmente examinada pelo
Roverno, mas nenhuma decisão
foi ainda tomada. Salienta-se
aliás que, se renunciasse a esla
ajuda, a renuncia seria apenas
simbólica, pois a Bélgica não recebe
nenhuma
praticamente
ajuda direta. (APP).

LONDRES
SUBMERS1VEIS
PARA A GUERRA
ATÔMICA
Fonte naval autotizada informou que a Inglaterra, acicatada
pelas notícias de que a Russia
possui uma frota de 300 submarinos, começou a converter sua
força de submersiveis
própria
para a guerra atômica no mar.
Fotografias
de um submarino
recentemente modificado mostram uma. superestrutura coberta qus se desvia do desenho conveucional, destinada a reduzir
ao minimo os efeitos da expiosão de bombas e dos mortíferos
raios atômicos. Alem disso, toda
a superestrutura é mais chata e
alongada, para suportar melhor
as explosões ds bombas á superfície ou. submerso
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A TRAGÉDIA DO PP-YPX

¦V

s Corpos Dos Tripulantes E Passageiros
_--

n
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O

Longas horas a caravana
dc socorro avançou
pelas matas castigadas
pêlo temporal, até enconirar os destroços do DC-3
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UM ESPETÁCULO IMPRESSIONANTE - REMOVIDO"
EM REDES OS DESPOJOS DAS VITIMAS
íiAO PAULO, 19 (Meridional) embarcávamos numa pequena avançada, numa das quais o l
- Dopbis de viajar de avião, de lancha e, enfrentando o mar- tógrafo quase perdeu a vida.
automóvel, de lancha e várias encapelado rumamos para Uba- FORTE ODOR DE GAZOLTN
Muras á pc. conseguimos locali- tu-Mirim. Ali. um caboclo inNA MATA ENCHARCAD
sar cm Ubatu-Mlrim o aviàO tle formava que o inspetor de quarPELA CHUVA
prefixo PP-YPX, da REAL, O teirão daqueles sertões, Miguel
Vencidos todos os obstactilc
Alves,
o
havia
localizado
descom
os
contato
quadro
primeiro
Impressionante nos chocou de troços do avião na serra do Pa- graças ao forte odor de gasoll)localizar os d:
tal forma, que o fotógrafo, aba- rati, quase na divisa tio Rio de conseguimos
i
tido pela longa caminhada e Janeiro com o nosso Estado, troços do. aviáo. No silencio co
mata. sentimos um desejo
como
Com
caboclo
servindo
o
completa
de
falta
qualquer
pela
t
alimento, queria retornar tintes guia, apesar da chuva, ruma- tido de fugir, uma espécie co;
todo o
ile tirar qualquer fotografia. Se inos para as serras de parati. medo a nos invadir
iá estávamos bastante fatigados Foi então que se iniciou a parte po. Ferros retorcidos e carn:
com In
ilcpois da caminhada de cinco mais difícil dc nossa missão humanas se misturavam era do
Pires,
ma
e
O
quadro
pedras.
leal Morais
triora
matas,
por
horas pelas
Cerca dc cinco horas camifôrma impressionante que
o suicido
lhas existentes óra abrindo pi- nhamos pelas matas sem encon- tal
por algum minutos ficanus imoo
de
beira
precipícios,
cadas á
trar viva alma. A chuva conti- billíados. A
primeira parte huquadro doloroso acabou de nos nuava a cair e nos gelava até mana
que divisamos, nos imabater. A parte maior do avião os ossos. Ninguém falava em
sobremaneira. Foi
linha pouco mais dc um me- desistir. Abrindo picadas c so- pressionou
linda, completatro- Metais retorcidos e restos írendo seguidas quedas na la- uma cabeleira
mente branca, que sabíamos
humanos se viam psr todo o ma, caminhávamos sempre. O
a quem pertencechão. Em meio ao silêncio da menor dascúldo poderia nos eus- perfeitamente
ra. Era a nívea cabeleira do
mata iamos encontrando per- tar a vida. uma vez que borde- nosso ilustre colega de imprene fragmeiv javamon
grandes precipícios
Carlos nas. braços, cabeças
pírito-cònlacloi'
formando um Cinco vezes fomos obrlgttdos a sa Galeão Coutinho, que hatio 38 mios, tos dc corpos,
Pires,
via sido separada complctamenjjUwes
entrar no rio para continuar a te do resto de seu corpo.
Avenida quadro realmente dantesco.
a£o e morador a
Sao
Braços, pernas, cabeças e ouai Pestana. 2012, em
Mt cerca tle dois anos MAR ENCAPKLADO E CHUVA
trás partes do corpo humano se
eosINCLEMENTE
misturavam 'com pedaços de
).»«, retirando nove
ferro. Com exceção da aero-moalarme íoi dado
O
primeiro
tia
eni|-3i de convalescei'
ça, nenhum outro poderia ser
O
segunda-feira.
dc
noite
na
-Idade que sofrin o corapleidentificado. Estavam compleda
PP-YPX,
de
foi
avião
prefixo
tamente despidos o totalmente l
í o tratametilo. Carlos
JaneiRio
de
o
deixara
seu
REAL,
de
mutilados.
'
$ em companhia
chegae
não
18,10
trahoras
ás
ro
DESDE
a
r'or Agapito Alves
Alguns caboclos da serra do [
24
Cerca
das
Paulo.
GonSão
ra
a
S5o
a jardim, 53, cm
Parati, principalmente da região
CrÇ 7.800,00
horas, os dirigentes da compaconhecida como "HÍancho da
senaérea,
nenavegação
de
nhia
falindo experimentado
—
27
Toca",
conduzidos ao local pelo
—
RUA CHILE,
jaa melhora c tomando-se tindo que algo de doloroso ocorinspetor de quarteirão Miguel
repreienrto
ofinota
uma
Com
ncurastenigarantia
distribuíram
rcra,
iuiiitntc muito
cidade, 4 % a 11 Alves dos Santos, colocaram cm
,0 ptrito-coiiladoi', resolveu ciai á imprensa, dando os nomes tante nesta de ra/* «-awao. onze redes, os pedaços de coro
a
ocupavam
preços
pé»
das pessoas que
Üía-s. . ,
Verifique, hoje mesmo, na pos, carregando-os para a base
Oaitm, á lardc, na rcsiuen- aparelho. Eram cle-i Widelmo
J. MEDINA — Roa Chi- da serra. Ali, reunidos novaCASA
num
Arllndo
gesto
Munhoz, comandante,
ift seu genitor,
— Fica entre a Arenida mente os pedaços, foram coloainale,
27
uma
/co-piloU
Fortunato
apanhou
Pagotto,
liMipero,
a Galeria Cru- dos em apenas nove redes, limo
fe áe barbear, dc pvoprie- Rodrigues de Matos, radlo-tele- Rio Branco e
vez que apenas nove cabeças fozeiro.
a
carosecionando
Peiífto;e.
grafista c Áurea Guarnieri
ram encontradas.
vine
violento
golpe,
compuÍ tom
res, aero-moca. Essas
REMOVIDOS F.M REDES OS
»morrer pouco depois.
nham a tripulação- Os passageiDESPEDAÇADOS
CORPOS
üautoridades d,, 4" distri- ros eram os seguintes: Harry
injislraram o tato.
Deiss, Roberde ontem, os cormanhã
Otaviano
Na
Morgen,
Dssa ele a esposa c dois íi- to Lessa, Galeão Coutinho, Jopos jã exalavam forte mau cluia menores.
ro. Logo que amanheceu, os casé Maria de Menezes e Erick
Morgan.
De Hamburgo, diretamente boclos colocaram a.s redes entre
de paus e Iniciaram i1
O comunicado da REAL acres- importados pela Casa J. Mediria, pedaços
Ubatu-Mlrim.
famopara
eentava que o ultimo contato especializada no ramo, osDorner, jornadadc três
horas andaram
Cerca
com o avião desaparecido fora sos planos Schledmayer,
Bechsteim, tipos por trilhas de caçadores, alé
feito com o farol de Ubatuba, Schimel, Thein,Armário 3
pedais, chegnrem ao destino. Os déspòmotivo pelo qual acreditamos 1/4 de cauda.
desci- teclado marfim legítimo, estilos jos foram, então, embarcados
uma
fizera
aparelho
o
que
Chipandale, Luis XV e Comum. numa pequena lancha c condu^ÍM.Vittolas desde CrS .. -¦CMO - /.cniili — Sciitinal da forçada ou cairá nas matas Preços ocasião, a ià»go prazo, aidos á Ubatuba. onde autori— :lrs.sa região.
• Itoplmnr — Knicrson
sem fiador, ao publico e reven- dades da Força A6ie»i Brasileira
'iilhoti - SlrombcrR — (arl'
Logo depois dc receber o co- dedores, variados-modelos e co- e dirigentes da "Real" aguar- Philips - Philco — S.vl- munlcado da REAL, a reporta- res, ultima palavra em qualida- davam noticias.
"Diários Associados" de técnica moderna.
tinia f nutras ufanadas
A reportagem palestrou com o
gem dos
marriis.
Rua Chile, 27 - Fica paralela diretor da "Real" do Rio dc Ja\
rumou para Taubató.
Galeria
e
á Av. Rio Branco
neiro. o qual não sabe a que
Uma noticia vaga nos jevou Cruzeiro.
atribuir as causas do desastre.
dai para Ubatuba- Horas depois
RIA CHILE, :!7
Em caminhão, os corpos dcverão chegar a São Paulo, ás 3
Ao que
horas da madrugada.
enterrados
tudo indica, serão
logo a seguir, uma.vez que já
exalam forte mau cheiro. O do
jornalista Galeão Coutinho pesslvelmente será embalsàmado,
pois será exposto em.camara ar»
dente na Biblioteca Municipal.
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de socorro, vendo-se os dez redes no chão balido da clareira
O clichá «xa uni flagrante impressionante dos trabalhos da caravana

ICIDOÜSE
(PERITO
ONTADOR

GELADEIRAS
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o marca registrada

6AHAHTÉ ü

FmWmiw
K

Piais eie5

ta.Sfifi fíesrie
M 9.io,no
(li.. J. MEDINA

Cada relógio

Ifetwu^

Sska %Sf
CfefeJ

í uma obra prima
da mecânica suíça ie .precisão
Se você pudesse examinar um Eska com os olhos de um
perito, ficaria admirado de ver tantas características técnicas
mim relógio ao alcance de todas as classes. E isto só é
possível porque Eska é o resultado de cuidadosas pesquisas
realizadas por muitas gerações de relojoeiros suíços, especializados em alta precisão. Os fabricantes de Eska conhecem
os segredos de todos os tipos de relógios - sendo dos primeiros a fabricarem relógios automáticos — e por isso po'lem criar um
relógio tão perfeito

Admire em seurelojoeirodeconjtançi
— a mai*
es ítltimo» modelos cska
1951 em
de
coleçSo
variada
e
linda
relògUvt para homens « senhoras.

Ssk

Prefira sempre um relógio ^

_ m

SUÍÇO ANTlMAGNtTICO

— precisão a serviço da pontualidade
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Consulta CrS 3.0,00
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Festa de cordialidade promovida pelo Clube dos
Oficiais da Policia Militar
do Estado do Rio

Realizou-se no • Monumento
Rodoviário, na estrada Rio-São
Paulo, um coquetel, oferecido ao
do
Feminino
Departamento
Club dos Oficiais da Policia Militar do Estado do Rio, pela serihõra Regi.ia Sampaio j»ii'.ir:\
num ambiente de fiança e sã
cordialidade, contando com a
presença do Comando Geral,
vários oficiais, famílias e dcmais pessoas gradas.
Minutos após á reunião, a comitiva partiu com destino é 1."
Cia., sediada em Barra do Pirai, onde foi recebida festivamente pelo povo, tendo o coronel Cmt. Geral inaugurado, solenemente, a Sala "Tenente
Laurenlo de Azevedo", fazendo
uso da palavra, o professor Louexaltou as
rival Gomes, que
qualidades do referido oficial,
falecido em combate, quando o
1.° R. I. desta Corporação penetrou na Vila Mariana, na Capitai de São Paulo, por ocasião
da revolução de 1924. Em segulda, o representante rio prefeito local, descerrou a batideira que cobria a" placa da Praça
Gerarão Lemq:»
de Desportos
do Amaral", dando-se a mesma
por inaugurada, fazendo, nesta
ocasião, o comandante um curlo improviso, agradecendo, sensibillzatlo, a surpresa que lhe flcomandados.
zeram os seus
Prosseguindo as solcnidades, cies
filaram as jovens integrantes
das equipes do D. F. tio Club
dos Oficiais e da Escola Nossa
Senhora Medianeiva, de Barra
do Piraí. tendo à frente, a sua
técnica, senhorinha Lony Paranhos, seguidas das equipes
masculinas de basquete e vôleiboi do Clube Oeiltrnl, Escola
Henrique Goulart c sargentos
da Corporação. A nota dc realce das festividades, fo! dada
pelo encontro aguerrido d!fcs
equipes femininas, que dlsputaram renhida partida.
A torcida, que literalmente
ocupava a Praça de Desportos,
vibrou pelo entusiasmo c esíor,'
despendido pelas jovens
ço
atletas dos quadros femininos,
sagrando-se vencedora, a equípe da Escola N. Senhora Medianelra, pelo merecido escoro
de 2x1.
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...e Vilar Nove tem ^ssa garantia!
Conta-nos a historia, que a primeira marca registrada apareceu gravada na coronha de um rifle. Um famoso
armeiro sentindo sua reputação ameaçada pelo grande
número de rifles de qualidade inferior que começou
a aparecer no mercado, resolveu gravar seu próprio
nome nas armas que fabricava. Era uma forma ,de di
zer ao púlilico "liste rifle foi fabricado por mim. Pode
confiar na sua alta qualidade".
O público, hoje. está habituado a medir o valor de um
produio pelo prestigio da marca registrada que o iden-

tiíica Até em terrenos! Porqpe, embora não apresentem gravada a sua marca registraria, são sempre recõmehdadòs pelo nome da companhia que os vende.
Isto explica a extraordinária preferencia que, há mais
de trinta anos. vêm merecendo os sucessivos loteamentos da Companhia Parque da Várzea do Carmo,
dos quais Vilar dos Teles é dos mais significativos
exemplos.
Agora, seguindo sua tradição de só lançar loteuiuentos de qualidade, a C.P.V.G. anuncia

uma nnva oportunidade para V tornar-se proprietário
de um leireun que traz o símbolo de garantia da
C. V V C. Vilar Novo dista apenas .'W minutos da,
Praça Mauá. pela moderna Rodovia Ri" Sãu Paulo, ou
õü minutos pela Linha Rio LVÜuro, eletrificada em
novembro de 1950.

Aproveite a .condução gratuita que Ilie proporciona a
Companhia. Telefone paru 22-1225;e reserve os lugares
para as pessoas nue pretende Ikvui»
ram melhores informações sobrp Vilar Novo, remeta-nos o cupom abaixo, diriüuiiiaite preenchido.

Com apenas uma entrada

-----

inicial,

que lhe assegura o direito de construir imediatamente,
e Ti, prestações mensais, sem juros, V será dono de um
terreno DI5 SUA ESCOLHA, em local próprio para mora'lia, comercio ou simples valorização.. BELFORD ROXO
, Certifique-se pessoalmente dafi vantagens
que lhe oferece a C. P. V C, fazendo, ainda
jste domingo, uma visita a Vilar Novo!

m.

!iiiii|)iinli i i
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j GRÁTIS -----

-,

i Companhia Parque da Várzea do Carmo
Av. Cclógefa$, 15
6.° ond.
Rio de Janei.o
Queiram enviar me folheto ilustrado sobre Vilar Novo
Nome
findereco.
Ba rro

Tel.

Parque da Várzea do Carmo
FUNDAD-»

l-M 1918
.
Av. Calógeras, 15 — 6.' andar
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Solução justa, humana e legal — Aspectos
jurídicos do caso das Tabelas Unicss
NOITE apurou,
habitualmente
bem informada, que se encontra já em mãos do presidente Vargas a esperada exposição de motivos do DASP,
dando solução justa e huinana ao caso dosi.051 servidores
estáveis incluroos 110 Anexo
II dos decretos de revisão das
Tabelas Únicas. Certo, o pre- •
tardará
sidente Vargas não
cm assinar o ato que todos
esperam do seu alto espirito
restitluindo, asde justiça,
sim, a tranqüilidade a tantos
servidores que, desde o seu
anterior governo, vinham se
dedicando á causa publica c,
por isso mesmo, na administração seguinte, mereceram o
prêmio dc uma melhoria dc
situação.
ASPECTOS JURÍDICOS
DA QUESTÃO
O ato esperado de parte do
Vargas,
Getulio
presidente
além de justo e humano, esfará inteiramente conforme
as disposições legais que rcgem a matériaDe fato, a inclusão dos servidfires estáveis, nas funções
que atualmente ocupam, nas
Tabelas Únicas, representou
o reconhecimento, por pane
cia Administração, dc serviços prestados á causa publica,
no superior interesse dos servlços publicosi constituindo-se
de injustiças
em reparação
eom o.s parcos salários e diíicil acesso a quo estavam suleitos, não obstante, por vadado o
rios anos. tivessem
melhor dos seus esforços 110
interesse da Administração,
í-eiii. visarem qualquer recoinpensa que somente sc tornou
efetiva com a oportunidade
da criação ex-vi de dispositivo legal (art. 21 da Lei numero 488 de 15 de novembro de
1948) das Tabelas Únicas.
Trata-se de servidores .lá
ealejados no exercício da função e que, 011 amparados pelo
art. 23 do Ato das Disposições
Transitórias ou já cm gozo da
estabilidade, por força do art.
188 da Constituição Federal e
art. 151 do Estatuto dos Funcionários, não podem perder
a função senão em virtude
ADMINISde PROCESSO
TRAT1VO, em que se lhes
tenha assegurado ampla defesa (art- 189 da Constituição
Federal e 192 do referido Estatuto 1.
O DASP nSo c coerente
quando pretende submeter a
provas, para conservarem suas
funções, os servidores estáveis
que ele próprio reconhece nos
decretos de revisão, pois não
pode a Administração unilatcralmente exigir novos requisitos para a conservação . tle
um direito já definitiva mente
adquirido.
Cumpre esclarecer que a
servidores
destes
admissão
não prejudicou a quem quer
que seja, pois a sua imensa
maioria ingressou em funções
Ademais, trata-se de
isoladas'ato
um
jurídico perfeito, com
todos os seus elementos: autoridade competente, llcitude
dc objeto' e forma prescrita ou
não defesa em lei.
O PRÓPRIO DASP FOI
. OUVIDO ANTES
O órgão de Administração
Publica competente para diner dessss admissões, ou seja o DASP, foi na ocasião
oportuna, ouvido a respeito.
Visto que o Dasp tomou conhecimeiito do todos os ates
da admisj-ão e mais ainda foi
o órgão que encaminhou n.s
Tabelas á aprovação do Presisidente, onde u ilegalidade ora
trata-se,
apontada? Demais
de um ato perfeito e acabado,
tendo assim, gerado um direito subjetivo- E como é notorio não pode a Administração
de motu próprio revogar ato
Administrativo, que tenha gerado um direito subjetivo, a
jurisprudência e os tratadistas são unanimes a respeito.
Ainda que a admissão desses servidores fosse ato nulo por
Ilegal, o que se admite apenas
por luxo de argumentação, seria impossivel a arguíçâo de
nulidade do ato pela própria
Administração que 1 o provo-
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/¦• Al,a no sul do piiis ainda continua alimentando a correute :;ulina de nr marítimo. Desta maneiro o tempo não modificarse-á, as temperaturas serão baixas, nebulosidade foríe. mesmo
nlpumai chuvas poderão cair.
MÁXIMA — 20 0
MÍNIMA — lã!)

A

í.ine.ia recaia sobre as cabcças tl:i(|iiel?,s sois juizes
e cujo término seria assinalavenais nue lavraram a sen
rio apenas com a vilnria tle
len^a
mais iniquii
dos
inn tios ronleiitlores.
tempos nue correm."
IIF1.IO .MINTA
As noticias procedentes
A II VA
da çidàtie conflagrada são
Hélio Gracie leu nos jornais
ainda confusas. Ignora-se
o reptn dc Kalo e Juntou a
se. o prefeito de São João
luva:
E' com imenso prazer
dos Passos foi deposto ou
que
voltarei ao ringue para enlambem,
não. Não sc sabe,
fronlar
Kato, sobretudo porse houve violência.
que o empate do Municipal
O GKKERAfj EDGARDINO
não
me
convenceu Se Kato
SR CONS!DRW.A HONRADO
garante que me vencerá, eu,
PELOS ATAO.UES
agora, sinto-me á vontade,
1)0 SENADOR VITORINO
mostrar-me
otimista:
S. LUIS, 20 (Meridional) — para
rrs-pntc)- — Tomando conheci- jamais perderei para o cammenlo das rrferencias feitas peão japonês, sejam quais focondições, se.la qual"
pelo senador Vitorino Kreire a rem as"raça"
c a técnica do
seu respeito, o general Edçardi- for a
110 Pinla, enmandantc da 10.* amare'o.
Uesião Militar, quando aborda- AS CONDIÇÕES
E ainda Gracie:
1I0 prla rrportünem. disse apeKato quer recuperar o
nas:
— "Não lia homem dc bem seu conceito, rcavr o prestii|iic não sc sinta honrado quan- gio que desfrutava no seio da
do f. atacado por um tipo como colônia. Pois bem, ele que tenha cuidado para não perdeo Vitorino".
Io ile uma vez.
"HABEAS-CORPUS"
Gracie disse que aceita a
—
S. MUS, 20 (Meridional)
Telo telnfone — Dizendo-se se.m nova luta, mas sob as segulngaranliás, 05 srs. Eduardo Via- tes condições: a) um mínimo
vi Pereira. Jaime Ríbeío de dc 5 roHiids dc 10 minutos, o
Polira, Wilson Rabelo, S'enio que considera suficiente para
0'iii.lia, Heider Freitas e Celso a decisão da luta; bl o tablaünstns. diricentes das Oposl- do deve ter 10 metros por 10
"ha- e c) o lutador,
ções Coligadas, requereram
qi;o três veses
beas-corpus" preventivo ao Tri- sucessivas, fugir >io ringue,
bunal de Justiça do Estado. perderá o combate.
Hélio tambem exige a consAlegaram esses leuders politieos, igualmente, que estavam tituição de comissão de cinco
sob amaeça dc prisão, por par- jornalistas, para fiscalizar a
le do Rovcrfidor f.'i»-n'o dc luta e caracterizar as fugas.
Barro. .
COMBATE PARA
O relator do pedido, iniediaO DIA 23 OU 25
lamente, solicitou informações à
Hélio só lutará, igualmente,
autoridade coatora, tendo o sr. sc o combate ferir-se entre os
Eugênio de Barros esclarecido dias 23 ou 25 do corrente,
que não determinara a delen- aceitando a luta em São Paucão dos prócres oposicionistas.
lo,
conforme
de
proposta
CALMA
Kato.
—
S I.UIS, 20 (Meridional)
pelo Iclefone — Reina calma cm
São IjUis. Esta manhã, volloii
a funcionar parte dos eslabcleeimcnlos comerciais e indus ¦iâo inferior 11 5 anos, ainda
Iriais. Ainda não fni escolhido
não deu parecer sobre a mao povo prefeito.
(cria, atendendo a solicitações
sr. Fdson Brandão, tio P.
O
'r.B., está demissionário desde feitas pelas correntes interesa chegada do sr. Eugênio dc sadas no assunto. O sr. NelBarros. Responde nel oexperti- son Carneiro, por exemplo,
pediu ao
ente tia Municipalidade um dos autor do projeto,
deputado sergipano, que por
secretários.
sinal dará parecer contrario,
seu pronunciaque adiasse
mento, até depois da publicaeão de um livro seu, sobre a
matéria, contendo a juslifinisteiio de Educação, Foi amcação para o projeto c sua
pliado posteriormente, extendefesa. Em visfa disso, o sr.
dendo-S'3 o beneficio a todos
I.uiz Garcia, oue tem pronto
os médicos do serviço publico
o estudo sobre o assunto, refederal, inclusive autárquicos,
solveu protelar seu pronuno projeto recebeu pareceres
ciamento, que segundo tudo
favoráveis, dentro do prlnciindica, na próxima quintapio fixado dc que, cabendo a
fe'ra será conhecido.
iniciativa ao Poder Executivo,
QUESTÃO FECHADA
'CONTRA
de criar ou melhorar vencimentos, pode o Poder LegislaTendo em vista, que a roativo ampliar os benefícios.
teria deverá dentro cm pouco
Terminado o governo do ger
ser discutida, o sr. Gustavo
neral Dutra, o projeto ainda
Capanema resolveu convocar
sc encontrava na Câmara.
para hoje, pela manhã, uma
reunião da bancada federal
Como o novo governo endo PSD, que se realizou na
trou na política de restrição
sede do partido. Na ocasião,
de gastos, surgiram logo os
foi debatida a proposição.
impedimentos ao andamento
¦
.
O objetivo do sr. Gustavo
do projeto O governo vem
Capanema foi colher a melutando para que o projelu
dia
dc opiniões
do partido
não''tenha curso com outros
sobre o projeto, para que cnbsneficios senão aqueles constão
fixar
uma
linha de
possa
tantes da mensagem original.
orientação. Desejava saber se
O adiamento da assembléia
Na Comisão de Justiça, reo partido deveria ou não fefoi um simples pretexto, po's,
cebeu novo parecer, desta feirhar a questão contra ou se,
são
na realidade as ordens
ta, contrario. Mas, o deputado
tratando-se de uma .questão
termiuantemente contrarias a
Antônio Balbino, pedui vistas
doutrinaria,
ficaria
como
artigos criptc-comunislas, coe. emitiu longo e fundamentaquestão, aberta, tudo isso, tenmo os que vinham até agora
do voto justificando e defendo em vista o que determinam
sendo publica-^s pela Rcvlsdsnclo a prerrogativa do Leos estatutos da agremiação.
ta.
a'.,".i entrar 11a apreciaA reunião terminou quando
Exatamente para dar con))'!ção da matéria, incluindo nojá nossa edição estava encercimento da orientação
que
vos benefícios, independenterada, mas os trabalhos esdoravante será adotada, o gemente dc pedido do Executllavam encaminhados no senneral Fstillac convocou a rcvo. O projeto sofreu um retido do fechamento da quêsunião dos generais, hoje, no
fardamento na votação, pois.
tão, atendendo ao que dispõe
A
REUNIÃO DOS GENERAIS
o voto do sr. Antônio Balbio programa do PSD,
110 íoi mandado publicar para
NOVO DISCURSO
Convocados pelo ministra da
conhecimento geral e posteDO LEADER
Guerra, estiveram reunidos, csrior discussão.
Por outro lado, o sr. Gusta manhã, em seu gabinete,
Deixando o sr. Samuel Dulavo Capanema pretende pro- todos os generais presentemenarte a presidência, para ir fanunciar um discurso, até sc- te no Rio. Dentre eles, anotazer política na Paraíba, o progunda-felra próxima, no mamos os
nomes dos generais
ximo,
defendendo a ilegalijeto ficou consequentemente
Canrobcrl Pereira da Costa, Aldade
e inconstitucionalidade eides Etchegoyen,
parado, somente tendo curso
Zenobio da
do requerimento firmado pedepois que o sr. Benedito VaCosta, César
Obino, Osvaldo
lo
sr.
Nelson
Carneiro
c
ladares assumiu a presidência
Cordeiro dc Faria, Fiúza dc Casmais 100 deputados, pedindo tro, Odllio Denls. Bina Macltadaquele órgão. Assim mesmo,
votação
secreta
o
dois adiamentos de discussão
para
prodo, Eudoro P.v-cçlos c Mario
jeto. O leader alega que sejá foram votados, um deles
Travassos.
melhante
não
ense
pedido
porque um deputado novo
EXPOSIÇÃO DE ESTILI.AC
quadra nos dispositivos da lei
não tinha conhecimento da
magna.
A reunião, que secreta leve
matéria e pediu o adiamento
A votação secreta
poderá inicio"das 11 horas c terminou
s outro, porque não se encondar rumos inesperados á matrava prcáènte o .sr. Antônio
pouco antes do meio-dia. Seteria.
Ealbiiio;
gundo fomos informados, o general Estillac Leal fez uma amfc VERDADE DOS FATOS
exposição sobre as razões
A verdade entretanto, é que
que ali o projeto seja derru- pia
pelas quais reassumiu, esta mabado.
o govarno nio deseja o andadrucada, a presidência do CluUMA QUESTÃO DE
mento do projeto e ostá tenbe Militar e o conseqüente adiaPRINCIPIO
tando por iodos 0= meios reAo sr. Gustavo Capanyna. mento. da assembléia convocada
tardar sua aurchi. O sr.
hoje ás 20 horas. Foram
segundo ele próprio afirmou, nara
Gustavo Capanema, não csainda, outros nsnfio preocupa a questão pro- examinados,
coníto a ningu«m, oue o gover«nntos ligados ao caso da "Refriamente financeira ila mu vista" daquela
no fechou a quastio contra e
entidade.
teria. Não são os gastos que o
em vicU tfiuo ei» d«u instrudeterminará
PSD
projeto
do
depuUdcs
ao«
que
pieçtoc
ocupam o governo. O princi-'
« do PTB pira que vetem
pio constitucional c'.a ialelaticontra.
vs è que tem que ser respeitaA maio/iü do gov«mo éJilre;
do. Dese'». firmar doutrina
governo está Interessado em
Unlo, ftind* nio «rti «asegusubia o direito de Iniciativa,
resolver o caso dos médicos,
ísdt, podendo wr derroto do
como já procedeu anteriortanto que enviará uma menna votaçfto. Caao porém, ocormente, no caso dos adicionais.
sagem á Câmara, nesse sentira isso. o sr. Gustavo CapaO líder déelaiou ainda que o
do.
mián lirtará r.o plenário para
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cou. uma vez que já é princlpio pacifico de direito de quo
"a nülidade_ não pode sir arguida em favor dc quem a terilia provocado", e ainda rcratificado pelo
centèniènte
Juiz Dr. Darcy Lopes Eibein
em exercício na 4". Vara da
Fazenda Publica, ao julgar
mandato de Segurança impe
irado por João da Roeiva M>
reira tabelado estável (Diário
da Justiça, 7 de agosto do corrente ano, pag. 7234).
Trata-se apenas dc 051 servid-ires estáveis que ccnliuin
que sejam atendidos em sua
pretensão que outra coisa
não traduz/kd não a ob:diència ao dispositivo no art. 141
8 3". da Constituição Federal,
verbis: "A lei não prejudicará o direito adquirido, o aio
jurídico perfeito c a coisa julgada."
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Hermes da Fonseca, na presiuma
delicia do Club divulga
carta dc i«rotcsto, chamando a
atenção
para o dispositivo
o
constitucional que coloca
Exercito acima tias competiEpições políticas. Zanga-se
da
tado e o seu ministro
Guerra, o civil Calogcras recebe ordens de advertir o velho
marechal. Hermes retruca c
Epitacio
manda
prrndc-lo.
Foi detido, assim, na Vila Militar. E, não contente, deu o
golpe final: fechou por 6 meses a entidade agitadora, o
Clube Militar. E dcnse modo
ficou encerrado um dos mais
emocionantes
episódios
tia
nossa historia política.
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que se ceu a explosão Abel
Marques de Oliveira, de 34
anos, e de residência aüida
desconhecida. Esta apanhado
ia
cm cheio pela violência
explosão, teve morte imediata
ti impressionante. Ficou todo
queimado.
Seu corpo, depois das tormalidades policiais de praxe,
foi recolhido ao necrotério rio
Instituto Medico Legal.
OUTRAS VITIMAS
pORAM vitimados ainda 110
sinistro, ficando com graver queimaduras.
Marceiino
Martins, de 30 anos, solteiro c
morador na rua Canbin, 81;
Américo Alexandre da Silva,
de 39 anos, marítimo c residente na rua Maria Joaquina
11. 394; Pedro Nalcnco França,
tle 46 anos, casado marítimo
e domiciliado cm São João da
Barra, 110 Estado do Rio; Milton Doria Silva, de 30 anos:
Euclides Matos, casado, tle 31
anos, marítimo * morador na
rua São Luis n. 178, cm Mesquita; Pedro de Oliveira, de
59 anos. casado, marítimo •
residente na rua Barão do Bananai n. 168; JoséMaria Machado de 36 anos.Visadu, co-
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Já foi amplamente noticiado
o grave acidente de que, felizmente, escaparam com vida e
sem ferimentos o comandaiTe
Holopercio Joaquim Lins e Aibuquerque, o deputado Oswaldo
CoMiii e ns sras. Maria do Rosario e Etelvina Junqueira, r.o
avião em que viajavam c que
fez uma terrissagem, sem motor
nas seVvns do Condado, niuniclpio de Itamonte.
Todas as dramáticas circunstancias do acidente, da perida
do hábil piloto e de cemo t<Jdos se salvaram, bem assim os
sacrifícios qu arrostaram varanrio a selva até tomarem contato,
com o primeiro logarejo habitado, tudo isso foi descrito.
A CAUSA.
DO ACIDENTE
Agora, o comandante Lins e
Albuquerque vem de fazer as
primeiras declarações sobre a
causa do acidente.
— Um motor com ape::as 4
"Pii'horas de vôo, como o do "papei-Cub", está sujeito a
nes", não havendo, por isso mes1110, fabricante, por mais reputado que seja, que dé garantias
antes-de 100 horas de vóo. Estavamos prevenidos, quanto á
possibilidade tle um acidente e.
daí. o teimos enfrentado a situaçá} que se nos apresentou
com sangue frio, dc tal fôrma
que, todos, escaparam ilesos.

EM AÇÃO
OS BOMBEIROS
IMEDIATAMENTE foi solicitado socorro aos bombeiros,
comparecendo ao local, sem
demora, dois contingentes de
soldados do fogo, do Posto
Central do Cais do Porto, corespectivamente,
mandados,
pelos capitães Jacarandá e
Gabriel.
Atacaram as chamas com
disposição e técnica especial,,
dada a natureza das matérias
em combustão. A destruição é
i\c grande vulto, perdendo-se
tada a carga c ficando o barco seriamente danificado.
MORREU
QUEIMADO
l^NTRE outros estivadores,
' encontrava-se no
porão em

um
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Â causa do acidente com o avião
do depyiado Osvaldo Costa

violentíssima explosão.
A explosão seguiu-se a Irrupção de labaredas, i^ualmente violentas.

Manoel Silva Ribeiro,
dos íeridos

I

VOLTARÃO AO LOCAL DO DESASTRE

*

"ni

im

O deputado Oswaldo Costa, ao regressar á sua residencia, é abraçado por suas serviçaís Marina Teixeira Coe.
lho e Odaleia de Souza

Abel Marques de Oliveira,
morto na explosão
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cou-se, esta manhã, 110 Cais
da Porto.
O sinistro ocorreu num nu'ili,
viu ancorado 110 armazém
resultando a morte tle uni lioir.rm c ainda
queimaduras
graves em seis outras.
Paraná'?
pROCEDENTE de
guá, chegou ao porto desta capital, sexta-feira ultima,
atracando 110 mencionado armazeni, o navio cargueiro
"Vnspcr", de 450 toneladas, e
pertencente á Companhia de
Navegação Rodolfo de Houza.
Trouxe o "Vésper" grande
carregamento dc madeira e
hoje ia partir; para aquela
mesma cidade, carregado de
óleos, carbureto, gasolina e
outros Inflamaveis.
Por volta das 7 horas, ulti—
maram-se os preparativos para a partida do navio, quando sc ouviu, num dos porões,
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dü le" no local I desastre tti pis liig
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zinbeiro de bordo e morador
na rua Seis, ri; 47, na Penha;
Pedro Serafim Saniana,*dc 46
anos, casado c domiciliado no
Parque do Arará 11. 476,
e
Manoel Silva Ribeiro, tle 46
anos, solteiro, português e morador na rua dos Coqueiros n.
1Z
Todos foram conduzidos ao
Posto Central dc Assistência e
removidos, logo depois, para o
Hospital fdo IAPETC em Bonsucesso.
^
DOIS ESTIVADORES
CARBONIZADOS?
CHEFE da turma dc csQ
tivadores que trabalhavam no carregamento do "Ves
per", notou a falta de dois
homens. Eles não respondevam á chamada, presumindosc que tenham perecido no
incêndio.
TOTALMENTE PERDIDA
A CARGA
SR. Anfiocho
Belchior,
Q
" representante
da firma
proprietária do pequeno cargueiro, declarou-nos que toda
a carga do "Vésper"
está
perdida.
Adiantou ignorar a causa
do sinistro, c çuc o cargueiro está segurado
por dois
milhões dc cruzeiros.
Disse, ainda, que a carga
está sesrurada em Cr $
1.500.000,00, c consta,
entre
outras
mercadorias, dc
87
Hmbores dc óleo, 510 caixas
de óleo, dois tanques dc oleo
vaslos c 120 tambores dc gasolina.
ESTRANHO O INCÊNDIO
rjEHCA das 10 horas, os
¦ bombeiros, agindo sob
a superintendência do coman
dante geral, lograram ertinguir as chamas, livrando o
local dc uma catástrofe dc
conseqüências imprevisíveis.;
c que, próximo ao "Vésper",
encontra-te um grande tleposilo de oleo c inflamaveis.
em cu.ia defesa os hombeiros utilizaram todos o.s seus

recurso».

SO' NO PORÃO DA FHOA
O fogo nue sc manifestou
no porão da proa, onde ocorreu a explosão, foi ali cireunscrito pelos bombeiros*
Ficou alagado, sofrendo a
estrutura do barco, que é de
madeira, graves danos. O outro porão, porém, nada
sofrc", ficando, porém, alagado,
Não foi encontrado nenlium cadáver nos convezes,
acreditando-sc, porém, que os
dois estivadores der aparecidos tenham perecido no porão onde hnuve a. explosão,
PERÍCIA
A policia eslá no local com
os neritos. Logo oue seja res.
ealdado o local do incêndio,
as autoridades penetrarão à
bordo.
O comandante do pequeno
rarirneiro vai ser ouvido pe1-s autoridades, assim como
seus auxlliares diretos.
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Teremos que voltar ao local,
talvez no dia 29, a fim de vermos o que é possível salvar do
aparelho.

H

ONZE CORPOS JÁ RECOLHIDOS
t noventa pessoas feridas
Novos Retalhes obtidos pela reporta—-'Perdeu a mulher cinco filhos
• gem
e ficou com uma sobrinha com as
pernas esmagadas

BARBACENA, 20 (Dos enviados especiais do DIÁRIO DA
—
NOITE) — Pelo telefone.
Os nossos patrícios nordestinos
continuam a viver o intenso
drama de procurar, em outras
terras, o mininio de conforto
que lhes faltava nos longínquos
e inhospítos sertões em que ale
aqui viveram. Com a proibição
dn "trafico humano" de caminhões que diariamente cruzavam a estrada Rio-B.ihia, em
viagens que duravam semanas,
o êxodo humano passou a ser
feito via Belo Horizonte, com 11
chegada dos retirantes pelo rio
viajando em
Francisco,
São
"gaiolas" com as mesmas augustias de dificuldades. Com tal
-assiduidade se verificam essas
viagens que a Central do Brasil estabeleceu um trem direto
a São Paulo .para conduzir os
lavradores que para aquela cldade emigram, sendo esse comboio conhecido como "trem dos
bahiános"'. Pois bcnl: já não
bastasse o sofrimento dessa pobre gente, viajando em condições personalíssimas e ainda o
destino lhes reservou, na noite
de ontem, uni desastre de tragicas conseqüências, ocorrido na
Cotação de João Aires, coino já
noticiemos, no qual pereceram
11 nordestinos, 8 dos quais criancasÁo que apurou a nossa reportagem, o "trem dos bahianos"
tiiiha o prefixo R4 e era puxado pela locomotiva 11. 303. que
tinha a dirigi-la o máquinista
Francisco Santos, Cerca das 20
horas, trafegando em linha singela, na qual já se encontrava
o cargueiro de prefixo K-138,
verificou-se o inevitável, quando o primeiro, entrando pela
cauda do outro, ocasionou o engavetamento dos carros PSM-ô
e P-160 e ainda do varão ....
CNS-1257, todos superlotadas
de retirantes.
íoi
Imediatamente
dado o
alarme, tomando as primeiras
providencias o agente Plínio
Cunha, da estação de João Aires, que se comunicou com as
estações de Antônio Carlos, Barbacena e Santos Durnont, para
as
necessárias
providencias.
cidades
Destas duas ultimas
partiram socorros médicos e policiais, formando-se uma equipe, composta dos drs. Marcilio
Barra, Oto Carlos Fernandes,
Carlds Pitela, Dante Pampcll e
Agenor Doyle.
A' chegada do trem socorro
cenas verdadeiramente dantescas foram assistidas por quantos ali estiveram. No leito da
linha, em meio aos carros destroçados, foram recolhidos, ime.
diátamente, 10 cadáveres, enquanto os feridos mais graves
eram transportados
para o
trem socorro, que regressou a
Barbacena, onde foram internados na "Casa de Saúde São
José", na "Santa Casa de Misericordia" e 110 "Hospital Nossa Sra. da Piedade".
Desde as primeiras horas da
noite, logo que foi conhecido o
trágico acidente ferroviário, to.
da a população de Barbacena
acorreu a esses estabelecimentos, procurando, de qualquer
forma, prestar sua colaboração.
O prefeito local. sr. José Edward Ribeiro, juntamente com
vereadores e outros políticos, estiveram em visita às vitimas, de.
terminando que lhes fosse pres.
tado todo o socorro. As equipes
médicas dos referidos hospitais
se desdobraram a noite toda,
pois, em sua maioria, as vitlmas, em numero de 87, apresentam ferimentos
traves,
constantes de fraturas, esmagamentos, etc.
No .necrotério de Barbacena,
estão os 11 cadáveres, dos quais
já foram identificados os dc
José Guimarães da Silva, de 40
anos, lavrador, da Bahia; Josefa Inez Silveira, e seus filhos,
Antonia. Manoel, Josefina, Oto.
niel e Alaide, todos baianos.
O marido de d. Josefa, Luiz
Batista de Macedo, escapou com
alguns ferimentos pelo corpo,
Juntamente com duas filhlnhas,
Maria do Socorro e Leticia. Em
sua companhia
viajava, tambem, uma sobrinha, Josefa Serafim de Souza, que teve as
duas pernas esmagadas.
Luiz Macedo rumava para o
Paraná, onde já é colono.
O sepultamento das vitimas
será custeado pela Prefeitura de
Barbacena.
CORPOS RECOLHIDOS
BARBACENA, 20
(Merldional) — Até o momento, 10 horas da manhã, já íoram recoihidos 11 corpos de vítimas do
desastre
ferroviário
ocorrido
nas proximidades
desta cidade. Noventa
feridos, 30 dos
quais em estado gravíssimo, estao espalhados em todos os estabeleuimentos hospitalares de
Barbacena. Ainda não foi completada a remoção dos eseombros, sendo portanto, provável
que sejam encontrados
novos
corpos, ou mesmo feridos
MA' VISIBILIDADE
O máquinista da composição
ae. passageiros Francisco Santos, revelou ao sargento João
Pinto de Souza Filho que comandou o 1»,Grupo do 9» D
C. M. a chegar ao local do desastre, que a má visibilidade
foi a causa
do desastre, por
quando, devido a uma fortisslma nevoa somente
divisar o trem cargueiro pôde ia na
que
frente, quando a distancia
era
mínima, sendo assim imposstvel evitar o choque.

acirramento das divergências
existentes entre as duas torrentes, teria aventado, ate a
hipótese de mandar fechar o
Clube Militar evitando, assim,
que o conflito% que se esboçamaiores proporva, tomasse
ções.
O que é certo, porem, é que
o ministro Estillac Leal manestreito contado
teve-tj em
corç o sr. Getulio Vargas, dai
«urgindo a decisão de voltar ao
posto de presidente daquela entidade.
A REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
a nossa reportaQUANDO
gem esteve na noite de
ontem na sede do Clube Militar, começavam a chegar os
membros do Conselho de Administração para uma reunião
uni que se deviam ultimar
providencias para a Assembleia de hoje. Prolongada ate
aos trinta minutos desta madrugada, recebeu a visita do
ministro da Guerra, que ,reassumindo a presidência, resolveu adiar pelo prazo de 30
dias a referida assembléia.
NOTA A' IMPRENSA
O Conselho dc Administração, após a reunião, distribuiu
aos jornais a seguinte nota:
Aos trinta minutos de hoje,
dia 20 dc setembro, em reunião extraordinária do -Conselho de Administração do
Clube militar, que se achava
reunido cm sessão permanente, reassumiu a presidência do
Clube S. Excia. Sr. general
Newton Estillac Leal, que. cm
seguida, usando das atribuições que lhe confere o inciso
II do artigo 24 do Estatuto do
resolveu por
Clube Militar,
ordem superior,
motivo de
adiar pelo
prazo dc trinta
dias a assembléia parcial exsc achava
traordinaria que
convocada 'para hoje. (a) eapilão Paulo Pinto Guedes, diretor-secretario.
.A ASSEMBLÉIA QUE ESTILLAC MANDOU SUSPENDER
Na certeza dc que seria realizada hoje a assembléia parciai, pedida por um grupo de
sócios do Club Militar,
para
modificar os Estatutos daquela
ofivários
ouvimos
entidade,
ciais, das duas correntes cm
choque
Se bem que todos manifestassem as suas esperanças 110 bom
fim da assembléia, não sc furtaram, entretanto, a mais uma
vez reafirmar os seus pontos de
vista sobre a questão.
NAO DEVE SEPv MODIFICADO
O primeiro a ser ouvido foi o
capitão Itagibe de Cerqueira
Novais, membro do Conselho
Fiscal do Club Militar, e um
dos mais ardorosos defensores
da atuRl diretoria.
Disse-nos ele :
— "Uma das disposições dos
Estatutos do Club, que perdura desde a su« fundação em
1887, veda ao Club o trato de
matéria religiosa ou de politica partidária. Outro artigo assegura como um dos objetivos
fundamentais do Club incentivar as manifestações cívicas e
debatei- os problemas que firam
ou possa inferir a honra nacional. O programa, os diversos
manifestos, e as diretivas com
que se comprometeu a diretoria ao se apreseintar nos consócios nas eleições de maio de
1950, traziam explicitamente o
propósito de respeitar esses dispositivos que só óópodem e só
devem ser alterados, a meu vêr
por uma outra diretoria que,
contenha, em sua plataforma, o
propósito explicito de alterá-los
o que permitirá, inclusive, as
manifestações dos consocios do
interior que, numa assembléia
parcial, não terão voto".
PROBLEMAS
PATRIÓTICOS
—'•Vedar o trato de matéria
—
política
simplesmente —
prossegue o capitão Itagibe No- deviam tratar única
e exolusivais — é impedir que o Clube vãmente de
assuntos técnicos
debata pela. revista e em confeà
.«'espeito organiza^iZ(™
renoias, sob a forma opinativa, írse
Exercito
çao do
e ás suas neproblemas patrióticos e de in- cessidades.
teresse nacional como os do
Quanto os assuntos de polipetroleo, de Hileia Amazônica etc.
Seria cercear uma liberdade de nSncfaXr »rna nã° Se deve pro"
pensamento que, assegurada a
NÓS NAO TEMOS
todos os cidadãos na ConstiPROBLEMAS
tuição de 1946, não foi ainda
Abordamos, tambem, o geneproibida aos militares.
ral Arthur Carnaúba,
qué ate
Estou certo de que os asso"Visada
ciados do Clube, na assembléia' a= presidência de hoje exercia
da agremiação
parcial de amanhã, se pronunciarão pela manutenção dos Es- tal Estillac Leal.
tatutos em sua atual forma, inAíirmou inicialmente que a
dispensável ao cumprimento do ambiente era
de paz, ordem t
programa da atual diretoria do serenidade.
Clbe Militar".
guardando a
ASSUNTOS TE'CNICOS
.¦,I7^ü>E?tam<>3 íoi
assembléia
que
convocada
Por sua vez, o coronel Caste- por um
10 Branco, que estava Inscrito centou grupo de soclos-acres.
o
problema è deles.
para falar em nome dos signa- Nós nfio temos
problemas. O
tarios do pedido da assembléia, nosso dever
é,
apenas lazer íunfoi incisivo declarandociouar
a
assembléia".
"O
—
Clube er a tal Revista
Estivemos em contado
¦

com

gy

iÉiifèta.. íAti!
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;."." DESASTRE
NO MESMO LOCAL
O desastre dc ontem, ocorreu
de uni outro
110 mesmo Iccal
verificado em 1940, quando mor
reram 63 pessoas entre as quais
o escoteiro Caio Martins. O lavratíor Luis Batista Masedo :cem Itabnianinlia. nn
sidente
Estado dc Sergipe, 41 unos, e
que viajava r.o conioo:o fatldico, alem ds perder as duas
eiicoritraujicrnas esmagadas,
do-se cm estado grave, perdeu
também a esposa, Joseia Inez
da Silveira, e seus cinco filhos
menores: Antônio, rie 14 anos,
Manoel de 13, Otoniel de 10 e
Maria de 8 e José deli anos.
De toda a sua familia, escaparam, apenas, duas filhas: Maria de Lourdes e Lelicia. O indirlgirf-se para
feliz lavrador
Araponga, no Estado do Paraná, onde havia comprado 11.11
pequeno sitio.
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<as as..rí:npessoas
tó
cimento do sm w,
]Mft
"1 ' oul orlaram „Js'1
di'. compareçam,^
envlumlo flore, („,,£
eu rir, agradece,»
dos c convtâsn ^
m,

bfa

!au!» «abado, ,|ia .*<,
'i'"''*' ";l
toei.1 d,ri
*
de Saído Antônio

MARINA DE ARÁUJl

f

José

Cândido

(MISSA DE i: DIA)
da A'.'
(te
Arauio, esposa e denuis &

agradecem pendurados 11 Iodos aqueles tuS.
grama ou compareciineiiln sp nssaciaran i «¦
pela perda da sua husi uedvel filha lIMtixi,
veitando a oportunidade p:ua convidar im,
rem à missa de 7." dia que, pEi0 seu ete
mandam celebrar amanha, rtii '!i cln correhlr-k
ras, na Matriz de No: a Senhora do Bonjuceun
új,
mente agradecem.

M^MmBMkmMMIammm^mBMimMmB*Im^TrMhm SJÍ33IH8,

\ú
Antônio
I

ü

(FALECIMENTO)
Ignêz de Fontes Vieira, seus li
noras e neta; Irineu Malagueta
Pontes, Gercino Malagueta de P
tes, senhora e filhos, participam
falecimento dc seu querido esposo, pajj
gro, avô, cunhado e tio ANTÔNIO,
VIEIRA, ocorrido hoje, e convidara su
parentes e amigos para o seu sepultai
to, que se realizará hoje, as 17 hcrai
do o feretro da Capela Real Grandeza.par
o Cemitério de São João Bg

mmmmmmmmmmWtwmw&?^®m!W.

ehado cie QMvê
Blanche Marie Machado do OS
ra e filhos, cônsul çeral dr.
Machado de Oliveira, da. Euc-o
Bueno Ellis, dr. Octaviano Mamado
lho e familia dr. Alfredo Ellis Ma|
de Oliveira e filho convidam aos o
gos e parentes, para assislirsmàl
que mandam celebrar no altar-mc
Catedral Metropolitana, araantó
21, às 9 horas, pela passagem do 5°<
iversario do falecimento âo seu saudi
esposo, pai, filho, irmão e tio. Ante:i
damente agradecem.

Dr. LeoiMtMo 1
chado de Oliveii
Indústria Heliográíica Leopoldo
chado Ltda., por seus sócios e af
res, convida aos parentes e flj
para assistirem à missa que m«.
lebrar no altar-mór da Cátedra J
politana, amanhã, dia 21, as 8 J
pela passagem do 5o aniversário
lecimento do seu saudoso m
DR. LEOPOLDO MACHADO W
VEIRA. Convida tambem, parar
maria que após a missa será «a
em visita ao seu túmulo no um!l
São loão Batista onde será P
uma homenagem à sua memora
tecipadamente agradecem.

Ê
»r. L
ehado de Olhe"
M. E. I. R. A. S/A, por seuM
acionistas e auxiliares, co».
rentes e amigos, para assistirem ,f
que manda celebrar no ag^
Catedral Metropolitana, a*a.%
21, às 9 horas, pela passagem^
versario do falecimento Jf$M
m
amiao DR. LEOPOLDO Mf
OLIVEIRA. Convida tambem-g
romaria que após a P^SBaJhm
da em visita ao seu turjuio,»^rio São loão Batista, onde sewg
uma homenagem à sua mem
cipadamente agradecem.
—'—7~^7'^v»

o coronel Joüo Batista Mapa- I mi*;d0 c«
lliâes que seria outro dos ora- afasW
^mi
dores da corrente contraria «|S^>^
da diretor
E'sse militar assinalou, inicial
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Viaçáo e Obras Publicas
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obstetrícia «o
nd-nlogli" eo «-.isir-ricm
rL„|jtnrlo< de irinecoioffl*
ãiJ«-Ü i-í iv'-'Vi'
il - Ginecologia clinica e- cirúrgica — Par7247 Tel. 22.721
GLORIA, II." andar
PT' VlílA
Una Senador Verpiielro, 128, apt. 201 —
rei. 25-2819
|||i5»»r"s'
¦W¦

i ^LMT;

b^fc^

' *' '^•'•^¦['¦¦J^'¦ '-'láJmmw' -mT-^lM
¦
¦ •.
9|
mm tWMV ^M-M

:ir~

-ajH

imMMMm\mÊ/BwM^'^_f

HMpJMH

.'1 PRESIDENTE da Republica aprovou o progr«mf para «pie
V--i MlnlBtério üu Vlaçici, em articp'açãe eom o da Airrieultura. promova o aparelhamento das estradas dc ferro do aul do
''ais,
com vairões atpropriados ao transporte dc cereal a jtranpl,
o tráfero mutuo entre as Estradas de Ferro Sorocabana, Rede de
Viaç&o Parana-Santa Catarina, e Viaçáo Férrea do Rio («rande
do Sul, pira o transporte direto, crar» comboios «ipvolais, duraiite os meses de Janeiro a abril, do trito em grão do Rio Grande
rio Sul « Santa Catarina, para Sáo Paulo.
B 502x — JOÃO
CONSTRUÇÃO
DE VARIANTES
O diretor do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro,
cng." Brito Pereira, anten de
partir para o Rio Grande cio Su),
integrando a comitiva do mini*tro da Viaçáo, aprovou a nova
tabula de preços unitários para
os serviços de construção de vaPis inchado*...
rlantes na Estrada de FerOlhos ompapucados... ro Bahia a Minas.
<
cie KMPOSSADQK
Sio apeiim alüun» cios «intomss dp
ASSESSORES
OB
•
m»u funcionamento' do» rin»
DO ADMINISTRADOR
aparelho urinário. Oiiando V. «entlr
DO P L A N O S A I, T K
apetite,
de
energia,
perd»
de
Tornaram
falta
posse, ontem, os nodores no» braços e nas cobUi, ton- vos asáessores do administrador
do Plano 0alte eng.° Marcos
teiras, mlcçõss IrequanUs ou dimlValdetaro dá Fonseca, Itagibn
nutas, ardentes ou dalorou», mm
Caminha Muestar constante * verificar qua »tus Escobar, José deNunes
Coelho.
Emerson
tornozelün etlão incha-ios... é »lnal nir,A esolenidade
íoi assistida por
de qvie V. esta «e inloxlcando porque muitas autoridades, dentre elas
»tus rim nio trabilham como devem.
o eng.° Luis Antônio d« MenCombata tsses males antes que «eja doiiça Júnior, que responde pelo
PllUimediatamente
tarde, lomarido
expediente do Ministério cia
rio
Ias foster que reativam o trabalhoe Vlaçâo, durante a viagem
toxinas
as
ministro Sot^a Lima, de irispedos rins, eliminando
«eu
ao
ção as obras que, estão sendo
devolvendo o bem e»Ur
eíecutfldas no EStado do Rio
organismo. Comece a tomar desde
balGrande do Sul.
iVojé as Pilulas Foiter, de sçao
,:.mica e diurética.
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DE BELO HOEMPRESAS ASSOCIADAS "Diário
"Estado de Minas",
da Tar—
Í70NTE
"Radio mineira
Kacno Mineira", , comue
.Dvlm
Guarani"
Guarani
idio
¦—
à,. „,,l,l;,:,u^„
,u
k. i>au
*.

í

assuntos de publicidade, de
'lúe os seus
níjni que
rjesta praça só podem ser tratados pelos
Wr9nr'esentantes oficiais — Serviços de lm'ia
- "SUA", e os de radio, com
Limitada
f! .,- Associadas Ltda., ambas com sede à
-Telefones:
So Ouvidor n.° 100- Loja
1,7634 e 43-7997.
se apresentaQuaisquer oulras pessoas que
«em seus nomes não estarão devidamente aufiiadas". não sendo, pois, reconhecidos, contraefetuados.
«firmados ou pagamentos
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r.EClT.M, 1)12 CltlANCAí! JI.\Ms!'A^ |)E (XASSinj — No .auditório Oscar (iuanabarin i,
du ABI. a professora Ruth Hhnnri|ulm do Vallc reuniu as i rianças alunas do seu curso de piano, situado na rua Conde Bonfim n. 300, paia um recital de clássicos que despertou • maior
interesse e seguldw aplauio» da compara assistência. Um número dos mais interessantes foi
executado por u'a menina de apenas 3 anot. delia òalfao, qu* executou admirayelmente o
Soleil n. 1, dos trechos dc Mlcheux, de M»re»r«t Steward e Chaneurinho Vermelho, da professora Ruth Valle. Oulro numero muito aplaudido foi tocado pelo menino Leopoldo^IJWra».\
jâra GaiTÜo, com Elegie, de Massenet. Nos flauranlw acima, tomados pe|o -IiIARIO
NOITE, víem-sc. à liireün Célia Maria execiitand.n ao lado da professora Ruth do Vallc e. a
esquerda. Leopoldo Vhlrajara, que i Irmüo de Célia, ambos filhos do negociante Antônio turias (iiiíviío iiiic também se vê na gravura.

de Belo Horizonte
Empresas Associadas

ESCLARESÍMENTOS DA IMO«LIARIA SÃO JOÃO, LTDA.
SAO JOÃO, i.tüa.. cstabeleclila ¦ ¦
i ivtoBÍl:\H1A
'.';í-. c-iii face rio noticiário dn lmpreJisa
saiiu Ijiizia.
ü» um contraio de lotes e caias proletárias narertlizftdo
Indusmmi confederação Nacional cios Trabalhadores
essa entidade cie ciasrt nm esclarecer mie lirmou com
lotes e- casas¦¦ profeta
de —vvu
toniecimento «>.
cie IUI.IH.....VUI»
lliriUlI li'.'
„ contrato
pelo prazo de cinco anos,
íiipara operários sindicalizados,reciprocas
.necessárias.
as garantias
«(ilido cie todas em
loteamentos proletários, c veriticanao
ÍSnecíalmcntc
cie um profuino easn em apreço se tratava <ia execução
exmo. sr. presimiureiteradamenle recomendado pe;o
própria ao traijljGcliilio Vargas, cjunl o de ciar casa
empresa de per a
iii|niior, tratou Imediatamente esta
a operafjM-lçfio 'ia Confederação, para seromdo vendidosnormal
di'
preço
rjfiincilcaliíados. lo:es muito abaixo
lindii como poderá nor constatado pelos processos usuais
(livjlitiçfio,
Óuanto ao adiantamento leito pela Oonieclsraçao, gartatldo. aliás, por uni imóvel rie valor três vez?.'; maior eo
emíiimporiancia mutuada, empresa imobiliária alguma
cie um prejiitnderla obra dessa espécie, sem a garantia
antecedíntoi
üt limuiciamentoi em lace. sobretudo, dos
ft certas entidades BUtárqulcas, em atraso nos pagamentos
íi inúmeros processos ja financiados pelas imobiliárias.
A própria Agencia Nacional noticiou, há poucos d.a-:«lí várias firmas imobiliárias de.Ua praça haviam apr:-«iilaiopropostas ;< presidência da Republica para a con*.
irução cie micleos residenciais operários, estabelecendo, pop, como condição primordial, a de adiantamentos. prAfies pelas respectivas aularcjulas.
Nem hn. razoavelmente, outra norma a seguir pelas emnatureza.
prftu Imobiliárias para empreendimentos o dessa
Si" estes os esclarecimentos que sobre assunto a ImoSüiría São .loâo, Ltda.. se sente no dever de prestar à opilio putlica,
üio cie Janeiro, iii dt: setembro dc 1951.
A DIRETORIA.

Pc?ra

BUENOS
AIRES I
Nos Possantes e Modernos
Quodrimotores Skymaster*
da

§R0UM5fiM5ÍL
Agora,
j _____» por .tmênê,
e«m «jcalsj em Sio Paute m Porto A/egr»,
•m vôo rápide e confortável a bordo
oos modernljsimoj e luxuoios
quadrimotorei
"Skymtittr"*
da frota internacional.
«col/io o horário da sua

conveniência;

HORÁRIO
OO RIO PARA BUENOS AIRES
ISIGUNDAS,

'adida
Z_]_
9:55

'0:45

QUARTAS

E SEXTAI)

l Chagada em I Chegada em Chegada em
|
| S Paulo I P, Alegre | B. Alre,
Segundas e quartas
10:40
18:10
I
14t25
|
|
/
Sextas

I

12:00

|

15:4b

EDUCAÇÃO eSAUDE

tratamento do» cravos, espinhai e ecifemai. Extração definilha e sem clcatrlz dot pelos do rosto, sinal» e verrugas.
(aspa - Pelad» — Q««d» «• «•?•¦•...
Prática Hospital» Berlim, Pari». Viena. Nova
rtD
DIDEC
UK . FIKM yori,, h.México,31.15°. Tel. 22-MZ5. De 2 As6
¦ s>i

úrmtoimsilineléi

NOVOS INVENTOS!

OÜVIDOS-KARIZ-CARCAHTA
Pílulas

*

Foster

Modernas DENTADURAS
ALEMÃES cm 3 dias.
As melhore* do mundo. Visitem a exposição ã Rua Manuel
de Carvalho, 16, «ala «6 (atrás
do Teatro Municipal).

Csfsj

3 ROMANCES POR CRI 10,00
rua
\ "seção de livro» populare»' da grande, aofeira da rara
povo.
São José, 61, foi organlrad* para vendorbalconista»,
gen«ontemplar os estudantes, comerclârio»,
te que gosta de ler o aeu bom romance, porém eme nfto
mo
tem dinheiro para pagar caro o livro reeem-l»níMo.
3 romances por Cr$ 10.W. Voe* compra um Hrro pelo
preço O uma revlita popular.

DORES
HBS COSTAS?

Mm

.4 PRAÇA
.

DOENÇA DA PELE E CABELO
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Rio, 20-9-1951 - T
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CASA

LIVRO

DO

|
»

*»«**/ IW#»i vi
RUA SAO
JOSI, 61

|

RUA

K a 11 eo Hi|iolecário
Lar Brasileiro, S. A,
RUA DO OUVIDOR, 90

CONTACORRENTE POI-ULAR
Umite: Cr$ 100.000,00 — Juros 5% a. a.

TÍTULOS de renda

(DEBENTURES)
3*-* 5" SÁBADOS 15 os 19 HORAS
«; il.i t;..lUbifúa üllviiiu au t.'ungiei.HO Naciuu.;,
¦!'«»«. SAU 101
'- i .•!:,i;,cin ucqmpanliatín dr exposiváo de motivos n," íi":'. dii
LARGO CARIOCA 5
Juros de 8% a. a. Pagos trimestralmente
TEL, 22-0707 « 16?3I7
Mlliitlrci ila Educação e Saude r. de projeto dc lei sobre a miIrulúruçio do Conselliu Nacional de Educação.
Na citada expuslcão dt- mutvios lembra u titular da Educaç.io e Saude o despacho n. 15 5 51 em que o presidenle da JRcpuliliiii aprovou a ex posição de motivos n. .192) ile 7 do mesmo tais,
na qual esse Ministério solicitava autorização para proceder á
renovação dos membros do Consellio Nacional de Educação, bem
como á revisão das normas ao mesmo relativas, com as modiflrações necessárias, atentas as condições legais vigentes.
1
Relativamente as suas atribuiçoe;, alora o caráter consulti- venieiues ao desenvolvimento
vo deve caber ao Conselho a eu- tia educação, l>em como possuir
pacídáde de iniciativa, uo suge- luncjões deliberativas, no toennrir as medidas que julgar con- le aos diversos graus deensino,
velando psia liei obseívancià
da legislaçüo especilicá, em to-^i ft'-- *»
¦?! W
do o Território Nacional.
"Para a investidiua dos conseilieiros é tida coma psuco
práUcu a forma, prescrita pc-la
lei cm vigor. Mellior será a nomeaçãi livre c)a maioria de sais
con.sellieii'03, desde que reslriuNO 1TAMA1ÍAT1'
üicla pelo critério da expenene cio saber em matéria tle
i\ embaixador Jüão Neves da I cila
eclucB(*ã,Oi e considerada uma
Fontoura, ministro do Exle- i renovação gradual e
rior, recebeu ontem, lio Palácio () caráter representativopenoalca.
do Conliamatati, os srs. Ilerscbel V. |I| sellio .será mantido, com a ln.lohnson. embaixador dos Esta- !! clicaçao de de?, des seus nit-rhdos Tinidos; Antônio de Faria, : bros pelos grupos profissionais
embaixador de 1'ortugul; Mar- . rie ensino, em processo rápido
cel Henri .luspar, embaixador da I!; que o Ministro de Estado reguBélgica e .loseph Saouda, minis-1;: Iara nas instruções que baixatro do Líbano; c mais o depu- ] ra para esse fim".
tado Deoclecio Duarte, d. Hr- j
BRASlI.KIUo
loisa Alberto Torres, diretor do | III CONGRESSO ESTUDANTES
DE
Museu Nacional, (íeorge T. Kusk . l)ÉA (1ASAS
lim de representar a Casa
chefe àa Serviço Industrial do |
no III.Vonto IV. coronel Paulo Emílio cio Estudante do Brasil
Q(teBal e Heitor Campeio ÍJU-J .-Séffi^J^M-SffiS^.ÇíifiS?
Estudantes, instalado ontem
arte.
em Porlo Alegre, capital do Rto
ALMOÇO COM O
Cirande do Sul, seguiram para
CHANCELER
aquela cidade, devidamente ereAlmoçaram ontem com o em- deliciados pela diretoria da C
acadêmicos Maria de
baixador João Neves da Fontou- ft.B., os Vinagre
de Andrade,
ra, ministro do Exterior, no sa- Lourdes
de J31lfio de refeições do Palácio Ila- cia Faculdade Nacional
e Benedito Elias Hidd, da
marati, os srs. João Café Fi- reito,
de Medicina
loh, vice-presidente da Republi- B'aculdade Nacional
Rio de Janeiro, respectivaca. deputado Nereu Remos, pre- do
diretores da Residência
sidente da Câmara dos Depu- mente
Mastados e dr. Valter Jobim. em- Feminina e da Residência
baixador do Brasil no Uruguai- cullna, mantidas pela C.E.BPROMOÇÕES NOS QUADRO CURSO DE ASSISTÊNCIA A'
I CRIANÇA COM DISTÚRBIOS
DE DIPLOMATAS
MOTORES
No ultimo despacho com o inlKealizar-se-a em Paris, de IS
nistro do Exterior, o presidentu
outubro a 15 de dezembro do
de
decretos
cia Republica assinou
aproveitando ho cargo de mi- corrente ano, o Curso de Assisnistro de 1-* classe o diplomata teneia a Criança cem Disturem disponibilidade Gilberto bios Motores. O Curso e proAmado, e promovendo, por me- movido pelo Centro Jnternaciorecimentó, a ministro da l." nal da Criança, e dcstlna-se á
classe os diplomatas: Paulo especialização de médicos. FoGermano Hasslnchsr, Valter Li- rani convidados a participar cio
ma Sarmanho, Heitor Lira, Abe- I Curso 23 paises. o Brasil será
lardo Bretfliihá Bueno do Prado, representado pela dra. Nilcte
Adolfo Cardoso de Alencastro Macedo Ribeiro, médico puoriGuimarães e Edgard Bandeira I cultor do Departamento Nacioj nal da Criança.
Fraga de Castro.
¦ NO RIO O PADRE RICARDO
seguiuas
mais
feitas
Foram
LOMBARDI
merecimentes promoções, por
Procedente do Reeile. clieüou
to: a ministro dá 2.11 classe
Alulsio da Magalhães. Carlos í ontem, a esla capital, o orador
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Bittencourt, Carlos A,lfredo Ber- falar ao povo em reuniões que
nardes, Manoel Antônio Maria obedecerão ao seguinte prograde Plmentcl Brandão, Manoel ma: hoje, as 18.30 horas,: disEmílio Pereira Gullhon e Paulo ciirar*. a Juvniude rnasçunna
Braz Pinto da Silva; a 2." sctire- e feminina no salão do Mínistetario: Alarico da Silveira Ju- rio da Educação; dia 21, sextanior, Carlos dos Santos Veras. leira, ás 15 horas: reunião paJosé Sette Cornara Filho e Ma- i ra o clero, nu Liceu Literário
rio Calagria; por antigüidade a Português e as 18,30 horas; reuministro de 2.« classe, Mhrçen nião para os dirigentes o memde Lima Ferreira; a secretários; bros de todas as Associações HeJosé Jobim, Nivaldo carneiro ligitísas. no salão do Ministério
Teles Ferreira, João Batista Pe- d» Educação; cila 22, sabáçlci,
discurso â, massa
reira e Edison Ramos Nogueira, $s ltí horas: Praça
~TW_\w^^_T
da Cnndelntefrij"''!*"'que tom
a 2."s. secretários, Manoel Au- popular, na domingo
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ria;
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PeMesquita,
gusto da Silveira
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discurso As Associações Rev^Wíf;?í|:S-í>\ _^^
clro Fernando Machado Poluiu. ras:
Em
seCandelária.
lígiesas,
na
Gee
Neto
Melo
de
João Cabral
íiuida: missa, as 14 horas. Disralrio de Carvalho Silos.
curso As Religiosas no Colégio
JANTAR NA LEOAÇAO DA Imaculada Conceição, Praia de
AUSTRÁLIA
Botafogo e fis 16 horas, discurso
O ministro dn Austrália e sra. a massa popular, na praça da
Peter Riehard Heyden oferece- Candelária, dia 24, segundaram ontem na sede daquela Le- leira, as 15 horas: reunião pao clero, no Liceu Literário
gação, um janlar Intimo ao mi- ra
nistro e sra. Raul Bopp. parti- Português e As 18.30 horas, discipando dò ato vários diploma- curso ao povo na praça da Canrieiarla.
tas e outras pessoas grads.
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Sinfonia c/e c/or c desespero nos trens da
Central engavetados em Barbacena
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EhlRE BS ÍITIM>
A reportagem do DIÁRIO DA NOÍTE no local do sinhlro ferroviário

19 (Meridional) — 12 morfoi t 90
BARBACENA,
feridos — até agora — é o balanço trágico do iinistro ferroviário ocorrido esta noite a 27 quilômetros
desta cidade, entre as estações de João Aires e Antônio
____bP ¦Rtt'_&£2__lP-_____H _H
Carlos, com um trem da Central do Brasil, que trans- ;'
portava enorme leva de retirantes nordestinos que, de
Belo Horiionte, se dirigiam agora a estação Roosevclr,
São Paulo, de onde alcançariam as xonas agrícolas
HBI^e^e^e^e^^^^^^e^e^e^Ble^W1Se^M»We^^B^^e^elWlllüiiJ. - em
daquele Estado.
VIOLENTA

OS DOJS CARIIOS AINDA NO LOCAL DA

COLISÃO

VIOLENTO CHOQUE
emchapaCopacauana
de veículos
de Campos e ferida a
um automóvel
Avariado
esposa do engenheiro que o dirigia
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CONTINUA O GRANDE ÊXITO DA
EMBAIXATRIZ DA MÚSICA AZTECA

fitiíLMfcRIÍí GíiNZILEZ
DIA 1.° DE OUTUBRO — ESTRÉIA

BÂRRIOS

GREGORIO

NEGADA URGÊNCIA
PARA 0 PROJETO
DE ABONO DE NATAL

"

P

VAO haverá Abono de Natal
1
no corrente ano. A afirmação categórica tem fundamonto, ao se considerar não só
a politica do Governo, compriniindo despesas, como igualmenmente, o engavetamento do projeio do sr. Benjamin Farah.
•
que regularia o assunto.

'
|fc.
si

i

O projeto está parado nas comissões há muito tempo, e ontem; pedindo o deputado tjrgencia. para a sua votação, foi a
mesma negada, pelo sr. Ncreu
Ramos, sob o fundamento de
que náo sc enquadrava nos dispositivos regimentais,

Na esquina da.s rua.s Barata
Ribeiro e Hilário Gouvéa- cm
Copacabana, colidiram, na noi21). cie
te dc ontem, o ônibus n, "Meierlinha
Viação Gloria,
8-21-25,
Copacabana", licença
dirigido pelo motorista Osvaldo
Inácio da Rocha, e o auto partlcular. licença de Campos R.
J. 1-59-42. dirigido pelo eugenheiro João Batista Crespo dc
Aquino, morador á rua das Paimeiras, em Botafogo,
Do choque, que loi violentissimo, resultou sair fnida dona
Euniee dc Aquino. de 28 anos,
esposa, do .engenheiro, que rce.'beu graves ferimentos na caor,
ça, sendo socorrida no Hosplai
Miguel Couto.
O motorista do ônibus, causa
dor do'desastre, fni preso cm
flagrante, sendo autuado no 2
distrito.
O casal Crespo dc Aquino, que
vem residir nesta Capital, chegára momentos antes daquela
cidade fluminense, tendo o csigenheiro Aquino declarado á raportagem que estava perdido nr-,
cidade, indo parar em Copaca
bana, por acaso.
No local estiveram os perito.-:
da G. E. F,.

Sessão extraordinária,
hoje, no Supremo
O ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal
Federal; convocou para hoje
uma sessão extraordinária, a finoo prosseguirem or, julgamento
do.s processos publicados cs
paul a.

O soldado Olavo de Almeida, do 12.° Batalhão- de
Caçadores, um dos primeiros a chegar ao local do de"horripilante", dixensastre, descreveu o quadro como
do que entre tantos gemidos t gritos de socorro, que
partiam dos carros engavetados uns nos outros, ficou
estarrecido, sem saber, nos primeiros momentos, o que
deveria fazer.
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CONHECER OM BOM CARRO
SI&KIFICA CONHECER UM AUSTIN

Quauoo o Sr. experimeijta um Austm certiiica-se d» que será possuidor de um esplendido r«rrn.
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IIEÜRESSOU DA AMASSONIA O EMBAIXADOR ALE.
MAO — Troccdente dc Manaus, via Belém, chegou ontem ao Uio, acompanhado
pelo diplomata Fritz Dungs
van Dunkersbckc, em um dos
( onstcllations da linha paranaense da Panair do Brasil, o
embaixador Fritz Oellers, chefe da representação diplomatira da Alemanha em nosso
país. O diplomai a teuto está
fazendo inúmeras visitas aos
nossos principais centros de
produção em caráter de «bservação, tendo acabado de
percorrer o Nordeste e a Amazonia. devendo em breve viajar pelos Estados do Centro
<> do Sul. Vemos na foto o
momento em que o embalxa.lor alemão descia do Bandeltante da Panair no aeroporto
do Galeão.

M

Rápida aceleração, noa
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líder <k>8 carro» de sua classe.

1 CRIANÇAS ENTRE OS MORTOS
Sao 2,.IU lioras da niaclrugada o os trabalhos clc procura dc vitimas c remoção
dos destroços ainda prossèguem. Muito embora ncnhum dos carros tenha lombado, ficaram, porém engavetados, pela violência do
choque, sendo ainda incerto
que o tráfego possa ser reslabeleeido ainda amanha.
Dentre os doze mortos,
identificados,
não
ainda
vimos quatro corpos de adultos e oito de crianças, que
variam entre 5 e 10 anos de
Todos apresentam
idade.
fraturas de crânio, ou esmagamento do tórax.
Na Santa Casa dc Mlserlcórdia estão internados, em
estado mais grave, 30 feridos, c na Maternidade-Poli"Dr. Fortini", enclinica
contramos 42 vitimas, das
as seguintes
quais apenas
puderam falar, identificando-se: José Alves dos Santos,
João
Marques,
Raimundo
Claudionor José Gonçalves,
Pedro Batista da Silva, Domirigos Serafim de Souza,
João Amaro Siqueira, João
Perciliano de Oliveira, Cassiana de Carvalho, Cassiana
Cardoso, Maria dc Lourdes,
Lconllda
João
Berciano,
Ferreira, Neuza Lima, Elza
Lima, Rubens Lima. Regina
Tânia de Jesus, Margarida
de Jesus, Antônio dc Jesus,
todos
Vicente
Fernandes,
retirantes nordestinos — que
confirmaram serem os passageiros do trem sinistrado,
R-4, em sua maioria, procedentes da Bahia, Pcrnambtico, Paraíba, e outros estados
nordestinos.
Todos os médicos desta.ddade estão mobilizados, voluntariamente, nos serviços
trabalhando
socorros,
de
ininterruptamente nos três
hospitais da cidade.
REPMSTOS DE FERIDOS OS
HOSPITAIS DA CIDADE
(MeridioBARBACENA. 20
nal) — Durante toda a noiic e
madrugaria de hoje, grande foi
n trabalho nos três hospitais
rie Barbacena. onde médicos e
enfermeiros tentaram salvar a
Tida d» cerca de uma centenas
de feridos, alguns sravcmentr-,
vitimas do engavetamento de
trens da Central do Brasil,
ocorrido entre as estações de
João Aires e Antônio Carlos.
A Prefeitura de Barbacena,
o !)" Batalhão do Exercito c a
Escola de Cadetes da Aeronautica prestaram, imediatamente,
todos os auxílios para serem
atendidas todas as vítimas, mobilizando suas ambulâncias, mé
dico» e enfermeirov.
A Central do Brasil
provideliciou a remoção dos combolos nue se engavetaram, esperando que logo mais esteja
desi-mpcdida a linha c normalizado n trafego.
Os mortos, todos retirantes,
e na maioria crianças, serão
sepultados anui mi-f-mo em
^
Barbacena.
A CAUSA DO DESASTRE
Em comunicação com Barbacena. a reportagem dos "Diarios Associados" apurou — ainda na estação da Central do
Brasil — mie pouco depois dai
34 horas chegou àquela ciriail»
o comboio csnecial nue traiu
portou as vitimas do sinistro
ferroviário do quilômetro 352
Cerca de 90 feridos — relirnntcs nordcnlinos rm sua
maioria — lotaram as dr.pendcnrlas doi três hnsnilr^s do
Barlinc-na. o Hospital São .Tosr. a Patifa Capa n> Miscrlcor.-.
dia r n ,'-4— >>iÍ!>>»t>_roi<rliAle aiiutl*.' !-<• ,i — cerca das
24 horas — tinham sido encontra dos onze mortos.
O maquinista c o foguista da
"rápido dos
locomotiva
do
baianos". R-4, que engavetou
po cargueiro, sofrei-.-—- ápenar
ferimentos leves.
As primeira:; obsn-vações da
administração da Central do
'Brasil
em Barbacena. adiantam
que nenhum dns carros qun
'dcícarrilmi
che-roii a tombar
Dc acwdo ainda cnm as me«rc»» informações, a _«ausa dn
(lesislre teria sido, (Tesrr„spciló
a s'naliir,açáo.

Menor colhido
for oniUws
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o menor Esmeraidino clc 14
o nos, filho de Djalma da Ro*
cha Teixeira, residente á rua
Camposscsa. 1!), ontem- na esi-jüiâa cias ruas t.obo Júnior c
Magc, foi colhido pelo ônibus
8-21-21 cia Viac-áo Estrela do
Norte, dirigido pelo' motorista
Jacf-José Pinheiro, de 25 anos
casado, morador na
estrada
Braz dc Pina. 148. Apresen)
tando fratura do crânio, braço
esquerdo e concussão cerebral,

Humber.-o Ciatti, o criminoso, prestando declarações
— (Folo Me{idional)
policia

nc

DESC0NFIAVAD0PRIM0
E tentou matar a esposa a tiro
S. PAULO íMeridional) —O serralheiro Humberto Giatti.
rie. 32 anos. reflidchté na rua
Dr, Zuquim, 1.228, cm Santana, tciuou matar sua espoía,
Aparecida Antônio Ferro, de 25
anos, residente á rua Alfredo
Ptijol. 120. casa 7.
Preso em flagrante, foi autuaclo, relatando ás autoridades os antecedentes do crime.
SEPARAÇÃO
A situação conjugai de Gialti devia desde há muito provocai- um desfecho violento, pois
nuc, incluviduo ciumento, não
permitia que a esposa visitasse
siquer seus parentes mais proximos. ou sejam seus pais. moradores no predio mencionado
da rua Alfredo Pujol. Sucederám-se por isso diversas circunstancias que mais afastaram
Giatti de Aparecida, tendo ela
se separado e ido para o domicílio dc scus pais. Giatti não sc
conformou c procurou por todas as formas reconciliação, que
seus sogros não admitiram em
virtude do seu caráter exaltado
c vingativo. Obsecaio pela idéia
dc traição da esposa, Giatti viu
no primo da mesma, Antônio
de tal, o seu rival, e. desde cntão, não teve sossego, planejan.
do, portanto, eliminar Aparecida.
UM TIRO DE "MAUSER"
Depois dc não poucas tentativas para recuperar Aparecida,
lutando sempre com a intranái-

gencia dos sonros, de cuja casa
havia sido anteriormente escorracado, Ciatti resolveu matar a
mulher. E «ntem, após ter sido
informado dc que cia sc cncusi.
trava na residência dc um
cunhado, na rua Floriliela. 23.
Água Pria, Ciialti ali chegou
pouco antes das 12 horas, licando a conversar' animadamente
com Aparecida e ssu cunhado,
a fim de promover a reconciliação desejada. Tudo foi em vão.
Diante da atitude irredutível
Giatti tirou do boida mulher.
"Mauser" e contra ela
so uma
disparou um tiro. O cunhado
de Aparecida evitou que Giatti
desfechas.-je mais tiros.
EM FLAGRANTE
Humberto Giatti não pôde lu.
glr ao flagrante, sendo delido
e encaminhado á D.* Delegacia.
Enquanto isso ocorria, eram
prestados cuidados a Aparecida,
que. depois de medicada com
urgência no Pronto Socorro, ciesentrada no Hospital das Clinicas, pois a bala lhe atingira a
região mamaria esquerda, penetf ando profundamente.
Humberto Giatti havia comprado anteontem a arma e respectiva munição, para cxlcrnüDar a esposa.
A autoridade, após o termino
do flagrante, enviou Humberto
Giatti para o Departamento de
Inuvestigações, a fim dc que seja
Investigações, a íim do que seja
de Detenção.

Corbiniano Villaça, convidado pelo maestro Eleazar de Carvalho
do Juri do Concurso
para membro
"0 Grande Caruso"
de Canto
para
a Bolsa de Estudos Mario Lanza
O aclamado regente patrício
Eleazar de Carvalho, que tanto tem brilhado no estrangeiro
(Eleazar c Professor de Regência do Berkshire Music «Conter
de Tanglewood. Estados-Unidos,
por exemplo) foi nomeado pelo Ministro da Educação e Saudc, sob cujos auspícios se realizará o Concurso de Canto "O
Grande Caruso" para a Bolsa
de Estudos Mario Lanza, Presidente da parte artística e técnica daquele certame — que
está. de resto, despertando grande interesse, sendo elevado o
numero de inscritos no mesmoO JURI
Assim, Eleazar de Carvalho
convidou três personalidades de
destaque c dc grande competencia para formar o juri que
iniciará, por estes dias, o julgamonto dos candidatos inscritos

De F. A. BANDEIRA DE MELO
Embora já tx tenha jcllo qúalro uu ••;,
liansmissõcs dc ópera nos Estados Uniria
assegurar que nenhuma delas sc rcnesmi'^^
revolucionário reinante, sábado ullínio imâS
Et>ta característica verdadeiramente 'tH,»sM^
ffi? fÍM
todo espcoía!
sabor tor/o
especial rir- *¦«
-i
espetáculo,
spetáculo, um saoor
mo", onde as cámeras âe Teleuisio à •--¦ ¦• "'
com pistolas c os _ uosm operadores n jÇHS*m
ubrasâe arte. E' bem verdade quasCSi'Ú
T.. Polida
Polir.i,, ,c ™S'íl!?tis
Prefeitura, S B. A. Tj,
concei"
r-inirln
hipotecaram inteira solidariedade à riipíS^
crõfilos italianos ameaçando impedir n iiml
pela TV, so não desfecharam o golpe //.,„! 7«*
¦
repugnância com que a ,S\ B. A, T rerrh,,
testo. Temos a çcrlçca dc que ale ostâmiJ®
— Lconcavalh e Pietro Aíoscoònl
questão
V'*
üir-se-iam contra este ato de mcMcmclaíL
(;ciio, tão nobremente rebatido pelos InálosPí
Com efeito, n mlo^Iitíriü
mis ferio bárbaro.
Tupi, organização altamente, defiellitu] anl
com as despesas da transmissão, amsllkimiia
de cultura para os pcninsulam do velho cofis'
'
fenômeno inédito na História Universal
Insistimos nesta tecla, portfu o ricsprc'o/fi,i
morosoi Sc nos Estados Unidos, os direitosi «!
'
foram objeto de negócio, por que cmü0 „0
mesma
a
coisa?
tião se pode jazer
Scmqutitrtr
gerar, a competência do nosso corpo lécnko m
aesegurar que, em Nova York, a írradljejíS
per ou em qualidade. De acordo com o cá»!!
brasileiro, o autor ou descendentes tio kmí'
podem objetar sobre reprodução de nmci obra •]««',
cm casos dc prejuízo artístico (incompeie/idí
parte de quem reproduz) ou financeiro (posarl
dos direitos). Vêem os leitores que nâo tstm
nenhum dos casos, e msim sendo, prejeHMítti
que o grande publico tire suas próprias coneto
Em prosseguimento, tentaremos einífcar-ftó
Uto pelo qual, o numero de falhas uünpmm
habitualmente se verifica nos serviços Antes de mais nada, era patente o receio mi»
conta dc todos nós. Ninguém sabia gaoí anatve
das medidas comportadas peln cujo c, por fao'-B_
reinava uma atmosfera, dc alia tensio Ámm
ti estado dc coisas, tínhamos uma «M&íciiciadsfc
ác mil. pessoas, colocadas diante de um tmttiií
ganlc da Pliüips, as quais conlrlbuiràm n» m
parle, para afobar os técnicos, jú btaltàltmi
dos com ó problema, da iluminação. DétíiíUmi
it anca na história da TV-Tupi, fórum eiicoító
condições dc luz tão adversa. 0 irutm. oronjist
completa obscurida.de, ora na penumbra étn'ál
intensamente banhado por refletores, não inm
r.ava meios para realizar um ajuste (ie/í-ifeo"
equipamento. A ausência dc. c/is-t/ío, por-mmi
possibilitava a execução rápida dos referidos jjí?
prejudicando também, o serviço de cortes nisté
ras. Ajunte-sc a isto, dificuldades de comum
"camera-men" (no interior tio
entre os
Woperadores do video (no ônibus-controle), qui
achava interditada cm um sentido, parewitoi
lendo absoluto exigido pela platéia, e ícrwiM
panorama técnico dos mais penosos
A experiência, adquirida nessa primem lítii
t/t tesão feita pela TV. do Municipal, scrcíu-iio. à
roteiro para as demais que preltM
precioso
levar a efeito. Já alnanhã. a equipe tio iin
rã na grande, casa dc espetáculos, ptn ttmA
"O Barbeiro dc Scvilha" c.
graças ao pe apjil
7»!js sábado ultimo, contamos que, então, pitem
alcançar um sucesso muito mais completo. Ks
receios desapareceram. Sabemos quais tisdiltòíi
des que vamos encontrar.
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Corbiniano Villaç-a. velho cantor, barítono dos mais conipletos com que já contámos, agora afastado das atividades arisisficas, mas ainda uma das maiores autoridades musicais do
Brasil, é uma dessas personalidades. Villaça-,
que conviveu
com Francisco Braga. Alberto

A aristocrata
das máquinas de costura que.

- _r Jf '^1

'¦Xwdítííto él mo
flK
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Uma nova má-

quina de costura
por um novo

PRINÇ1ÍS.S,
•

____3_____________L

s

¦ máquina

eçoiioiriia, conforto e beleza que
^___________B
lerásernp^l
proiorcióiiará a sen lar.

preço

Sensacional oferla da "Mesa
Redonda" da "Galeria Carioca", Rua do Ouvidor, Esquina de Gonçalves Dias
"Taillor-Bird".
u máquina
dc costura dc jabricaefio inulesa, pesando apenas- 17 libras, é a ultima'palavra cm
simplicidade e portabilidade.
AjustavcV a qualquer tipo
ri-; costura, o ponto pode
tambeih ser aumentado on
diminuído para satisfazer ás
necessidades, por meio de um
- simples para/uso.
'"raillor-Birâ"
é a. màquina dc costura que satisfaz a
todas as exigências d.OjnésUcios; usuais e ainda ocupa um
mininw de espaço, pois c fecitada cm estofo especial.
Pela metade dc preço das
nín/uinas de costuras ja
existentes, "Taillor-Bird" tí
a -máquina de costura aue
isocc -Hocfc comprar, somente
amanhã c sábado, na "Gatrria Carioca", Rua do Oumdor, Esnuina de Gonçalves
'inual
üias, pelo preço sem
de Cr$ l.3S0,00 ou Cri ÚM0
por mês, a credito. SEM juKOS, co.d iodsíz r lacllídadesfoi socorrido
túlio Vargas
Preso pelo
RP 25, foi o
em flagrante

pelo* Hospital^dè-a Internado.
detetive ns 446 da
motorista autuado
no 21." distrito po.

tle costura que, pci-

uliliiUde e o valor dn uma J""1'
ELEAZAR

DE CARVALHO

Nepumueeno, i.csnique Oswaldo.
que cantou na Sorbonne, que vivou 38 anos em Paris e que lá,
como em outros grandes centros, divulgou a musica braslleira, Corbiniano
Villaça,
a
quem a austera "Le Mencstrel",
a mais autorizada publicação
musical dc França, em 1921, dedicara os mais expressivos elogios, que brilhou na Salle Preyel,
que fez uma temporada em
Monte-Carlo, que tem, como vemos, um.',"background" excepcional, estará assim no juri formado pelo maestro Eleazar de
Carvalho, que convidou ainda
Violeta Coelho Neto de Freitas,
a querida cantora patrícia, e
Salvatore; Ruberti, naestro dos
mais autorizados com que contanios, cuja folha dc serviços
em prol da divulgação da boa
musica é por todos r. conhecida.
Scra no Teatro Municipal, diga-se dc passagem, que na noite
clc 18 dc Outubro, terá lugar a
Grande Final Intcrnccional do
concurso ora cm andamento, e
de modo tão feliz patrocir.ado
pela Mctro-Goldwyn-Maycr. pclos Fabricantes de Coca-Cola c
pela Pan American World Airwaysí Reconhecendo a ai a finaHdadc artistho-cultural dessa
prova, o Prefeito João Carlos
Vital prontamente cedeu o nosso teatro máximo
para aquela
noite, atendendo a uma solicltaçao que lhe fez o Ministro
Simões Filho, sob cujos ausplcios, repetimos, se realizará o
excepcional certame

CARACTERÍSTICAS
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Cotlura |>«.» frente e V*
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Vendai a Prato tem
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Fiador.
Irada e $em
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T/ÍRIS, 20 (United' Press) — Q
criticou «s planos de clefesa oniicnla
..ntil».'
"m"'^
cias e dis!,e qiir Fiança
a união européia rrn
oc - $Ê
„, ii
(Io Atlântico "está despojando a
ípaii" '...mi
Numa proclamacão eleitoral A*J^Att\tÁ™
munici.iais de outubro próximo. «'''¦'.":'.¦_.» dt "" m
m í
necesõita de "reformas fiiiiriaincnlai» .
" |je
MSUir com o triunfo dc seu partido.
fV|.riir
'
e nio .os franceses estão dita'"-" * '
"i tjual esWn t.r.r.ilvW¦* :-
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AFIRMA O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
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DO VASCO
Lfl DE MALCHER
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DIVULGOU I SU
lotro ponta argentino
/irá para o Fluminense

_9
^^_H

"• ¦
Ferreira Filho, falando ontem com
s :Í,mÍ dl«e que o Fluminense continua
im1} óíâdorcs. Aliás, continua pretenw*ndo•ratar retorço.-;, mas, náo encontra,
'¦fj/s
con
momento, capaz de se descon.
K* tó Jogador
cit-cer uni empenho do club. parea ceder,
S. Paulo não pode
Krounicoponta.cia equipe; Chico, o Vastío
?**«* que precisara dlelc na campanha
Bauer, impossível sair. De moKeinató;
¦jjfjor mais que haja luta e esforços, o
lUoense nau feliz cm suas tentativas.
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O diretor de foot-ball do club das I.aranjei\-?,s, revelando a ultima novidade do club, disse
que recebeu um telegrama dc Buenos Aires, tendó-,um representante do Fluminense, na Argentina oferecido um ponteiro direito. Tratar-se de
Converti, do Banfield. Não conhece as condições
técnicas do jogador, mesmo porque, :*-í.o se fala
mais no foot-ball argentino. Porem está dispoto a aceitar a indicação, submetendo aquele atacante portenho, a um periodo de experiência.

CONFESSA

Âm

Grave acusa-o ao
senhor Manuel Maia
Providencias que serão tomada:;
pelo presidente da Federação

y>' .-"'i^^B

TRATA HE DE CONVERTI, OFERECIDO AO CLUB TRITELEGRAMA'
COLOR'-¦- BENICIO RECEBEU O
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Vai dar "panos para man*
gas" a indiscreção de alguem,
quo forneceu a um jornalista
que trabalha cm dois diários
desta capital a cópia que tirara
da súmula do jogo Flamengo c
Vasco.
Houve quebra do sigilo c consequéntemente violação do Codigo Brasileiro de Foot-ball. A
lei é omissa na parte da violação do sigilo por parte de pessoa que não seja o arbitro.
O art.0 350 do C. B. F„ diz
textualmente o seguinte, referindo-se ao arbitro:
"Quebrar sigilo clc documento, fazer ou autorizar
publicações referentes ao desporto (foot-ball), pelo radio.
Imprensa ou outra forma, exceto as que disserem respeito
à explanação de assunto técnico; uma vez obtida a necessaria autorização do respectivo departamento:
pena: advertência escrita;

tmmmr'%?
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TANZI:

difícil a adaptação ao
football brasileiro

POSTO DE DANILO
Dificilmente, o centro médio vascaino escaparo da suspensão — Alterações tambem
no ataque — Friaça no comando e Chico na
extrema canhota para o jogo de domingo

Agora o passe de
Ruarinho terá preço
A principio, o Internacional queria
apenas dois jogadores, em troca —
O Botafogo procurará resolver o
caso ainda hoje

taiente em Santa
km o America
A"cracks"
partir de hoje no Vista Alegre os
rubros — Encerrarão amanhao o treinamento — O mesmo
quadro que venceu o Botafogo

suspensão
ale 30 dias ou
multa até 300 cruzeiros c
exclusão do quadro".
MALCHf-R DEFENÜE-SU
Gama Malcher esteve ontem
à tardo conversando com o presldente da Federação, sr. inocencio Leal. Esto interrogou-o a
respeito da violação da súmula,
afirmando Malcher categórica
mente que entregara á súmula
ao secretario do Tribunal e não
conversara com ninguém a res. •
peito.
QUEM íi O CULPADO
A Secretaria do Tribunal rccebeu o documento ás 12 horas,
proíocolando-o sobre o numero
778, Oscar Wrlght. secretario do
Tribunal que está presentemente respondendo pela Auditoria,
declarou ao sr. Inocencio Leal
que somente uma pessoa havia
lido a súmula e tirado cópia de
seus dizeres. Esta pessoa foi o
(Cont. na 15a pag. — Lelra A)

ELI PARA O

Retomará no fim do ano se não melhorar até lá — Senintenjiu a marcação — Os treinos no Brasil são mais
espera
sos -- Tres meses para render o que o Olaria

tanto o Olaria pensou noi
iuii dc 51, olhou primeiro
no mi quadro de profissloj'p»:uratido ver as talhas
jiilsliam, a fim dc que conBise cai tempo a situação
falido dc armar um onze"
¦tento".
íliotços íoram buscar em váti cenuor esportivos, inclusij, 10 exterior. Assim, clc Bucs Aires, rio Tigre, nos velo
ri; cc Montevidéu, do Bela
iií, veio Alvarcz; do Piaióic. Osvaldo; rio Bonsucesso,
liriio c do Vasco, Lima.
Irai toi dc inicio a grande
(tótá dos bariris. Veio c íoi
O Botafogo pensa agora cm dia. O jogador gaúcho chegou
saio de produção, mas
Ruarinho, como solução de seu contundido, com uma luxação
Ciil.no 15" paq. — íeircT R) grande problema da linha mé- no pé direito. Treinou assim
mesmo, deixando boa impressão. Mas. a situação ainda esta
para se resolver, tanto com referencia ao passe, como tambem sobre a contusão do jogador. A principio, sabia-se que
o Internacional queria apenas
dois jogadores do Botafogo, oni
troca de Ruarinho. Hamilton
era um dos playcrs indicados
pelos alvi-negros ao campeão
gaúcho. O outro jogador ainda
não havia sido escolhido, dependia das pretensões do Internacional.
Acontece, porém, que agora o
club sulino parece querer fazer
maiores exigências, fixando um
o passe, além de
preço para
um jogador do Botafogo. Por
compromisso do America sendo observados pelos de Cam- isso, o cas0 Passa •*¦ mcr<-cer
|*i domingo c dos mais díli- pos Sales, não existindo da par- maiores atenções dos dirigentes
rua Bariri a situação te d0 treinador
Delio Neves do campeão carioca de 48, visto
[6,Ni
ta qualquer club não c nada qualquer desejo de modificar a que, ha
possibilidades de se
Em seus redutos.
aproveitar Ruarinho na peleja
piivcl...
1 Mrlensts tèm demonstrado formação do quadro que venceu com o Canto do Rio. O pivot
Vr om rival á altura. Por essa
na 15° pag. —Lelra F) fConf. na IS" pag.—Lelta C)
W» todos o* detalhes estão ÍConl.

í~

A situação de Jaminho parecia periclitante. dentro do Flumesmo para
minense. Estaria
ser dispensado, segundo os comentarios, visto que. após b
match com o Vasco, tivera uma

«

o assunto,
Afirmando desconhecer"Mas
ele não
Eurico Lisboa indaga:
tem contrato com o Flamengo" ? —
Livre e desembaraçado, o Vivinho
interessa

DOf LAMf

-OUE JjEZINHO. DO
JBOTAF-Oaü, NAO BE
CHAMAJoSE E SIM
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O Flamengo reuniu a
crônica esportiva, esta tarde, num almoço comemorativo da vitoria sobre o Vasco.
Você foi lá?...
Eu, não... Recebi o
convite, do Abreu, agradeci
muito, mas náo fui...
Por que?
Cá, entre nós: esse a,lmoco estava pronto há 7
anos..
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Ficou tonto, após o jogo com o Vasco — Não pensou o
club, em dispensá-lo — Benicio Ferreira Filho fala ao
DIÁRIO DA NOITE sobre a situação

—-~-
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—¦ Que vai fazer o Fiamengo, cm Vitoria'*
Vai assumir um compromisso, assumido desde
antes do jqgo com o Vasco.
E náo lhe parece perigosa essa historia de Jogos
amistosos, nas folgas do"campeonato?
O Vasco que o diga.. jj
Vide Ademir...
Que ideia foi essa, do
Flamengo?
E'o não esperava vencer o Vasco...
E que tem uma coÍ3a
com outra?...
Pensando na derrota.
quis garantir-uma Vitoria,
para logo depois...

^B _*_-_.

jaminho havia levado
forte pancada na cabeça

Tambem Vivinho
em cogitações

"•T2|B^_55Í*^

Com u
lerã reperlutido, lios
FERNANDO
círculos
'alvi - ncBRUCE
rtos,. a feia
derrota, de
sábado, con
Ira o América?
Claro que nenhum bnlafogurnsc pnderâ ter ficado
satisfeito com a produçãoda equipe. Jogou mal, parerendo um team sem técnico.
Viu como só. atacava pelo
alto, com aqueles dianteiros
de pequena estatura, contra
o* altos defensores do Americ*.?
.— Quem não viu. olhai!do it placard, verá tudo...
Agora, já admitem o»
dirigentes dn Botafogo a
necessidade dc renovar o
quadro...
E' mesmo ? ... É* há
algum novo elemento em
cogitações?
Algum, náo... Várins...
E quais serão? Pode-se
saber?...
Perfeitamente ... Pirilo, Arila, Rubinho e Otavio.
Qualquer dia, entra o
Carvalho Leite, tambem.
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A expulsão dc Danilo na pc- dc Justiça Desportiva, quando
lcja dc domingo último com o conheceremos o resultado do
Flamengo trouxe para a dire- julgamento de Danilo.
ção técnica um grande proble^A^WWWVWVW\Ai%A^AA»i^^A'
ma. E isto porque, se trata
um
de
jogador que
justamente
ocupa uma importante posição
numa equipe de foot-ball no^^k - ^B-... .
tadamente no conjunto vascaino. quando todos nós sabemos
que Danilo c um elemento de
__T:--mmw -"-"""¦-'" ^_j_l___
real valor.
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Acontece que o aludido
R t
m\ **i*ir^—i
p!ayer dificilmente escapará da
*__py *
suspensão. Tendo ofendido mocr __&#*- ¦
Br*" •*
_jt*'•
ralmcnto o árbitro da nartida,
o jogo com o Vasco, é alendido pelo médico Pais Farreio
l'¦
*¦
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__ln__r_.
m
Mr
*
sr. Alberto da Gama Malcher,
este, não titubeou fazendo uma ' vÈ,
Mm. >¦
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tremenda carga contra o jogaAt
dor na súmula que entregara
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segunda-feira
na tarde dc
secretaria do Tribunal de Justica Desportiva, da Federação
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Metropolitana de Foot - bali
Danilo deverá, fortanlo, ser
suspenso. •'
EIA' DE SOÍUK-AVISO
Podemos adiantar para os
nossos leitores que na hipótese
de se confirmar a esperada suspensão, o tccnlco Oto Gloria
¦
não terá outra alternativa senão desbocar Ely para o centro
da Intermediária para o jogo
rie domingo próximo contra o
_¦'
Madureira, no estádio de São ^__l
Januário, entrando Jorge na
media esquerda c Alfredo
atitude pouco recomendável. Porem, quando foi anunciado o asa
direita.
Mas, não houve qualquer con- seu afastamento do quadro, de- naNOVO
ATAQUE CONTRA O
firmação por parte do FlumiMADUREIRA
nense. Continuou o silencio em duzimos haver qualquer ligação
Ainda com relação ao Vasco
torno cie qualquer gesto lhdisci
da Gama, estamos autorizados
plinar rio medio pernambucano ("Cont. na 15a pag.—Lelra /) a informar que em consequencia dos fatos acima narrados, a
ofensiva eruzmaltina deverá sofrer alteraçíes. Assim é que a
ala direita será formada por
Tesourinha e Edmur, cabendo- Malcher, enlte o repórter, Alves de Morais, advogado do
o comando da ofensiva a FriaFlamengo, e flomeu Dias Pino, diretor do D. de Árbitros
ça que, desta maneira retornará ao i*c)i antigo poslo. Maneca continuará na meia esquerda devendo Chico ou Djair
sendo mais provável o atacanto Kiiuclio, ocupar a extrema
canhota.
Em todo caso vamos asilar*
dar o treinamento da equipe e
tambem a reunião do Tribunal
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Jaminho, contundido durante
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A última novidade no setor
esportivo se refere ao possível
ingresso de Joel no Vasco, o'.i,de já se encontra, há dois anos,
o seu irmão João Martins.
Convém lembrar que o pai de
Joel c vascaino. embora não
esteja enfronhado cm assuntos
de foot-ball, tanto que nunca
influiu no destino dos seus filhos. João Martins, por exempio, era do Fluminense, antes
de ir para o Vasco, ao passo
que Joel era botafogiíensc e já
declarou ser adepto do Flamcngó.
Mas parece que o Jogador,
agora, está ínlercssad oem ingressar nas hostes de São Januario, já que decidiu não íi*
car no Botafogo. Nesse caso.
seu passe seria comprado ao
alvi-negro e sua transferencia
se proses ária normalmente, de
vez que o Flamengo, oficialmente, nada tem com o~"jogador...
.
Em face dos ruinovcs — c
iâo nos foi possive! falar com
Toçl — ouvimos Euri.o Lisboa,
3iido o vice-presidente dos in:rcsses profissionais se mosrado súrpréto com a noticia
Não
me
'ílaram sei de nada;se vão
houvesc creio que,
e alguma coisa, eu seria o pri*
irieirò a saber. .
E indagou:
Mas Joel nfio tem contrato
com o Flamengo?
Respondemos que não, ou por

outra, que o contrato do jogador com o Flamengo, assinado
há muito tempo, na residência
do sr". Marcus Vinícius, não
tem o menor valor, a não ser
depois que se cígotar o prazo
de seis meses, quando Joel rcverterá à c'-t***çoria de amador.
ÍConf. na 15" pag. —Lelra O)

ISSO NÂO PASSA
DE UMA CALUNIA

VOLLEYBALL
Instalou-se cm Paris o
Congresso da Federacão Internacional
FILIADOS O JAPÃO. ARGENTINA, FILIPINAS, GRÉCIA E
ALEMANHA OCIDENTAL
Realizou-se em Parts, a instalaça o do Congresso da Federa*
ção Interhácloriaj de Vollcyball
a quirfcfstivcram presentes a sentidades nacionais, do Brasil, Bel*
gica Bulgária, França, Guate*
mala, Honduras, Itália, Israel,
Holanda, Polônia, Portugal, Luxemburgo, Rumania, Turquia,
União Soviética e Iugoslávia ao
todo 16 paises.
O Congresso homologou a fl*
liajão das federações do Japão.
Argentina, Filipinas, Equador e
Grécia e Alemanha Ocidental.
Vão ser examinados os pedidos de filiação da Finlândia r
Venezuela.

O Diretor do Departamento de Árbitros defende Malcher — Não é verdade que o órbitro paraense faz apostas de 40 mil cruzeiros no Jockey Club ¦—As apostas nunca ultrapassaram a importância de 200 cruzeiros — Declarações do sr. Romeu Dias Pino á
reportagem do DIÁRIO DA NOITE
Depois que terminou o cncontrò Flamengo e Vasco da
Gama com a vitoria do conjuato rubro-negro após sete anos
de longa espera, os dirigentes
do club de São Januário, não fc
conformando com a anulação
do segundo tento c que seria do
empate, conquistado por Friaça, desandaram cm fazer cie.
claráções as mais iniuclosos ao
juiz da peleja. Alberto da Ga-.
ma Malcher. Depois de terem
declarado que esse sroilro não

constitue mais pessoa -Muda no
seio da familia vàscàlna, os díretores do bi-campeão da ci.a-,
dc, notadamente, o vice-prjíidente do Departamento de Proliísionais, sr. Eurico Lisboa concederam entrevistas aos riivef.-r.s
jornais c emissoras, fazjndo
severas acusações a Gama Malcher. Disseram os vascainos que
Malcher foi vendido, que M--.Icher não possue capacidal» 11("Cont". na J5° pag. — Lelra Ii)

Nova tentativa do Botafogo para

não ser degolado do Torneio Rio-S. Paulo
Praticamente vencido na batalha das rendas, o alvi-negro, como no ano
passado tenta alterar o regulamento do certame interestadual, com a
inclusão de mais dois clubs de cada capital
Já no ano* passado, quando
v.:rificou qus ficaria de fora
Copio ficou, derrotada na batalha das rendas, o Botafogo tudo fez para alterar o regulamento do torneio Rio São Paulo.
Como rebordarão os leitores,
alem do Vasco, que foi o campeão e o primeiro colocado nas
arrecadações, o America e o

Bangú tomaram o lugar que, no
torneio de 49 pertenceram ao
Botafogo e ao Fluminense.
Daí o empenho dos dois clubs
junto aos seus co-irmãos paulistas, no sentido de alterar o
regulamento, permitindo a Inclusão de mais quatro clubs
(sendo dois cariocas e dois paulistas), sob a alegação de que,
assim, haveria mais interesse,

quando, na verdade, o objetivo dos para o torneio interestaera bem outro.
dual
De nada valeu, porem, o tra*
O Bangú, lambem, mantenbalho do alvi-negro, pois os do o mesmo ritmo, poderá depaulistas se mantiveram irre- cidir sua classificação ate no
dutiveis e assim o Botafogo c próprio turno, ao passo que o
• Fluminense perderam cxcq- quarto lugar está entre Flumilente fonte da renda.
nense, America e Botafogo, com
Nesta altura dos ácóritecl- mais vantagem para o tricolor,
mentos, Vasco e Flamengo já
se podem considerar classifica- ("Conl. na 15a pag. — Leíra M)
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Foi este jornal que antecipou a noticia
ria vinda rte Murilinho para as hostes do
Olaria.
Procedente de Beio Horitonte, nnde
esteve durante quatro ano* e onde. encontroii ambiente para impor suas qualiciades de bom jogador, o antigo ponta do
selecionado capixaba e mais tarde do Maclareira e Fluminense, se interessou pelo
Olaria, ou melhor, o Olaria se interessou

Tudo em ordem,
afinal
Oáusou—vlvá repercussão em
Iodos os circulos esportivos cia
;:ldade, a noticia divulgada polo
i.HARJO DA MOrriS na ediçân
rie segunda-feira segundo a qual
nenhum dirigente do Vasco fia
Gama foi ao vestiário do club
rubro-negro depois do FiamenÇo ter conquistado uma vitoria
após eeic anos de longa espera.
Apenas o roupeiro Oiiico ali esteve, ocasião em que cumprimontou o velho Jonhsson e e
.ibraçou os cracks da Gávea psia vitoria alcançada,
A atitude dos dirigentes cruzmaltinos tanto mais foi repa-ada.
quando se sabe que quárente e oito horas antes do joío, houve um ambiente festivo
n pacificação entre as diretorias
dos dois tradicionais clubes, na
'éiie da Federação Metropolilana de Remo em presença do
general Senna de Vasconcelos
que foi o mediador rio reatamento dss relações entre o Vaseo e o Flamengo,

m
BM

I
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H

Picabéa, que foi técnico do América
Mineiro c tem Murilinho na melhor conta,
eomo jogador on simples cidadio, eonseguiu que ele revogasse sua decisão de deixar o football, pois voltou ao Rio tão sóAtente a pedido de seu sogro, com o qual
se estabeleceu num negócio.
Acedendo aos apelos, Murilinho aoa-
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O football nas olimipiadas de
Helsinki
Existe, no momento, uma série de controvérsias quanto a
disputa do torneio de football nos jogos Olímpicos de 1952. Náo
se sabe, ainda, qual é o critério a ser empregado na classifiqa»
çâo dè amadores e profissionais, ou, com outras palavras, quais
•íérfco os paises que poderão se inscrever nes.se setor e quais Os
que ficarão proibidos a fazê-lo.
Como é do conhecimento geríil, os jogos Olímpicos são disputados exclusivamente por amadores, reconhecidos como tais pe!*s suas próprias federações e, consequentemente, pelas federaçôes internacionais. Acontece, entretanto, que na zona da ocupaÍConl. na W pag. —Lelra P)
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Conselho dc Julgamentos ria
FMB resolveu por unanimidade. negar provimento ao
recurso do jogador Rui dc
Freitas, contra a decisão da
FSIb; que hão tomou conhecimento do seu protesto coritra Afonío Lefever.
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quanti». "!"
HORÁRIO

pum
f*om<1%
i fr?.'ral s reioiveu-qiieutó

A Associação Atlética Sclirrlng, sagrou-se campei invicta
(Chave B) do 3." Torneio promovido pelo S. E..S. I., ven. cendo, sexta-feira ultima, brilhaptemcnte o quadro do Inapiorld pela contagem de 49x34,
na quadra da Escola Técnica
Nacional. O poderoso "five"
da Schering enfrentou o adversario para a vitoria final
com a seguinte constituição;
Ailton, Durvai. Syrinei, Oscar
e Sebastião. Nos últimos mi-

REBOLUÇÓES DO (!. o.
¥..: x) aprovar as atas das
sessões anteriores; b) empossar rts membros da Comissão
eleitos para o quáExecutiva'1951-1*55.;
c) eleéir
drienío
por aclamação ós j seguintes
dirigentes da Comissão Executiva para o referido periodo:
vice-presidente — almirante
Atila Monteiro Ache: secretario — sr Antonio dos Réis
Carneiro; tesoureiro — eomandante Paulo Martins Mei-

Os paranaenses seguem para S. Cdfórína
">_• Com destino a Florianópolis, seguem hoje a delegação
de basketball do Pará que intervirá nó Campeonato JJràsileiro.
Hoje os sergipanos estão sendo esperados nesta capital tle paisagem para o sul.
As delegações intervirão nas preliminares.
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DANTAS

j

ia; c d) aceita,' a demissão do
sr. Adolpho Schírmann .d»
cargo de secretario admiltistiatiyo, agradecendo, Os bons
serviços prestados ao Comitê
Olímpico Brasileiro durante o
tempo em qdé «ereeu aquele
cargf.
* * # ,
O RiachUelo verii de protestar contra o juiz Afonso Lefever deridó a e»te ter anulado uma «esta d^' grêmio suhurbano na péltia contra
'f* o
Grajati', de iuvçíiís.
Jogando contra a seleção
fluminense, o selecionado cárlf ea. *tnce\l pçl* . copisgem
úe 46x36. Os cariocas não se
esforçaram...
Resolveu ó Departamento
Técnico da FMB.: aprovar a
segulité propSsta do Dfpartamento Técnica: -. Èm obdiçneia ae que . deterpilna •
art. 6." do . Rágulame
d«
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;• concedeu Inscricio io Vu
Gama no lòmrofjtó
! segunda classe.
*. respeito (ifili ie
porquanto o V. jm ii !
'lera entradas lio fí.í
1. lasrriçío
depois ile !.'i_Si
praso. o ir. S;Jv:o ttoí
liotá oficial disse o íí»
l"i •

DF.TALHE DO ENCONTRO EM QUE O URUGUAI FOI VENCIDO PELO pARAGUAl

NO SULAMERICAKO DE VOLLEYBALL

ARGENTINA xURUG M\
principal prelio desta noite
a

BRASIL X PERU, NA PRELIMINAR

O Campeonato Sul-Alnericâno de Volloy eslá se aproximan(iq do fim e destarte está entraindo numa fase das mais
empolgantes, pois os resultados
que vém se oferecendo as respectivas rodadas, vèm (leflnindo a situa (}Só dos principais
concorrentes, notadamenté o
Brasll, que se apresenta como
favorito absoluto a- obtenção
dos titulos masculinos <i fêníiniftofc.
Hoje teremos os embates feminino Brasil s Peru e o masculino Argentina x Uruguai, os
riURls prometem transcursos
sensacionais. ,
O Peru que tão brilhante fl-

sempre resJfcSTE pobre ancião reumático e hemiplépico
peitou muito os sonhos, o meu avô — que Deus o con*
serve em Sua Santa Gloria!.— ganhou muito dinheiro no
hiclio, interpretando seus sonhos. Se uni
sujeito sonha com iim corcunda. é jogar no
eatíielo, porquê ganha na certa! Se sonha
com juiz de foot-ball, é cercar a vaca peiot*
éeie Iqiáos, porQue como o quadro'de árbitros está avacalhado, è batata! Mas,de
toiçs, o sonho mais importante que alguém
iá. iene no inundo, sem ãuviqà alguma, foi
Hquelc do Fâraô. Ele sonhou certa tei coin
sete. vacas (/orâas, e depois cóni sete magras. E como nâo houvesse meio dé 4af
còm a coisa, chamou José. que ¦naquela,
altura Unha lama ãe "Madame Azul" do Egito, e entáo
o fàpàz explicou'Que áquelaá sete vacas gordas tinham
sido os sete çnos ãe fartura ein (fúe vivtu o Egito, nadando
em ttigo, vivendo à tripa, forra. Mas que viriam outros
íeífi anos de ppnuria, em que o pais iria viver à mingua,
,_
üe Ungi: eram as séié fícüí magras!
Eu Mo sei, não... mas.anão com uma coisa cá a me
mexer no soiâo, que se o José, o tal dicifraâor cie sonhos
estivesse vivo, eu o iria consultar. E' bem verdade que
nâo e"aõnKb... mclr, è tão pareàido, que ando cismado-com
it coisa. Ê. vocês, meus bons amigas leitores, ditâó se tenho
ou não razão. Séie anos levou o Elamçngp será vziicer qm —
•
VMM'" foram, mal comparando, as sete vacas magras (lo
#
Egito! Depois daquele celebre goal de carniça, do Valida
mohlando no Berascochéa, e que tirou ao Vasco um tr]campeonato, que o Flamengo tem cumprido o seu fadai-lo'
Fixados fts locais para Sete anos levou ò rubro-negro sem aceYtdr uma no Vasco'
E tígora, estou com apulgtt atra» Qá orelha, cismado com
os 4o e 5° Concursos — o negocto: será.quc virão àt seta vacas
gordas fio FlamenAs disputas dos tro- go?.'... So o tempo ròipondefã.
Mas,do
falar hoje é darenovação de valofetis "Roberto Peixoto' res do.nosso què.qwro
fcoMaü. EstamòiMpéúdo umáipocà **f'"**
WM
Si itilkiiã
_.ií.
iso;, xttnppr"
soecer , o*n
dO 710."">¦
em /•,«,_.
valores éstao
e "Maria Helena"
se-•*_.'
que as
renovando.
Duvidam?
Então
vyam
o
jog0 áe dominga, dò Vasco x
O Conselho Técnico da í1,. ^f.
N. designou- a piscina de Santa Flamengo Voçes irão lá mcontfàr nina mocidade èitü*.
orotmho
ante,
desabrochando t>ara 6 siort hom uns
Tereza, pam ás finais do Qüárto Concurso Qfifiial. destinado largo futuro"ã sua frente! Np Vasco vocês verão'Auausto.
aos infatítò juvenis, sobre o pa- Twurinha.
m.x. Dane... No hàtlienúC vakos ehtroclnio do clube local, quando conMr, Ad&oünho.., . Brih¦.. Biguá...
Newton..
"ito%
será disputado o Troféu
mesmo, completar o team, o Peracio, que será, sem
berto Peixoto" oferecido por Mm
tMumá, a mais recente aquisição M
âtiv-aa
fbot-mi M*
éjsse. desportista pnra premiar o
vêncédpr do "Védoly" a prova ciçnaV Por im e que o prefeito Jgi0 fflffi Mi mandou
ti
o
Medrado cobrar taxa que oabid à Prefeitura, pèlú
mais dtira da r.ossa aquática.
jogo
?¦ " :/"•"
Na primeira disputa do "Ve- realizado no Maracanã.
dley" reallíada em 1949, foi verir^ÈfiSÊSB iaxtl?'~ Perguntou espantado 6 tesoureiíjpor. SeíBÍo. Rodrigues,. tendo roda Federação A Prefeitura dlèm àóqü^ckra
pelo EsRicardo Cipaflemà levantando o tádiO, nao tm liada Que levar
vTroféu, nó'ano prosiiiò p»ssa;
fem iim séhhor, — d<iíe*o
Medrado. E a parte da
do.'
..O ór^ão técnico da. entidade tln$lX °-e mm j0t,° ao De^rth^nto dé Assisaquática; metropolitana, marcou
È como.o tfaoureiro da entidade Metropolitana não
ainda para á piscina do Fhimide '^bin^te Ao tf efeito exrrênse o Quinto'.eonio
Concurso Oíi- aíicou- COm a
'
cíâl.V que terjí
píincipa;
E a taxa entre os teams
atfgçáo a.dlátótit dó Oãmp^oque representam n Àniin
de Jiuiiors. Juriráment»

gura fiz frente a Argentina, lavando-a de vencida caterá defrohtar-56 com as estrelas brusllslràs, nu.m prelio que se afigura dos mais sensacionais, isto
porque ambos se encontram
invictos na dianteira da tabela, com possibilidades portanto
de .oblerjm o pílmêírõ posto.
O prelio principal reunirá
ürugUãtô.3 c Argentinos, o que
significa uma porfia cem por
cento sensacional, pois ambos
estão cm igualdade' dc situação na tabela, com uma derrota cada um, daí a sensação dn
rodada, pois os dois quadros
tudo íarãò para vence*, melhorando assim a situação na tabela.

serão cedidos ao ífclfGjf
Leonidas íoi a Conselheiro
tentar o concurso dos dois pio
•
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Diante nas trícM
Sáo Paulo no ml
bandeirante, « *%
ciub paulista resolvi"»
suas a'e.:çp»5 001
rarioca onds poderKüíffaleqnsrcíwÇosP*"-'
pe de proflssíoniis.
Leonidas diMl
ílopirao«o*«J,

tfttar de mMl

culàr Inieressí;. IW

Conselheiro 0á|*i
que manteve
nm o. dirigentes Jo
P,
Biibtirbíno. çp »'
íí
Antônio Mosím"
cíd.r
bilidarie de

Com inflamação das amigdalas, o
tuturoso player do Bangú necessita
daquela intervenção cirúrgica

Natação

0:nceSH',l_ifS

Vasco da Oama i» TMi
Equipes de segunda fflfl
2'j — Umontarat
' Interpretação
míi io (i
ó.ral a Inipaiciíl m
dencia. coiiSlltáhdO OíC
•obre a inscrição do 0, í.
! co da Gama r.o tei
Equipes ds .«gundl cm
I vez que, nenhum dlijcB
t^vtutario lhé impedia dí-l
[ as inscrições (piuitos lf
. aprovesíe.
Convém de umavM
, que os clfiiieiito! vtei
Tênis de Mesa saitaftP
'I ma
de inte:-ÊS.=M ('"
estatã .'<ff.iH
'!!_e.vcoia)Si
¦ tica do deiporto". 9
Ipreçlpua de clubíi í ç5ís,

HeriüiiÈ e Valten

Barb alana será
onerado hoje

-

u

íiPüttk
Fluminense interne^T
venlo entre
'if. Informou.vADBMe?
q„£
Un! t|iie o éíííuo
it--í
na Procuradoria «nli
lutui-a agtiEiidahdootní
Procurador Geral. "
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cempeonate dfi 4.»
proponho sejam aprcádás as
seguwtes datas pára dêeifcão
de mesmo campeonato. Dia
?.l-9-Bl — ás 39,15 heras - hato
ÍConf. ria IIa pag. —Lelra
(Cont. na IIa pag. —Letra V)
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A taxa Du Prefeitura...

ZII.UO

De Chiiá

• y...

i:/n|Js do L
da tHXa rfp

duta daqaele que nio soube
nais dò mundo na Europa.
conduzir como um desporA íre"nte desta iniciativa en- Se
*
cpntrr.-se o. tenista brasileiro tista.
Alcideá Procopio.
ICoht. na IIa pag. — Lèlra Q)
!?;ua»i!NlÕ SALES E ROBERTO
CARDOSO NA ÍWAI, DB SIU
PLEé «m: oàxambu*
O Campeonato Aberlo de C*ixambu' está em sua íâee final,
com a r?aliwtvéo hoje da íinal
de simples masculino, quando
irão se defrontar Eugênio Salles
e Roberto Cardoso. Será um
encontro sem duvida empolgante pois os dois tenistas encontram-se em excelente ÍOrms.

dada a publiaidade que a Confsdéráçiio Érasilei- i
(Foi
fa de Basketball, através de ,um do'S seus dlri|entes teria f
1 pedido a Federação Fluminense faarA pío'. livar d juis á
Afonso Lefevér ao certame brasileiro de Sinta''Catarina,if
O pedido teria sido íeito sigrlosamépte...
Isto dificilmente será leVfiao em cónjideraoão pelos I
If
mentores do Estado do Rio, pois, seria dèücfér á níuito da i
I
I parte dos da C.B.B.
sc sabe, Lslcver não 6 desses íjue entram em I
cnnchávos
Como e pór círto. o pedido para que nio Vá a Santa I
Catarina é um atestado de qüe tta Coisas nioíaíriò «iui- I
to
honesta pior lá. Naturalftçnte que òs da CjBB ráo vâo I
Í
isso .tftiito que n5o acreciltamos na noticiai .por iaso, !
Lefcver deve ser ou náo apontado pelos ftyipinenses, íi- I
Ifr.zer
cando a critério deles a desífinácíb do arbitro sèm ífttef- J
II íerenciãs
dos mentores da C.B.B.
1

nulos da fase complementar.
Durvai foi substituído por
Brandt e S.vdnei deu lugar a
Otto. Ailton foi o "bombardendor" da noite festiva, assinalando 24 pontos.

JSsáá&iiv ¦..'-'¦¦¦. rr.,,...'...

geração Pã«fi

! Portancia
| cen ti
! entidade tei-'. ti.,
Arbitrai «^5*

A rodaria de domingo do
Campeonato do Departamento
Autônomo, correu pode-se dizer suavemente) peis nio ie
registram aquelas cenas deplorávéls de barbaria, do dominUm anterior, quando vários árbitroí foram covarde i*. estupidamente agredidos por uda
cáftla de maus elementos. Embora, sem a gravidade do domines anterior a penúltima
rodada do certame amadorlata
proporcionou uma nota distenanie no jogo Manufatura x
Valim, de qne foi prótagonista, autor de incidentes deiágradávèls, um jogador que péIa sua cfndieâo de oficial do'
Exército, deveria ièr • primeiro m se eondnsir em campo
com eorreçáo, compostura e
decência,, não só honrando, a
áúa condição dè militar, corte
também para dar exemplo de
disciplina e desportividade,
não somente aos aeus companheiros de leam, mas a propria torcida. O árbitro ura
sargento lo Exercito como era
TÊNIS
natural ante ás atitudes deslúnvenháVeis dc seu superior,
Uma grande têmpora- ficou amedrontado, "receioao
de agir" e fatér valer a sua
da internacional em no autoridade
de árbitro, resultando dai uma série de incivembro
dentes
vergonhosos
e infrinRm novfmbro próximo dever*,
ser reaüsado Cm 8. Paulo uin* gentes das normas disciplinae que foram oniotidag na
grande temporada internacional res,
Não cen curamos o ár-_
de tênis com a partiéil>*çêo de' súmula.
omissão dog fatos, é
grande» tenistas qup estiveram bltro pela
e humano qne isto acon9ni evidencia ultimamente nas justo,
maior« competições Internacio- te«a, condenamos «im a eon-

BASKETBALL EM DIA *j
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A temporada será realizada a partir de janeiro de 52
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Suécia e Ilalia, em estudos
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Tratou o Arbitrai
rbitral dn Calendário oficial d, rRn ,-.
binado que na próxima ierçn-fçira aérft' realiaa^uL^
¦ ,,
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Um treino "puxerdo" poro o fiJ/io do técnico..- O jovem
Pel«T Andrew Duncon, tilho de Mr. Duriccin, treinador
do equipo cfo Oxhrd, imita o trabalho do otJéeto Milchley, um "ás" dos universitários da velha cidade inglesa

m

cadeiras..\

! presidente d. MSi
llstà, * (SaU
j
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' » mtérii.
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IP O Bónsuopaso, como já se sr i
be. rbcebçu tini convite para reaiiaar ampla excursão pela Europa orienta). Um dos dirigente:;
cln íootoall tie Stambul, trouxe
ü convite pura os rubros-anis
BH
è^b 'S _____HR_Kc^_M ^^BPSHfcfc___Ll_.l
que. n principio, conaiderararain
_H____nii___S ^^"^H
"a
™
exceleníc. A proposta é tins
^m__éébB
l_L_fflifiiii^^^^W ^fc.-'> y'¦¦• f¦
BPShEk
mais convincentes, poli, o gr*mio da avenida Teixeira df
^B *$& ^ÉHfe ^ÉÉ_H _B_E_^B Castro reeeberA 50 mil cruzeiro*
pc;r jogo. As cinco primeiras pe
lejaB serão na Turquia, jogando
tr'<s delas em Stambul e ns outt-3.fi duas em yyncara. A temporada se iniciaria na segunda
quinzena de janeiro, enquanto
que a delegação leopoldlnense
dias
embarcará, nos
1Hk^»9K. de janeiro. Isío, primeiros
9__É_k 4 V'^^^^»
é o que está
illüèiifftao «m principio, devéndo se conc-retiüar ainda em breve.-; d'aí. côin maiores entendi'
mentoü.
A proposta agradou, porque,
50 rnil cruzeiros por jogo aiem
de passagens e estadia pagos,
o clube lucrará muito.
Ha, tambem, a possibilidadeA^jMjy^ÉaM|RWEaE^ *HK^HiBrjB8r'mW^^B^^ÊL^* 3BBK
do BoWucesso jogAv na Suécia
ê Italla. clepoW de sei» jogos
no Oriente. Paria éntáo. no pai*
fl
HH
RnSfl
_KB
scandinavo. quatro jogos, e. ns
Itf.lia, íliíputádft dois a três joffi__Wttl_l_M Hfftrfytf * * i^mm
goí. rprem., tanto na Suécia como na Itália, ainda não est*
a sua
definitivamente assentada
'entendunopida. Depende dos
tos, pois rió houve úni convite.
Df- modo, que sC resolverá ainda
tio decorrer do ánd. estando
qufise certR a temporada naqúelas dois paiees.

nl

América, num match que está despertan«io vivo interesse.
Murilinho é pdnfa esquerda de origem,*
mas atua igualmente na ponta¦ «Jiretta o
entre tirar Fsqiierdinhu on Clnlnno,
técnico Picabéa qplou pelo ponta direiin,
dc maneira que o ex-defensor do América
fará sua estréia exatamente contra outro
América, o carioca.

hou firmando contrato com o Olaria, já
estando com suá situação detidamente regniárizada.
Outro dia. quando excirsionou a Petrópc.lis. o Olaria Lançou Murilinho, na
ponta direita, com absoluto sucesso.
esj A tal ponto quc vai promover sua
tréia, no próximo domingo, quando tocará
ao grêmio baríri a vez d* enfrentar o

yelo s«u concurso.

._._____________-_____________-<»»¦»,
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(Coni. na 11a pag. —Lelra T)
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Na sessão do < onselho Arbitrai ontrm »,._.
das mais demoradas. Os trabalhou h-JL „ 5* Mi*
lno<.enclo Leal e d»; clnbs filiados «píate «-ÍSNí
'"
O Fluminense movimentou nt tubalh». i
riu cadeiras do Maracanã. Informou n triplu1'"''»á
3.473 caneirns que atualmente gin vendldis-ii\wii
Mitos exhlcm Mais 3/412irm lacres »U|u!SS»
nos setores laterais qim poderem 8cr c^, !*««n|
Mires passando àquelas, quase toda, nai c"M<*lrj>,,jj
ri_»!LF"*ttl
'
iO cniieiros.
Está proposta fni aprovada pnr unanimidan. '.'"•
sentante do Plamengo explicar porque viti, ' "*%
prfscn
seu nlnh era contrário » a um eni... dc „.,"rAMWffc
Coube aind»
dos dos rlulif nas cadeiras junto « Tribuna t), u"í(>l
denle Informou quc. a ADEM, a ri>-Peito havia
feO
o local desde
Informação: cederia

Oficio de Murilinho Contra o America na Ponta direita
Povoa a
Gilberto

1

^AfriJÍ.'

te-'3.*"*^-i'*t:i--*;r!r—rir"1-*- --

nio para »« " ,'f
| bi-campeío Wm
1MPRES0INDIVS,S
(«
I-íonldas da Silva- «ti
nes»
nfto íoi feij? rirei»!"}
atendendo *.r'„!ntif

Ondino Vieira está
do dentro do Báiigu', preparanum elemento de categoria e que, peia» provisões do treinador,
será
mesmo uma sensação, Trata-se
neni V^ % M
de Barbatana, medio vindo ria
«tinas Gr-j-ais, cujas qualidades
sào realmente excelentes.
\m MÊÊm ^Sm
Por enquanto, Ilio entrará na
equipe, ptírque, api de aer um
Valtei;çnntín«*l
jogador hòvo. tariibom os tlt-jiÍCoitf. ncr Ü" pog—Lelta X)
cumprindo d«"-'
•
O Jtaíiano Oreste Alô
u\

CENTRO AVANTE ITÁLIA»
Pára o football braslW
EsEfradoTnoRio'dia29(o plcraer Oreste A™
cente ao Lazio e qúe virá casar com uma bras^
conheceu em Roma, devendo ficar aqui
Pòt-i#?_r'_-^f_-l _-

— ___.

-_")__ -l ¦

A bordo do vapor italiano
Tornnelli", espprarto em
S?
352Í°J>0}'*0' WP PróJíimo dia 29.
avante
Aio, integrante
tio tazioí preste
de Roma, e quc v«m
com hrojjwitb cie .atuar
no nio.
rtanauo.de nascimento,
;/'•
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que conta presentemente 25
onos de Idade, jamais Imaginou
que viesse cieixnr à cajiitgl itft- por "liem»,;tio iffl4i(
liana e muito meno3 o Lazio,
iies'ft
clube .onde iniciou Stia cnrrsira.
d* jovem-

desde o -infantil. Mas durante regresso
.Uma das muitas viagens clí> pébrasileira" á Italla, Coni. «a
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CINELANOlAl
-

CAPITÓLIO
'lMi_a

tempo".

-Bi«8 — Sessões

liMPISUIO
S2-...K — "Ciipiian
fracasso" — Irrnanrt lirave.v ii
A'<sla Noris — 2 — 4 — C — »
Hl hora.-,
METRO — __-6l"0 — "O nctlnlio
do papai" — Elizabr.h Taylor rS.íenccr Trai'}' — Vi — 2 — 4
6 — 8 — 10 horas.
ODEON — .'NIMH — "O menino e
o elefante" — rom Sabu — i
...Il — 5,_l) — J — 8,-10 in,:;il horas.
palácio — ;;:-U8:i8 — "A somiira
ila malüKão" — Kobi-rl Youns
e Bctsy llrake — 3 — 4 — 8 — 8
10 horas,
PATHIi' — ."rSTO" — "Capas nreras" — Amália Rotliii;ii(s e Alherio Itilieiro — .'. — 1 — ti — S
10 horas.
PLAZA — '.lí-wr, — "A scrrclárli
do malanrlro" — Blng Croshy e
Naney Olsun — 3 — 4 — 6 —
8—10 horas.
ItEX — 32-633? — "Meia noilò lio
bairro chinês" c "As pérolas '.'. nchs
eras" — sessões a partir da.
KIVOLI — 42-9535 — "Cocaína" Fosco GiacheLtl e Al;a Villi —
Z — 4 — fi — 8 — III horas
VITORIA — 42-IKI20 — ".Maior qui'
o ódio" — Anselmo Duarte e IIka Soares — 1,30 — i,'M — 5,411
7,50 — 10 horas.
CENTIUI:
CENTENÁRIO — 4:1-851:1 — "Os
mortos falam" e "Látciio viu gador".
C1NEAC TRIANON — 42-C02I Sessões passatempo,
COLONIAL — 42-1512 - "A S-LTl'tárla do malandro".
FLÜRIANO — 43-90(4 - "Maior
que o ódio".
GUARANI — 32-5651 — lar/an e
a montanha secreta" : -Folhis
cariocas".
IDEAL — 42-1218 — ".Maior que o
ótlio".
ÍRIS — 42-0163 — "O menino c o
elefante".
LAPA — 33-2543 — "O conilc de
Monte Cristo" c "Zie.field foilies".
MEAI DE SA' — 42-2232 — "O homem das calamidades".
MODERNO — 22-797» — "A grande promessa" e "Fiel Rocít".
PARISIENSE — 22-1032 — "Nasci
para bailar".
PRESIDENTE — .42-7128 - "Sob o
luar de Roma". *
PRIMOR — 43-6681 — "A secretario do malandro".
"O
RIO BRANCO — 43 - 1639 —
" Criminosos
grande molim" e
sem quartel".
S. .IOSE' — 42-0592 — "Cocaína".
ZONA SUL:
ASTORIA — 47-0466 — "A secretária do malandro".
ART-PALACIO — "Cocaína".
"Façam
GUANABARA — 26-9339 —
seu jogo. senhores". "A
sombra
IPANEMA — 47-3806 —
da maldirão".
"Sob
—
—
o sol de
37-6112
LEME
Roma".
"O
netinh»
METRO — 37-9898 —
do papal".
"Os miNACIONAL — 26-6072 —
serávels".
'.'Meia nor.r
PIRAJÁ' — 47-2668 —
"Pcrolals
no bairro chinês" c
negras".
"A morPOLITEAMA — 25-114;! —
te aponta sua arma".
"A
—
secretária
R11Z — 37-7224
do malandro".
"Maior que o
RIAN — 47-1144 —
ódio".
"O menino c o
ROXI — 27-8245 —
elefante".
. , ,
"Maior
—
o ódio".
que
S LUIS
"A secretária
—
—
26-2250
STAR
do malandro".
TIIUCA :
"O menlAMERICA — 48-451D —
no e o elefante".
"Maior
—
que
28-8178
CARIOCA
o ódio".
'"O iictinho
METRO — 48-8810 —
do papai".
"A secretaOLINDA — 48-1032 —
ria do malandro".
Tl.IUCA — 48-4518 — Na som - i
bra do crime".
OUTROS BAIRROS: "A
sombra'
AVENIDA — 48-1667 —
da maldição".
"O
—
fan—
28-7575
BANDEIRA
tasma do mar".
"A
queda
CATUMBÍ — 22-3681" —
Cavaleiro du
da Bastilha" c
diabo".
—
ESTACIO DE SA' — 32-2923
"Canção da índia" e "Visitanteg da noilc".
"Dona
FLUMINENSE — 28-1404 diabla".
.
,
"O
fanlasGRAJAU' — 38-1311 —
ma do mar".
-
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RESIDÊNCIA GALUEI — Na manIM PETROPOLIS. NA
Vicente Gálliez, em Pelropodo
casal
j. je roraneio
í nosso ioioqiaio colheu o flagrante dessa senhora eJe(o sr. HaJph iferlj*), convidajjjgll e desse cavalheiro
L ^ ,ecepção em regosijo pelo casamento da senhorila
"3__ Maria, /i/Jia do casa/ anfilrião, com o sr. Franíio Sales

ASTRAL DE AMANHÃ
Por IíAGA SWA.MI
21 DE SETEMBRO
Sendo pacientes peía
íianhá, ó possivel tirar
proveito da radiação jupilerlna e saturnina, que farorece lei.-, finanças, espoites, competições, viajíhs. terras, agricultura,
propriedades, cartórios. A
tarde é boa paia artigos
domésticos.
OS NASCIDO.-; NESTA
DATA — Imprensa, livraria, ciências, desenho, avis, podem lhes proportionar vida confortável.

i Sousa Novals, eom a srta. Ládyr
j Silva, lilha da viuva Olga Gomes
cia Silva,
A cerimônia religiosa terá lugar
ás 17 horas na Matriz do Sagrade Jesus, cm Peti-rtI tio Coraçáo
'
! polis.

WVERSARIOS
Furai sno;, hoje; — teufntel.".»ie;r. _:,_»r„j Gomes — si-'il Ernesto Donielts, gor.i-i-n io Rio Grande Uo Sul — sra,
titrltla Bc-r.n_.ul Lnge — ile i:n»rj.dor Henrique Fialho —>:s_-.,r Durval Batista Pereira —
ç, tulz ..tonto crEjcragnoll. —
H«(l Humberto dr Alencar Cas!É) Brinco — sra, Edite ile CarHlb) Pereira Rego — ar. Kílo tlc
í._! Uma — sr, Djalma Mimes
--'.. D.-.vid Corrêa Vargas — tra.
«lide Freitas Ferreira — sr. AlH» d: Soma rtris •- monsenhor
Itaclieo d! Assis Caruso,

íkCMENTOS
í."LF_'_, filha do sr. Bervaldo
«Mil" c sra. Nllcla Fernandes
faltiita ¦

¦'¦IDA MARIA, uma do sr. Vlrgte sra. Dea Paranhos
g&Sanova
t MOIH.

EICIO, Íilho do sr. Ho:-ãcio Vlelli Janta- c sra. Elza Moreno Vieira.
AICiR, íilho do sr. .losiiio Cotia
J«lio.Melo e sra. Duke Viana cie
IÍ.DIR, filho do sr Elmano BoS" sra. Grazlela Moreira Rosas.

iOlVADOS
«"¦TA. MOE.MA ROTTEHDAN, ílU do sr. Fernando RoUer dan. e
«•• «"GÊNIO CAVALCANTI LO ;,.,,t!,io do sr. Fiecierico Lopes e
M- Erniellna Cavalcanti Lopes.
*IA. MAMA BEATRIZ 6IMAO,
B*<losr, Cândido Simáo e sra.
»«i Barbalho simão, e sn. CE«.CARDOSO, Illho do sr, Aires
' Silva Cardoso e sra. Berenice
"«tr»
'¦Mjh. Cardoso.
BNEIBE VILAS BOAS, íi» fosr, Aprnor Vilas Boas c sra.
WW; Monte Vilas Boas, c SR.
gjWIS BARRETO.

\USAMENTOS
»u?í!?.R,TA "-'RIA TERESINHA
lMv,.»?SA V,ilDA FONSECA-SR.
CASTELO BRA*.Síin'SC0
* - Hoje - dia 20 I», ,'. T85» na Igreja de N. s.
IS'í-i.. árla' le'a u'8a'' o enda srta. Maria
I„.,ff'50nlnl
I ""linha Barbosa da Fonseca, com
c!íco
l» Hik !'lho Gu Castelo Brando casal ministro
|.,l J°0.
I _PT?m-;.ÍC0 c,íl Castelo Branco.
FERREIRA AL\Wâ' ÍÜR1XA
WL HEITOR JOÃO REGATO
1?reJ:t do Bom Jesus da
luiví
Dstl'!,lia linz de Pina,
IVli,',.
no P-òxtmo sábado, as
l-líhn»
nnpclal da se«na Mar ,m'-'*™
KiS.0
ria Perreira Alves, flAbHi» Alves e da sra.
llL,!,"i to Ferreira Alves,
com o sr.
Itl ni0-»0 Rct!al0' «"io do sr.
A'
noite,
na roíife,P;
ti s v "?'"' na «"essa GuaLob0'
haverá
uma íesli a»,,
tf'" os numontes receberão
»i ,s nc„__n_ »i»>
|,-;Hmprimentos
't'! ,to'.tas
dc -amAiie

Qual é o seu retrato
emocional ?
Acontece, por vezes, que ouvimos alguém descrever um acidente e o modo de agir de uma
determinada pessoa, cujo nome
não foi mencionado, mas. ainda assim, sabemos logo de quem
se trata, porque reconhecemos
o "retrato emocional" da referida pessoa.
Você tem tambem o seu retraIo emocional, tão fácil de ser
reconhecido como suas feições.
sua voz ou seus gestos- E' um
conjunto de qualidades que faz
parte de sua personalidade. VejaiUDS, pois. qual é a impressão
que os outros tem de você. Faça o teste. Terá seus insta*".**neo emocional.
(Conte os pontos de acordo
com as instruções).
— E' inquieto, nervoso, impaciente? (3 pontos).
— Toda gente nota quando
você está inquieto, nervoso, preo(3
cupado?
'A — Revelapontos).
um complexo de
inferioridade por suas declarações, ações e reações? (4 pontos)
— Você é agressivo, procura
atrair sobre si todas as ateuções, é, em suma, um rematado
egoísta? (5 pontos).
— Você é ciumento, exigente? (4 pontos).
— Deixa-se constantemente, e pessimista, vive lastimaise? (6 pontos).
— Costuma enfurecer-se subitamente e sem aviso prévio?
(2 pontos).
— E' dessas criaturas sensítiyas» cujos sentimentos estão
sendo continuamente maguados? (3 pontas).
— E' cínico, sarcástico, lionico? (4 pontos).
10 — Procura reprimir toda
e qualquer expressão emocional? Mostra-se frio, indiferente» impa'ssivel?
Seu retrato emocional é bem
pouco animador, se você tiver
obtido um total de 21 pontos ou
mais. O instantâneo obtido revela falta de segurança, instabilidade e falta de madureza.
Um total de 7 a 20 pontos indlca que há. em seu prbeedimento» vários pontos que estão precisando de uma reforma, se quer
causar ao próximo uma impressão melhor. Se tiver um total
de 6 pontos ou menos, seu retrato emocional é bem animador.
Mesmo assim, precisa ainda corrigir-ae em um ou outro ponto.

feó PARA CRIANÇAS
DR. A. MARINHO LACE
DENTISTA - 42-2569

(^JÍ&nSA„HADDAD:cOMAN'i
'If^BWc.
vSI° D0S REIS CAR-¦"^¦ítm ~ No

Proslmo dia 29. ás 17
Uo Colégio São
(C.íií.W*
Colldo
de Bonílm, r».'
•« ».»
rcall
e-a o enlace
matrl'-a.
«uva 1,;" "'Léa Haddad, filha
'•«>-,;"
Haddad, com o
illm... '¦•"-io dos Reis Car°il6al Antònl° áoi
«ilíCurnc

fitei „,

CASA ZILDA
MEIAS NYLON 51 a Cr$...
25,00 e MALHA 60 a Cr$...
45.00. RuaWantatia n. .223

"'irícír,,'»""116"13 ''-lislosa, ha"•«» >?^una res'-lfacla da no:-

p"inSd2a03OsvaItlD

cru'z' 1M
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?F'V-?í_'lNGKMA1AFOR'1E-i
W* °Jt, GONÇALVES D lí

no próxl?9ril*
!». 8 20' *,.á?i7ai_Se'á
L7 h01'as' na l8"Ja
do Ingá, em
«rol
„¦" Doiesmatrimonial
da
_*; 8oi_n.?'w0, Forte' 1«nc"'N«-(S
S»M,'lla tio ministro da
'*h«l!
llltl;
8r- Nelíon Goncalpldí-gíS? °"«Wfnte
««Ho do Eapinto em Vitória,
MiR'
santo.

pRESID10 DE FlS^Iton1^
* 1)0 M?;/RANClsco GURk ttall-art IARAtj VALENTE
li 17 hó-.-- no próxlmo flla 29,
-ria „„,!?a.
igrejao de N. s'
,Jflórli
Ollt*'ro,
enlace ma-

QUALIDADE:
]l-mm^Êmm\'
sIM

ImmwU

Preaitll° de
Sedo fn.la-.Alds
fl° "lepuládo Jnél

flLflCE

Nio a. i,haíuolrctlo>

corn ° »rti0 Amal'*' Vil-

Vms'a'v^me.EurlC0Guris'sl

MOAAoVM?Y9 S1LVA-SR.
ReRllí!«*s-

hoje
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PALAVRAS CRUZADAS
HORIZONTAIS: 1 - —Insetos.
Plan—
Votado a morte. 3
2
ta da China. 4 — Sufixo, sipi—
fica: conveniência; estudei. 5
Rapariga. 6 — Bala de arcabuz.
Narrativa
VERTICAIS: 1 — —¦¦Saci*lfipopular- em verso. 2
Solitário; símbolo quicàr. 3
mico de rubidio (inv.). 4 - Prodo singular;
nome, 2." pessoa
—
interjeiçao. 5 — Sonego. 6
Urbano.
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—
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•O vale do terror"
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29-8ÜM — "Missão
"A sonilira do terror"..
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perde em quase Uiías
i2E DUAS cenas valem o que se "Cocaína",
c Um film
horas de projeção, então
aceitável. Porque cm teclo seu desenrolar, apencu
faz rir um pouco nas cenas do
tribunal, quando Olga Villi da
aquelas duas respostas ao juiz
Fora disso, o film c arrastado, incolor, mal dirigido c com um
trabalho medíocre dos artistas,
inclusive Jacques Sernas, que
poderia ser aproveitado pelas
suas qualidades c marcante personalidade. Olga Villi c uma
loura bonita que, nas cenas ciliadas acima, salva o film da mediocridade. Fosbò
Glachetti pouco faz, e Léa Pandovaní aparece ligcilamente com maquilugem de cinema mudo para
mostrar que está morrendo. O titulo nada justifica
a ação. Aldo de Bcnedetti. se perdeu numa lengalenga nada interessante.
Desta tez o cinema italiano que prometia mostrar
un film realista, nada mais fez do que gastar pencuia c desiludir o publico.
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Por toda a pane. á volta do
cadáver, havia coiu.a.i espalhames. queijo. Badger estava morda: carne crua e cozida, ler.ilto h.'. três dias..
Numa mesa da biblioteca do
rico recluso. Fordney encontrou
documentos,
seu testamento,
apolicies de seguros e uma boa
soma cm dinheiro, tudo muito
arrumadinho. Por cima, um pedaço de papel com as palavras
"Tudo em ordem" escritas a lapisCargo a custo reprimiu uma
exclamação de surpresa, ao ver
Fordney pegar um maço de notas e guardá-lo no bolso, no
momento em que Hannah enIrava. A criada repetiu a liistóriá que já havia contado. Badger, muito doente havia bastaute tempo, estava sempre ameaçando suicidar-se. Sairá cia da
casa do patrão no domingo, ás
3 horas da tarde, com recomeiidação de só voltar na quartafeira seguinte, ás 7 da manhã.
Como não o encontrasse. notilV
cou- á policia.
Não me admiro de ver que
êle se matou, concluiu Hannah
Mr. Badç,er foi assassinado,
disse Fcrdney, com muita calma.
QUAL A PISTA DESCOBERTA
POR FORDNEY? VOCÊ SABE?
Solução na 4a. pagina.
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PEDRO LIMA

No momento em que o Saicento Cargo tirou a tranca da
porta que dava para o enorme
adega, o Professor Eordney observou uma curiosa expressão
no rosto de Hannah Doogle. A
velha criada deixou cair ambas
as mãos ao lado do corpo, dingindo-se para a cosinha-sala dc
A um canto, na vasta
enconpedra que era a adega, Badger.
traram o corpo de Oren
sentado numa vclrra cadeira
cabeça,
quebrada, uma bala na
um revólver no chão.
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Tereza Wright e seu marido Ni vem Buscfi conversando
com um direlor, anles de Irabaíharem num programa
de televisão
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<ai;S«".
"Sangue de
ItAMOS — 30-1091 —
campeão".
"Maior que
ROSÁRIO - :i0-1889 j
o ódio".
"A
SANTA CECÍLIA - 311-18:!:) —
sombra da outra".
"O
SANTA HELENA — 30-'.'"íii» —
maio".
"A
sombra da malS. PEDRO —
dirão". •
:
CAXIAS
"LarápiosCAMAS — "A rua" c "Lina
m>a
SANTO ANTÔNIO —
"Por conta dos
aurora surgirá" c
fantasmas1!.
ILHA 1)0 GOVERNADOR :
.I.MtllIM — "A grande promessa" c
"Protetor perigoso".
"Duelo sangrcnlo".
CUARABU —
NITERÓI:
".Mislciio
do Ins*»" <• "s"ÉDEN —
x R. Turpin".
car Riij' Robinson
reai:.".
ICARAÍ' — "Suoclas
"-I.nl
—
I IMPERIAL
liomcm c sua
.
alm:'.".
i ODEON — "Maior i|iie ri ódio".
PAI.ACE — "A sombra da mal dii-iio".
RIO BRANCO — VMontana, terra
proibida".
"Pan-<
S. JOSÉ' — "A jogadora" c
dejo da fu/.area".
"O
—
mar"
do
gavião
SANTA ROSA
PETROPOLIS:"A
sombra da malCAPITÓLIO —
clicào".
humano".
II. PEDRO — "Clamor
PETROPOLIS — "O menino c o
elefante".
ESPERANTO — "O rei".
VILA MERÍ.TI:
"DiGLORIA — "Vêntis de fogo" c
llsíncia falidica".
VOLTA REDONDA:
SANTA CECÍLIA — "Ki|iócrita" r
"Balas traidoras". ,
PA LA CE - "Devastando caminhos".
SRS. GERENTES DE CINEMAS:
— A fim de evitar que saiam erradoa os cartazes dc cinemas que
publicamos diariamente, pedimos
que nos avisem qualquer alteração para que o publico não seja
mal informado e no próprio prejui/.o dos cinemas. Atendemos ás
alterações pelo telefone 43 - 16G9,
diariamente, das 13 ás 15 horas,
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CORTE E COSTURA
Pelo método Toutemodc

Escola Santo Antônio de Pádua
. direção da professo:a
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IRACEMA B. RANGEL
Curso normal, vestidos modelados, enxovais complclos, linperie e bordados, 1/2 confecção
CURSOS DIURNOS E NOTURNOS
Campo dc São Cristóvão, 114 - Tel. 28-5167
— RIO DE JANEIRO —

RESULTADO DO TORNEIO
DE 1-8-1951
No torneio sob o teste TRAJETORTA foram classificado.:
sr ELIEU VIEIRA SOBRAL,e
Juiz de Fora. Minas Gerais;
sr. MIGUEL VASCONCEI.LOS,
Rio, que apresentou maior numero de combinações.

A - ^r^AnecoRD-l
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P capei pin f ciclo
Última moda em New-York, Buenos Aires e Paris

RESULTADO DO TORNEIO
DE 4-8-1951
No torneio sob o teste SECUETARIO foram classificados: sr. MARCELINO PAES
DA ROSA, Rio; e sr. JOSÉ' F.
PINTO. Rio, que apresentou
maior numero de combinações.

MODERNIZE SUA RESIDÊNCIA FORRANDO Â
Pedidos pelo telefone 29-2714
/ PRAÇA ENGENHO NOVO, 36
(Bem em frente á Estação Engenho Novo)
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Correspondência e colaboração para SYLVIO ALVES.
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0 DIA NA HISTÓRIA

MARIO DA NOITE
VI
i.io, 20-9-1951
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aoiOLOGIO! - iantoi
Euitiqulo e Evlláalol
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MILHÕES Df'¦•'¦*$
MULHERES CONFIAM
rNESTE; PROTETOR!'

ODO-RO-NO é a melhor pro'¦•¦•ão cuntra o «uor c odor uxilur.
suor

Uma só aplicação
por vinle e quatro

ODO-SO-NO nio ataca
mauclia a
ODO-RO-NO nJ*i irrila
ODO-RO-NO nlo erra

evita

o

horaa.

e nio
roupa.
a prln.
mu pule.

Se ainda nãn o usa, você iiiuda
vai uaá-Io. Mas o melhor é coturrar hoje, sem falta.
O ANTI-SUDORAL E
DESODORANTE
MAIS USADO NO MUNDO
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ROBERTO RUIZ
A FALTA dc espaço é um caso muito serio. t'rcquentemente ficamos sem poder dar um arzinho
da nossa oraça através desta coluna, justamente
porque há por aqui, ,
ir
7
uma atmosfera de Alemanha de ante-guer-. B4Ilin.™ft
KAMOLINO ra: há o problema do "ADIOLINO
GOSTOU
espaço vital... Mas NAO GOSTOU
não ha de ser nada. Já
nos garantiram que
agora a coisa vai e,
disso, passepor causa
mos a "outro programa"...
Q QUE é de niaior
importância no
momento é a comemoração do dia do rádio, ...de ouvir fre.
neste 21 dc setembro, quente» inter...do espeta- Uma semana de festas ropçêes a procular sucesso e homenagens, graças gramas bem orda transmissão ao prestigio que o sem ganizados como
dn "I Pagliao- fio soube conquistar e "Hora 13", da
ci" c "Cavallc- graças, também, à ati- Cruzeiro, por
rie Kiisticana" vidade incessante do exemplo, com
do Municipal, presidente Manoel espalhafatosos
sucesso conti- Barcelos, da A. B. fi., « absurdos
nuado as ora, que, com sua simpatia "i inglês" de
con/- a tele- envolvente, acabou por propaganda
apresentação arranjar um bonito inteiramente
do «Barbeiro programa de festejos, em desacordo
dc Sevilha". A Estações fora do ar com a qualidaTV está com até às 19,30, missa em de de tais audicões
homenagem à memotudo...
ria dos radialistas fav
•fc tecidos, festejos e al- -r*
moço de confraternização na Quinta da Boa Vista, espetáculo monstro
no Republica e até uma "pelada" ãe foot-ball. Tuao
\ isso resulta em estreitamento âe relações e numa
prova de que está desaparecendo a desunião eiitre a
gente do rádio, agora mais disposta a confraternizar. dentro ou fora da A. B. fi., mas unida, isso ò
mais importante. De qualquer modo, o que há de
mais bonito nessas comemorações, é a evocação
àqueles que já passaram, que já viveram, numa
época em que era quase heróico e noventa e nove
por cento de iãealistico, trabalhar para o sem fio.
Eles trabalharam para construir o gigante que è
rádio. Estamos felizes e pingando um
huje o nosso -assunto,
deixamos a nossa homenagem
ponto neste
ao professor Roquete Pinto, o grande pioneiro que
simboliza em sua pessoa, o próprio rádio.
* * *
{\UTRA prova da nova mentalidade de nosso radio,
foi dada pela justa satisfação com quc todos
festejaram a passagem do décimo quinto ano da Nacional, estação que é digna das mais amáveis referencias e, também, pela aparição de mais uma sociedade no meio: a Associação Brasileira de Locutores.
Já está funcionando com diretoria eleita e empossada, sendo seu presidente Raul Zanoni, da Tamoio.
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LUZ DEL FUEGO E ELVIRA FAGA? — Não, estes tão os
maiorais do riso, Mesquitinha e Splna; que provocam verdadeiras explosões de gargalhadas no hilariante quadro Cobras
e Lagartos da revista super-comica de J'. Mala c Max Nunes
"Balança Mas Não Cal", cujo fabuloso elenco, constituído pw
inúmeros valores dos nossos espetáculos musicados e varias
atrações internacionais, está atraindo multidões ao Teatro
' Cai-los Gomes.

356 — Nascimento de Alexandre
Magno, rei d« Macedon.a.
1519 - Partida, da Espanha, da
Kxpedleío de Magsihles
para aua formosa viagem.
1845 — Tomada, em abordagem de
um pátacho holandês uo
canal d» Itamarae*, deixando livre a. paisagem (lis
forçaa de Vida] de Vieira
contra aquela iiha.
nll — Terrivel pânico na cldado
do Rio de Janeiro pala deíecçlo do governador Castro Morais abandonando a
praça t mercê dot franceia, ajuntando.se ao deavario popular tremenda chuva numa noite multo eacura.
1790 — Nascimento do maestro
rraneis.o Acuna de Flguerot, autor do Hino Uruguato.
1822 — Nomeaçío de José de San
Mertln, generallaelmo do
Peru'.
FederaUaaçlo de Buenos
1830
Aires.
1881 <— Casamento dò rei Gustavo

DISCOS
COMPRO PERPIITOS
CLÁSSICOS E POPULARÊS
COMUNS e IONCPLAY
Pago o seu justo,valor
Atendo a domicilio
Rua Sâo José, 67 — Te-
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VITRINE DAS MEIAS - RUA URUGUAIANA, 18
MEIAS DE SEDA PARA SENHORAS .... CrS 6,50
CrÇ 28,00
MEIAS DE NYLON PERFEITAS
MEIAS LOBO PARA HOMEM EM TODOS OS TIPOS.

VERANEIO! FÉRIAS! WEEK END!

Hotel Fazenda da Grama
KO.. 107 DA ESTRADA RIO-SAO PAULO
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Este é o melhor test da alta qualidade do
Chocolate Micro-pulverizado Predileto: dispensa fervura e dissolve-se competamente quente ou frio - fazendo um cho*
colate suave, gostoso e nutritivo! Em
qualquer armazém exija
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dc é quase nada — 17.45, Telefone do amor —¦ 17.50, Ao cair da
tarde ¦— 18.00, Oreç&o da Ave Maria, com Julio Louzada — 18.10,
Sociais — 18.13, Prefixo Notre Damo — 18.15, Novela religiosa —
18.30, Hora tta Saudade — 18.45,
Mil o Uma Noites, programa de
Luiz Quirino — 19.00, Aventuras
do Caplt&o Atlas — 19.15, Jaguar,
o terror- dos detetives •— 10.30, A
voz do Brasil — 20.00, Jararaca e
Ratinho ¦— 20.30, Noturno especiai, novela de Antônio Leite —
meditação —•
21.00, Pausa para
—
21.15, "Balcáo do Melodias"
21.45, Cantores famosos da Broad—
way — 22.00, SalSo Grenat
22,30 — Cassino da Chacrinba, com
Abelardo Barbora •— 1.00, Encerramento.
RAMO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
17 horas — Cinco minutos na
vida que passa — 17,05 — Musica
variada — 17,30 — Voz Unlversl toria ¦— 18,00 — Radio Jornal —¦ (terceira edlçSo) — 18,05 — Rapsódia
das Américas — 18,30 — Terra Brasileira — 19,00 — Musica pura o
Jantar — 19,30 — A voz do Brcsll
20,00 — Viagem maravilhosa ¦—
20,30 — Recitais — 21,00 — Londres
Informa —( em cadela com a BBC)
21,15 — Intorludlo — 21,30 —
Itinerário das artes — 21,35 — Musioft sinfônica — 22.30 — Atualldades brasileiras — 22.40 — Musica,
apena3 musica — 23,00 — Encerramento.
RADIO ROQUETE PINTO
—
17 horas — Musica ligeira
musical —
1730 — Suplemento
18,00 — Ave-Maria — 18,05 — Suplemento esportivo — 18,3 0— 3olos instrumentais — 18,50 — Boisa de Valores — Palestra organiziuia pela Secretaria Geral de Sau19,00 ¦— Nn
de e Assistência —
mundo da melodia — 19.30 A voz
do Brasil —¦ 20,00 — Ballet, Vera
Helena c Gonçalves de Carvalho —
20,30 — Atividades da Prefeitura —
Noticiário do Montepio dos Empregados Municipais — 20,45 — Mlnutos biográficos, por Silvio Moureax
21,00 — Comentário, por Armando Migueis — 21,05 ¦— em diante —•
TransmissSo, diretamente do Teatro Municipal, do recital de Vanjn
Orlco.
RADIO «'I.UB DO BRASII,
18,15 — Gonte nossa — 18,30 —
Onda esportiva, com Ademar Pimenta — 18,45 — Fantasia musical
19.00 — A Hipócrita •— novela ie
Ivonl Ribeiro — 19,30 — A voü do
Brasil — 20,00 — Pupurrl, com Mari & lRt^os — 2,10 ¦— Uma voz
ao telefone — 20,20 —• Noticias de
ultima hora — 20,30 — Bolsa ou a
vida — com Ernani Pilho, Mera
Regina — 21.00 — Ana Maria Gonzalez — 21,30 — Dois astros e seus
sucessos, com Jane Maria de Abreu
e Dllermando Rela — 22,00 — Comentarlo da Radio Club — 22,05 —
Sob os céus da Argentina — 22,15
Orquestra Merton Gould •— 23,00
Boloro dentro da noite — 23,30
Encerramento.
RADIO GLOBO
18 horas — Ave-Marla — 18,05 —
Diso. Jockey, com Silvio Tullo Cardoso ¦— 18,30 —- Thesaurus — 19,45
Novela: "A Vingança do passado", original de Otto Schnelder —
19,00 — Noticiário — 19,03 — Ksporte no ar, com Luis Mendes, 19,30 — A voz do Brasil — 20,00 —
Sociais Infantis — 20,05 <— Dlarlo
da Metrópole, crônica do Alvarus
de Oliveira — 20,10 — Intermezzo
n\uslcal — 20,15 — Tribuna politl—20,30 — Novela: "O Morto
ca
vivo", original dc Amaral Gurgel 21,00 — A canção âo dia, com Lamartlne Babo — 21,05 — Ritmo,
"scrlpt" de Raul Brunlnl — 21,35
Ecos e comenterlds — 21,40 —
Thesaurus — 22,10 — Noticiário —
em famiila —
22,15 *— Conversa
23,30 — As mais belas páginas —
20,00 — Grande noticiário — 0,30
Ultimos acordes — 1,00 — Encerramento.

ALEXANDRE
USE E NÂO MUQÊ
Modernos e em estilo
O máximo de bom gosto
Vendidos com honestidade
Exposição variadissima
Interessam por seus preços
Sempre o melhor
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PROGRAMAS PARA HOJEItAlilÓ TUPI
11 horas, Radio Seqüência G-3 —
Ray
e os mnmbo danelies
Lia
13,00,
13.30 O segredo de Norma, nov 14,00
"O homem
que voltou", novela
14.30, "Momentos
Tupi" —
16.00, Teatro das Quatro — 17.00.
O mundo n5o valo o scu lar, programa de Sagrámor — 17.35, Cummins du Tupi ¦— 17.45, Aventuras
do Tarzan — 18.00, Musica Romantida — 18.15, Brasil a dentro
18.30, Disco Jockey — 18.55,
Boa Noite Pnra Voc6... — 19.05,
Radio Sports Tuni — 10.30, A Voz
do Brasil — 20.1)0, Pessoal da Velha Guarda, programa dc Almlrante — 20.30, "O preço do uma
vida", novela — 21.00, Nos Bastidores do Mundo — 21.05. Cidade Alegre, programa do Haroldo
Barbosa, com Lauro Borges e Costro Barbosa — 21.35, Onde está o
poeta, programa do Almirante —
22.05, Musico, de Clllon — 22.35,
Grande Jornal Tupi — 23.30, Nalte Clube — 0.25 de sexta-feira,
Primeiros do Dln — 0.30, Encerramento.
IUDIO TAMOIO
14 horas — Queixas Populares
14.15, Correspondência da Fan
14.30, Pelos Sertões do Brasil
15.00, Melodia da Saudade —
15.15, Ritmo para quatro — 15.30,
Atá parece romnnco — 15.45, ConNa terra do
fidenclas — 15.50,
samba — 16.00, Saudades de Mo—•
16.30,
Namorados
Valerj* —
mo
16.45, Tangos em desfilo — 17.00,
Pausa para meditação' — 17.15,
Snlve o balão — 17.30, A fellclda-

m

GRAVATAS
CAMISAS
CAMISAS ESPORTE
PIJAMAS
LENÇOS
MEIAS
CINTOS
ROUPAS DE CAMA E ME8A

Ul* I«UBDEZ
CIRURGIA
VUVOM1A OA
òuviuua
tittit
GAIOAKTA
noeSNTI Melalka êa O»'» *»*

lefone: 42-2577
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V da Suécia com a princesa . Vitoria.
18M — Nascimento do teaente brigadelro do Ar Iduardo Ctomes.
18M ¦— Morte de Salvador Saneheí
("Freacuelo"), toureiro espanhol.
1942 — Morte do general alemlo
Werner von Klelst, aú
"front"
de leite.

Ué> *+ M0Í?T£!
\

1035 - Data oficiosa da revoluçãoa
riograndense, assinalando
fuga, nesse dia, do pr*»'*
Fordento da província,
Porto
iiandeí Braga, de
Grande.
Alegre para o Rlp
1836 - Tomada da Oelraa, Pará.pilo tenente de Marinha Carlos Rose.
Rodrlguea
1840 — Morte do dr.
Praneia, presidente do Pb*
raguel.
priws1835 - Chegada, ao Rio,
do padente de Liverpool,
"Brasileiro",
quete inglêi
inaugurando a segundo livapores
de
nhà regular
transatlânticos.
—
comandante
pado
Jerrota
1867
ragualo Rojas, atacado peNeves,
lo general Andrade
que por esse feito recebeu
o titulo de Bario do Triunfo.
1888 — Tomada do desflladelro da
Oaaguasu', pela
serm do
infantaria do coronel Hermes da Fonseca.
da unifica1870 — consolidação -.elo
rei Vítor
çao da Italla
Manuel II.
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PA NOITE

DR JOSE' DE ALBUOUERQUE

Em dia com a Moda rruTÃBnüiÃTl

MEMBRO EFETIVO OA SOCIEDA.
OE DE SEXOLOGU Dl PAR»
Doenças Sexuais do Homem
Rua do Roíarlu, 98 - Oa 1 às 6 hl
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GERAIDIHE MORRIS
17 do mês corrente, foram abertas as propostas para o forA neclmento de carvão ümericano ao I.olde Brasileiro. A prosem
exagebem
vestida,
mas
andar
sempre
pROCURE
firma americana da
ro c vulgaridade. Uma sugestão original, para a
nesta mais vantajosa foi apresentada for encarregada
da aberda comissão
atual temporada, é o modelo que apresentamos. O C II Sprage Fizeram parte Raimuúo
Eduardo J»n»en, diretor
srs.
transpasse drapeado (que tura das propostas doaosLoide, Ollvelroj Pereira Qultelos, Samuel
do Abastecimento
está muito em moda), c ele- Mousovioh
e Argcmlro Cunha. Os resultados da concorrência
mesmo
ao
do Loide. rWrmiaV
gante e original
foram levados á Diretoria OBRAS
NA C-iVTRAIj
J tempo. Neste modelo, há o
n
O diretor da E. F. Central
cruzamento ângutos opostos,
do Brasil determinou instruções
que afina a cintura e dá à
no sentido de serem atacada,
silhueta a aparência de procom urgência as obras de amporções iguais. O modelo
de
pliagão das plataformas
deve ser confeccionado em
Sfto Cristóvão,
LEÃO DOS MARES
Lauro Muler,
e
seda
ou
pesada
gabardine
Mangueira, São Francisco Xaarrematado com botões pre- Coloniais, rústicos e fanlasla vier, Rocha, Riáchuelo, Samresisoriginais
e
beius
mais
Os
Pode
tos e cinto de verniz.
Engenho NovrA Todos o.
tentes. Oferecemos a» melhore» paio,
uma bonita
Encantado, Piedade,
usá-la com
sempre Santos, . Bocaiúva
"echarpe" de
*
vendemos
vantagens
e Cascadura,
jersey preto.
Quintino
menos
pm
o sistema de
Os complementos deverão
Cri 1 500,00 a fim de adotar
Dormitório
'/VjVXY.
composições de nove carros na
, ser em verniz "tollette"
preto. Quando
mtrdíliis dc
EXIJA MA OURELLA Wtâ
Unha de Madureira.
nova, Novos
600,00
Cr*
I planejar uma
*
..salas,
reclame
6A*
—,
Possivelmente, em outubro
Ifrawu- iitbuiT«l,fTO1il«iiKa . A\
AV GOMES tr-.EIKE, 373
| aproveite este' ¦ ¦modelo.
\ V
/' /
vindouro será inaugurado o alu(APLA).
dldo sistema.
LITORINA PARA JUPARANA
Aproveitando duas das lito»
rinas que loram reconstruídas
em sua-_ oficinas, a Central do
Brasil Iara correr, uma dessas
maquinas diariamente entre D.
Pedro II e Juparanã, oferecendo, assim, mais uma modaltdalidade de transporte aos seus
passageiros que se destinam As
estações de veraneio da Unha
Auxiliar.
A partida da litòrina para Juparana dar-se-à, diariamente,
às 16,10 horas, nos dias utels,
sendo que acs domingos as 6,2»
horas. Cobrara a Central Cr$
35,00 por uma passagem de ida
e Cr$ 66, por uma de ida e voita.
O RESTAURANTE DO IPASE
O presidente da Republica, sedespacho publicado no
gundo
"Diário üíicial", aprovou
a proposta de transferencia dos Serviços de Alimentação do IPASE
cujo restaurante passara a oriadministração do
entação e
SAPS.
Foram recentemente transteridos para o SAPS os Serviços
de Alimentação do Instituto dos
Comerciarlos.
~
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Aspecto tomado no programa César de Alencar, quando era entregue uma geladeira a um dos contemplados
no concurso de GUARÁ'
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CONFERÊNCIAS — Hoje:
Na Academia Brasileira de
Letras, ás 17 horas em sessão1
publica de recepção em sua homenagem, pelo professor George
Davy, decano da Faculdade de
Letras de Sorbonne, sobre —
"L'Actualité
de
permanente
Descartes". Saudação pelo academico A. Carneiro Leão.
Na Faculdade Nacional de
Filosofia, ás 17,30 horas, pelo
professor Jean Lecomte, sobre
— "As aplicações do Infravermolho á análise química",
No auditório do Ministério
da Educação, ás 18,30 horas, pelo
padre Ricardo
pregador sacro "Discurso
á JuLombardi —
ventude masculina e feminina".
No Instituto dos Advogados,
20,30 horas, pelo dr. Roger Adol.
e jornallsphe Lacan, advogado
ta francês, sobre — "L'Esprlt et
—
ie Palais
Quelques Grands
Avocats Français" e pelo dr.
Azeredo Perdigão, advogado português, sobre — "Algumas 11nhas sobre a evolução legislativa
portuguesa nos últimos 40
anos".
Na Academia Nacional de
Medicina (Silogeu), ás 20,30 horas, pelo dr. Cláudio Goulart de
Andrade, sobre — "Diagnóstico
precoce do carcinoma do colo do
utero; conceito sobre o carclno.
ma in sltu"; pelo dr. Carlos Osborne, sobre — "Feto morto in
David de
utero; pelo dr. Raul"Diverticulo
Sanson, sobre —
de pulsão do esôfago. Seu tratamento"; pelos drs. Joaquim
A. de Brito e Carlos Rodrigues,
sobre — "Tratamento operatório e nfio operatório da ulcera
gastro-duodenal perfurada"; pe.
lo dr. Abreu Fialho, sobre —
"Profllaxia ' do encéfalomieUte
toxaplásmica"; pelo dr. Cumplido de SanfAna, sobre — "Dlagnóstico da tuberculose renal" e
dr.. Neves Manta, sobre —
pelo
"Reflexões a respeito do tóxico
e do toxicômano".
Na Igreja Batista do Meler,
ás 20,30 horas, pelo rev. Raphael
Giola Martins, sobre — "A luz".
Na Igreja Presbiteriana de
Copacabana, ás 20,30 horas, pelo
rev. Domiclo Pereira de Matos,
sobre — "O Silencio de Jesus".
Amanhã:
No auditório do Hospital
dos Servidores do Estado, ás 11
horas, em sessão conjunta do
Centro de Estudos e Sociedade
Brasileira de Proctologia, pelo
dr. Franck FranMeld, sobre —
"Os antibióticos cm proctolo.
gia".

RUA CAMERINO N.° 79
FONE: 43-4990 — Ramal 38.
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Direção técnica do Prof. Arnaldo dc Moraes
Construída c equipada para
ntender exclusivamente a partos e ginecologia (cirurgia de
senhoras).
Berçário técnico dispondo de
Wflgwi»,» c^^bTk^ I
lncuhadores e ressusetodores de
recém-nascidos moclernisslmos
Diária desde CrS 100,00 ¦$¦ Parto
com lnte-rnamcnto por 6 dias
c assistência médica por Cr$ 2.500,00 mediante inscrição prévia.
Rua Constante Ramos N." 173 — Tel. 27-0110 — Copacabana

Motoros Completos para
Autos e Caminhões
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Maternidade Arnaldo de Moraes
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—Três livros por 10
cruzeiros.
—Remarcação nos
dicionários.
—Descontos de 20°para cada compra de Cr$ 100.00.
—Mais de 80 milvo»
lumes, na maior
feira de livros da
cidade.
Só mesmo a popular

Casa do Livro
Rua São José, 61

TEATRO MUMICIPÂi
TEMPORADA LÍRICA INTERNACIONAL
AMANHÃ, SEXTA-FEIRA, ÁS 21 HORAS

NONA RECITA DA ASSINATURA DE CALA
Estréia do tenor Mario Filippeschi, na ópera de VERDI

II Barbiere di SivigSia
com COBBI - DOLORES WILSON - VALLETTI NERY - CANALI - DAMINIANO - SICNORE

TEATRO SERRADOR
HOJE, QUINTA-FEIRA, AS 21 HORAS,
O ÊXITO

"Mulher sem Rosto"

de MARTA' WANDERLEY MENEZES
.ábádos, dom^gos e feriados — Scssiics
às 20 e 22 horas. Quintas, sábados, dnmingos c feriados : Vcspcrais às 10 horn1;.

GLORIA
TRAÇA FLORIANO — TEL.: 22-0W6
Dias úteis : Espetáculo completo às '^Vi
i
21 horas; Sábsdos e domingos ;
Sessões às 20 e 22 horas

^m

A MORTE DO CÂIXEIRO VIAJANTE
JAYME COSTA vivendo a sua maior
criação
Vesperals às quintas - feiras, sábados,
domingos e feriados, às 16 horas.

ífc

REGINA

TEATRO DULCINA - C^.lON

IP

Itua Alcindo Guanabara. 17 - T M2-ÕHI7
CONCHITA E ODILON NA ULTIMA
SEMANA DE

IREKE
a vitoriosa comedia fle Pedro Bloch Quarto mês de representações ! - A Cia.
Dulclna e Odilon embarcará para Uscon
po próximo dia 25. rrelo vánnr "Anr f"
HOJE — As 16 e às 21 horas — HOJE

TEATRO RIV.4L
AIMÉE

HOJE — As 16 e às 21 horas, com ri
maior sucesso cômico de Paris :

"Surpresas de
uma
noite de nupcias"

de Paul Van Stalle — Trad. de Mathéuv
da Fontoura. - (Impróprio até 18 anosi

TEATRO

REPUBLICA

_ AVENIDA GOMES FREIRE. 474 - Telefone: 22-0271

ÚLTIMOS DIAS DE DESPEDIDA DAS AMÉRICAS
Vesperals hoje, sábado c domingo, às 16 horas

PICCOLI DE PODRECCA
SESSÕES DIÁRIAS, ÁS 20,30 HORAS

TEATRO

FOLLIES

AV. COPACABANA, 1246 — Posto 6 — Tel. 27-821G
As 20,30 e 22 hs. — Últimos dias

Roulien, na maliciosa revista
"MEU

BIKINI TEM FOLGA"

com a eetreia de JOANA IVARC — E
mais: Nelly Rodrigues, Valeria, Tullo
Berti, Gamboa, Ajara, Rosita Rocha.
Almeldoca.
Vesperais, aos sábados e 'domingos,
ás 16 horas

FOLLIES
FONE: 27-0020

BIBI FERREIRA
ESTRÉIA DIA 23
. Pela primeira vez cm Copacabana, cm

Diabinho de Saks

CATALDO

O seu maior sucesso cômico, com
SAMARITANA SANTOS — RODOLFO
ARENA e outros.

SARRASAfoI
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
Ao lado da Central
HOJE — ÁS 21 HORAS
O
NOVO

CIRCO
DIFERENTE
E GRANDE ESPETÁCULO

—-

AlITOItiaBÍlSTAS! GRANDE VENDA - LIQUIDAÇÃO D© ESTOQUE ANTIGO

Dr. Spinosa Rothier

ÍUKNÇAS Sli\l.\IS Ií URI»
VARIAS — Lavagem endoscopi»
BAIXOS nos demais artigos, como capas de direção, almofadas, espanadores, alvas, Ha da vesicula Próstata — Ru»
Cit?Ao _,
-ranirrirn
,i.v«iiido lá, buòler e borracha de«de CrS 100,00 - FoáRAÇOES dc nylon, 20% de abatimento. PREÇOSauto.
'^
„.„„^
TAPETOU
ra mos
400,00 -——..«
tMlos ns
Note bem: Artigos não encontrados em qualquer outra casa são mais baratos na Senador Dantas, 45-B — TeleCr$ «u.iiu
seu
f «*r"*Kg chlvg
artigos
e
muitos
os unos
"nos dc carros desde Crç
de
borracha
para
ÜtíS?
pedalg,
para
Tpelxe,
porta,
d
pinos
»bo
^*0'uA0,^:HâmoadaB.
CP„ra
°eAg»Pa'Jf^y,j;pVL
fnne:
,p eapachos, cabides para autos, porta-chaves, massanetas,
22-3367 - De 1 às 7 hs.
RUA WASHINGTON LUIS, 125 - Antiga Rua Paulo de Frontin - Esquina da Rua Riáchuelo

'•¦imliíi a partir das 21 horas, diretamente do Teatro Municipal, a TV-TUPI
aiismitira a 0pjera de Rpssilii, **0 BARBEIRO DE SfVILHA", eom TITO GOBBI
:^^5fe:í^;s&g'G^^
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DIÁRIO DA NOITE
— 14 Rio, 20-91051

ATRAÇÕES DE HOJE
NA Um TAMOIO

Dr. Alaulio Martins

14,30—" Pelos S e r l ô c s do
Brasil", diretiiriieiilé
do auditório.
$;oo "Molodla da Sumiade'1, radlofònizasfio- d-'
Aldo Madureira.
16,00— "ánudarie.-- de MMnui".
i.*8,*f— "TariBos em Desfile"
18,00—"Oração cia Ãye Maria", com Jiilio Louzadit,
18.18—"As rosas de Mafla
Angélica". novela de
Jntó Fernandes,
18,30—"Hora da Saudade",
coin Julio Loúáada.
Especial",
:'0,3Ü—"Noliirr.o
Antônio

de

novela

Leite!
21,15—"Baleio do Melodias",
com Luiz Jatobá.
32,30—"Oasslno cia Ohacrinha". com Abelardo
BnrlÁsn.

c|M..V[(>:i o prauer de registrar u aparecimento d» Boletim eslaÜslico Uu Montepio dos Empregados Municipais, qüe é u emiellio liei daa atiridades daquela autarquia, nu mrs correnle.; O sr.
Sérgio MAgalhfte* tem se revelado um administrador compeleule e dinâmico. O Montepio vai aos poucos atingindo a sua fase
ideal a de atender os seus associados era todos os aspectos da
assistência reclamada. Os números estatísticos revelam Miie os
empréstimos de diversas iialurcia eslão «endo feitos eom hrevidade e <iue uovos caminiios eslfiu Iraijados para a ampliação do
plano de benefícios e serão aplicados após o termino do balando
atuarial mandado proceder pela direção. O Bolellin está repleto
de informações preciosas .destacando-se uma nula informativa
sobre a determinação da taxa urrai da natalidade para u Distrito
Federal, de autoria do sr. Krnani Tlilinoieo de Barros.
HOMENAGEM DA
Uma liraia americana olereNICAKACiUA

ESPECIALISTA
llrunii. asinàtica
IfiliK
R V KA fi
liioiit**. crônica
PfWmM Ciutiiiliraçors
l)uiUiiii», UU, S. 4(il - Teíefo'
ne at-IHHI»; Uc i to « lioras* excesultadii* Uride l»'í!l
iu aoi sálmdus — òtimin re-

2.0 CONGRESSO NACIONAL
DE PUBLICIDADE

Realizou-se lioje, a cerimonia
da entrega de inn monumento
òíereoldò pela Nicarágua, a cidade do 'Rio cie Janeiro.
O prefeito Carlos Vital e o
minislro daquele pais comparecerani a praça Nicarágua', alem
de outras pessoas dos nossos
meios sociais.
PESCADO FKIGOKIFICADO

A Assoeiaçãó Brasileira de
Propaganda avalia de receber cli»
' Federação Internacional dese Pufablícidadei o convite p*ü'a
zer representar no ü." Congrcs'a
'[so Nacional cie Publicidade,
ser realizado em Gênova — Itá1 liai nos dias 5, ti c 7 de outubro

próximo futuro,

~
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cera a Prefeitura o lornecliuento de peixe e camarões congelados pelos metedos modernos
como acontece nos Estados Unidos. A fabrica está registrada
no norte do pais. O pescado
oferecido poderá ser vendido por
preços mais baratos do que o.s
atuais para o peixe e camarão
frescos.

O prefeito prometeu estudM 1
a proposta.
VACINARÃO ANT1-RABICA
O Departamento de Veterinafia da .Secretaria Geral de Agricultura da P.D.F. comunica aos
•,!Ui*ie."i.;':ulo*' que mantém postos
ití Vüsin.v;ão Aiifi-rhblca nu*
seguintes loca;;;: Hospiral Veie1'inai'io, av. Bartolomsu cie Gusnião, i.!L'ü; Kua Republica rio
l.tbanu, fis (.antiga du Ntiiiei c
Av. Ernani Uardojò, *!25 iiihtlga Cel, Rfliigsl) — Poslo A;;:'!cola II -- Cainpliihü; Kua Pádre Ventura, 7H — Posto AgricoJaenrèpiiguá; av. Mala III
reciml Dantas Barreto, l)d —
Poslo
AgrlSOla IV — (Jaillpü
',.
Grande: Fazenda Modela
Guaratiba - - Posto Agrícola V I
— Guaratiba* Rua Martins do
Campos, s/n -- Po ki Agrico- I
la VI — Sanla Üriiss; Rua Mar- I
quezii de Santos, s/n — JJire.o- '
ria cie Obra -- Laranjeiras: av. •
N. Senhora cia Penlia — Merca- !
diiüio da Penlia; Rua Professor ]
2112 — Associaçfto |
Valadares.
Atlética Grajau'; Rua Bernardo
de Vasconcelos, 450 — 13." Uis-

1

Região

ria utmnto a imuunaçao i^^"^''d»

~-

~

—*?"-v"---

trito cia l.-U. - - Realengo: Rua
obras — Tijuca.
Paia eleito de miitnciiiii Oa
proprietário cie caninos ucveiao
levar selos na valor rie Cri ....
au.OU e mai.s vim seio Hospitalar
dc CrS 2,00, para cada animal.
ftnti-rabtca é
A vacinação
.ios
gratuita, ciuando realizaria
Postos acima mencionados.

CIGARRA
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RADIO DE AUTOMÓVEL
SONORIDADE PERFEITA
BUJÓES

"ALLSTATE"

MARCA
Perfeita sònorl dade
Conjtiiílo completo com relay
—- còr verde

CABO DE VELOCIMETRO

COM CHAVE
^ '1 modelos universais
Para carros americanos
Tipo De. Luxe — Cromadal

aeu

S5

MEDIDOR DE PRESSÃO

CONTKOIjE exato da
(IUIIíOMEIKáGKM
Completo com concluiie
Para Ford de 19-12
a 48 t* Chevrolet de
34 a 4»

regular —

Preço

86

45,00

Tipo lapi.seira
Mede até 120 libras
Aço eromiuio

35

BARRACA
DE PRAIA

Oi

DIVERSAS

JOC10 DE

:* Varetas e coslurui rcforçadas.
:' Tamanho especial e
confortável

AS
PARA SEIS PESSOAS
Fino acabamento, envernizadü
Tamanho para adultos.

395
*r

A

Rádio
para Chevrolet, Ford, Plymouth, De Soto, Dodge, 1951
Com dispositivo automático o
controle de som.
8 válvulas — 3 tipos e>pcciais.

S:

.

<:.
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CORIS

198

CROQUETE

Todo em madeira de lei.

Aeronáutica
ski.i;<. AO VK
CANUIDATOS
CAIWiOS
1'AKA
VAGOS NA l.C.A.O.
A Organização de Avinçíio Civil Internacional, coin sede em
Montreal, e da C|tial participa o
Brasil, tem, atualmente, no seu
secretariado, cujo quadro de
funcionários* é aberto aos naturals de todos os países, quatorze
cargos vagos e que serão preenchidos pelo selecionamento dos
candidatos, por suas aptidões.
Havendo urgência no preenehimento do.s supracitados cargos, o secretário geral daquela
Organização encareceu a necessidade de que os elementos iníòrmatlvos sôbre as habilitações
dos candidatos cheguem á IC.
A.O. alé 31 de outubro de 1951,
para que as inscrições possam
aer devidamente consideradas.
Informações sôbre o assunto
poderão ser obtidas pelos interessados junto á, Secretaria da
comissão de Estudos Relativos
á Navegação Aérea Internadonal iCE.R.N.A.I.), no edifício-séde do Ministério da Aeronáutica, á avenida Marechal Camara. 233, 12." andar, Rio de
Janeiro.
Sáo os seguintes os cargos va"Bureau de NavegM: ) _ no —
2 postos na séAérea*'
nação
de de Montreal, no Canadá; 2
postos na séde de Paris; 3 postos
na séde de Lima, Peru. b) — no
"Bureau de Transporte Aéreo"
— na séde em Montreal, no Ca"Bunada, 2 pontos.c) — no
reau de Administração e Servina séde em Mon4
"n1 ço", nopostos,
Canadá. A) — no
' treai;
critério de Relações Exteriores",
no
| 1 posto na sede em Montreal,
Canadá.
Demais informações sôbre salário, despesas dc viagem e
transferência, bonificações para
instalação, abono por filho, auxilio educacional e outros serão
obtidos no mesmo local, acima
referido.

PROMOÇÕES NA RESERVA
REMUNERADA
decretos
assinados
Forrai)
promovendo, ua reserva reinnnerada, ao posto de 1-" tenente
os 2os. tenentes Agáplto da Silva, Álvaro Pires Bastos, Amaro
Alves PraiBlro, Ângelo Custodio
rio Nascimento, Antônio Bragn
da Silva, Antônio Francisco
Sebastião cie
Sores, Demetrio
Oliveira, Estevam Mariano de
Barros, Euclydes de Medeiros,
Eugênio Nicolau, .loáo Rodrigues de Albuquerque, Oscar Horneio Leonardo, Oswaldo Barbosa Galvão. Quineciano Serra
Alcebiade.*Secca de Almeida,
Machado dc Souza, Amaro Tromai*! Marinho, Antônio Pedro da
Costa Júnior, Arlindo da Cruz,
Crisloforo Osório de Miranda,
Eniiliano Cyrlaco Velho de Mello, Euclydes de Sá e Silva. Ksron Ferreira de Queiroz, Euciydes Feltosa do Nascimento, Gervasio Carollno da Silva, Franclsco Daniel, Pinheiro, Jafeuarlbe
de Brito Gomes, João Olivio Rodrigues, José Antonlo Monteiro,
José dos Santos Alves, João Pereira Barroso, Murilo dos Santos Reis, Osvaldo Azevedo Aiaujo, Paschoal Piiidencio, Paulo
da Silveira Melo. Paulo cia.Conceição Souza, Raymundo" Nonato Nobre, Ricardo Euclydes
da Rocha, Salvato Barreto Santiago, Thiàgo José dos Santos p
Waldemar Saraiva Pinheiro; e
á graduação de _¦" sargento o
2." sargento Manoel Vieira da
Silva.
considerado promovido,
Foi
na reserva remunerada ao posto de contra-alinirante o capitáo de mar e guerra, Hernani
Fernandes de Souza, já falecido, ficando a segu rados aos seus
herdeiros os direitos correspondentes ao posto da promoção,
Foi considerado promovido, na
situação de reformado, ao
posio

lltíittE

FERIDAS|
MAS PERAu

Atina
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ti*. ¦¦•.A-t
Um trata^enl0sim.
rfs ^ue cicatrizai
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Evita o uso do"'^
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VIMS INDUSTRIAL
FARMACÊUTICA,
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MI LITflRES

Ã S 5 Ü NTO S

AUTO
Preço

BANDEJA

regular

—

PISCA-PISCA

35,00

MARCA

Prático, dif...in'.o
NSo i«i|Ue.' nunp*.:
gôrs
',iuí;:íj

Para luz alta
e baixa
Graurfe elt lciência

Alumínio
ventosa

"ALLSTATE"

?2,50

te bo:'i'!

ir*

iffii

O presidente cia Republica
assinou decretos graduando, no
Corpo da Armada, no posto de
capitão de corveta o capitãotenente Paulo Silveira Kerneck,
no posto de capitão-tenente o
primeiro tenente Haroldo Ramos e no posto de primeiro
tenente o segundo tenente JorBe Manoel da Purificação; no
Corpo de Intendentes Navais,
no posto de capitüo de fragata
o capitão do corveta Amoldo
Hasselniann Fairbain e o capitão de corveia Leonardo Barrafalto, no posto de capitão de
corveta o capitão-tenente Eusenio Junqueira Filho, no posto
de capitão-tenente o primeiro
tenente Carlos Simões Pacheco
e no posto de primeiro tenente
o segundo tenente Arnaldo Braga de Oliveira; no Corpo de
Saude da Armada, uo potio de
capitüo de mar e guerra o capitão de fragata farmacêutico
José Moreira de Retende; no
Patrões-Móres, no
Coriw de
posto de capitão de corveta o
capitão-tenente Mariano Bertoli; no Quadro de ContadoresNavais, no posto de capitão-tenente o primeiro tenente Carlos Alberto de Almeida JulHen".
PKOMOCÚKS
f. TKANSFKHKNCIAS
PAKA A KESKRVA
Foram assinados decretos ao
posto de 2." tenente o stibolicial
José Soares de Figueiredo e os
Eduardo
sargentos
primeiros
Fernandes
Guimarães,
José
Messias de Lima Moacyr de Andrade Leitão, Sebastião Lacerda de Sentia; á graduação de
siibofici.il o l.° sargento Sàiustiano Soares Barbosa; á graduaçfio de 1." sargento o 2." sargento Raymundo Joaquim do
Nascimento; e á jfaduação rie
;i-u sargento o cabo Alfredo Fer-

m
('(IMPI.KTA EQUIPE DK MÉDICOS PAKTÉIHOS50!
ORIENTAÇÃO DO l»H, OSWALDO NAZARETH
EFICIÊNCIA li BOM TRATO
PARTOS SfiM l)OK
Partos simples ou oprrxlorios cm <|iiarlos pidiiá»
Cri 1.200,00 (uni mil e du/.enlos criirelros). CIRÜROU
(iERAL PARA SENHORAS - Consultas pri-mUlfc
(lamente das 13 is 15 horas, Exames ile Ulwittilii
preços módicos — Colheita de saii-rue a domicilio; rm
qneada aos srs. médicos — Diárias ilesile Cri INN
Toda a renda destina-se á manutenção dus 50 leitos trt
tuitos e du Creche.
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Predileto

programa
de

Lei» O CRUZEIRO

todos

os

rádio-ouvintts
LAMPEÃO A OUEROZfNE

FOGAREIRO DE PRESSÃO
MODELO

PORTÁTIL

ECONÔMICO

Sob pressão, com
bomba
Peças reforçadas
Metal polido

225

98

Tudo galvaniza-iio
Im**; loíte e boa
Desmonta vel

•HALTERES

BANQUINHOS

DOIS QUILOS
Ótimo para glnástlca. rítmica
Ferro lunilido

60

Pfes'a inlfririva

O PAK

DESMONTAVEIS
Leves e práticos
Madeira e lona
Ideal para praia,
pic-nies, ete.
* Nas cores vermelho e azul

5S

TINTA OLE0
"SWP"
ft.

'in-ia r*»•»»*
f4l,),1M,\l*»"

'¦
-|

WtA''}i \,

Mm o "Pr*f#tto"

PROJETOR

Preço Reg. - 59,00
Somente esta semana

LIVM

PREÇO USUAL: 995,00

55

í-rA-i

Resistente às intempéries.
í'»bricada com piginentus
selecionados.
Especial para pintura de
barcos.

I

'" .,_*...._..:

"

I

Mg."-. <¦ *; {>]¦
'jl

A<è$i\-':Aji^'^'...Ak.

ESCADA DE ABRIR

GARRAFA TÉRMICA

Preço usual — 85,00
Quatro degraus
Grande rèsistóiiçía
Dobrariiças de ierro
Toda reforçada .

Capacidade de um litro
Modelo desmontavel
Vidro térmico paia
conuervaçâo de ealor ou frio

75

'j4i'imi

Para filme de lGnim. — Projeta, com nitidez
até 4 metros da tela. Filmes até 200 pés de
comprimento. Aparelho divertido e instrutivo.
* Filmes dc ÜüO pés. 16" de Í59.II0
pur ü:!9.l!ll.

JArZXi

'SALVE
O BAIÃO", VM
PROGRAMA UE SUCESSO
— Diariamente, produiido
pur
Antônio Leite, a Rãlio Tumoio eatá apicsciiUndo, áR 17
haras e 15 minutos, "Salve o
Baião", "broadeait" que yem
alcançando grande êxito de
audição. Além dei Xamoios do
Ritmo, Zé Gonzaga e outros
cartazes da "emissora da, famili» bratKeira", toma
parte
em "Salve o Baião" o festejado
eanior l.ulr Vieira, cuja fotografia ilustra estas linhas.
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'BONECA
FERRO

ELÉTRICO
"REAL"

MARCA
Para 120 v e 450 w
Cabo de madeira
Linhas aerodinamicas

79

FOGAREIRO ELÉTRICO
"ELCO

MARCA
Para 120 v
Met*l cromado
Resistência em espirai

119

LANTERNA DE DUAS PILHAS
"WINC

MARCA
STAR'
Grande alcance
Metal cromado
Alça- para depindurar

19

TOMADA PARA FERRO
Cordão protegido por trança
de algodão
Tomada de baquellte

11,50

QUE ANDA
Ultima criação Estrula, uma linda boneca
que move rs duas
perna». Belo*? vestidos, chapou,' etc.

^^_\Ê_t_4Ê

ABERTA

m.
:.._,Ai.y^r_UMAh*iA'm:

™~
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.

ESTRELA

1'REÇO USUAL: 89,00
Otlmò passatempo, sendo tambem instrutivo.
Diversas peças de mndeira em cores vorinclns.

139

79
mi.

MAIA
'

CONSTRUÇÃO

¦¦• .

Bf

lOTAPOOO,

2a».

t

io*.

400 ATI

AS

TEL

46-0732

2130

HOlAJ

KTACIONAMENTO OIAIIJ NO PÁTIO INTERNO

Aài£úte.^(^i;.-;;-;L..;^i-..';^*^afô!á

_m_fjS* "j /xJiri^lMI
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I

APRESENTA,
H o J E, |
NUM DESFILE
DE
GRANDES ATRAÇÕES:

\^Rfi.-¦¦¦.VKUm.BwM ¦

".viS^^^^K^H^^P

^_m

- "RESSOAI.
,J° \\°JiAS
HA
VELHA GUARDA»
programa de Almirante. J0-3J - "O PREÇO
DL
UMA .'IDA», novela de
Carlos Medina;
ORE", com Lauro Borges
e Castro Barbosa;
21,35 — «ONDE USTV
O POETA", programa de
Almirante;
32,05 - Musica de Oinon;
22,3õ — Grande Jornal
Tupi.
»
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CISTUO
d*

produção

- u«o

1

oferta

Har*ldo
s«n»acicn yl

*^\
d?

SI FÉ PIEHLíJ!
•' i
TUPÍ
Rl

lílll

kH(HF«4is -

12U

^ê-i
s

m mMM Mm, M i MH J l
l I BkatM M mm.

wfâwtémm_wâ .:**;.üasiâ!s
¦.'.:
;,,

"

?.-¦

""*¦ '

¦¦¦*

,

¦*.-.;.

¦
...,¦

DIÁRIO DA NOITE
Rio, 20-9-1951 — IS

H

¦¦¦;¦¦¦

!'''
i7 :'.¦;.'•/ .Vi:.'r"*- ¦'¦'

. Aclamado pei*
multidão

É 0 NUMERO EM SUA CLASSE I UM NOVO

a um ponto • foi afae- -drogado 4o Vaieo 6a «ama, fará outro teste, amanha, ma;.
i atra (te J"-1 •*** chegou
do «ladro
tado
pnra melhor dr. Manud Mala, único oülpado a* dificuldades que se observam.,
tl*P_Si»po«N>» í9 amM«nt«-«o.
da tnfracao veriíleáde.
èitòò na transferencia do joA Ritiode -nultidfto de fuman* A grande multidão de fumanAfirmou ainda o •eelo-to fun- giltfor. O- dirigentes do Bota-1
O Jogador portenho teve eutea
está aclamando entusiàe- téi eslá aclamando entusiàsstjo de palestrai* eom nossa re* cionario do orgio da justiça, fogo. desde ontem entraram em |
No dia seguinte, entretanto, A grande multidão de fuman- ticamonte o lançamento dos ricamente o lançamento do»
P -nlo coinpreenolam portagem a respeito de sua si- que nenhum representante
do
oontato
com
fim
a
os
após**
i
gaúchos,
í*íJdo »pWor
Flamengo pedirá vistas da de resolver logo a questão do i o Vasco por intermédio do seu tes esta (demando entusiásti- cigarros Clipper.. "Clipper" è cigarros Clipper... "¦
tuaçãõ.
o
presidente Otávio Povoa enrie—• Islou custando a me acon* súmula.
passe. Ruarlnho está Inferes
as
reçou um oficio ao presidente comente o lançamento dos ei- o cigarro para todo goíto. A o Cil
taânJ^^^
ura
DEPOIS DA PORTA
tumor no Rio, com o treinar-i-uulo, como solução do proble do Flamengo, Gilberto Oardo"Clipper" grande multidão de fumantes
M\l!mWAm\m^kmWr
jarro
Clipper
"paSSA "f- UMA mento daqui, principalmente —
ARROMBADA...
girroí Clipper
m*. da Unha média.
so, felicitando o clube rtibro-neestá aclamando entuiiàitleaO sr. Inocensio Leal agora é
disse-nos Tánssl;
todo
o
cigarro
e
unfo da
gosto
para
vitoria
alcançada.
gro pela
KBPEBA IIENDEK
mente o lançamento do*
que está "tomando p«" <Jp carcheentretanto,,
scçG. ítv
"Clipper"
ho*
atacante
O
o
foi.
o
portenho
eleito
há
go
que
Clipper..
pira
garro»
Bíiffi^eher con- ;je alua no quadro de suplentes poueo mais dequalquinase dias. In>
saelf-arrn|ue
•iatótol Ao que paolgarro para todo gosto
té(rou-se S.3. da grave ooorren; acrescentou:
clissei
de
futodas
as
Pelo
contrario,
a
ausência
tisfaz
. - Mesmo estando no quadro cia e indagou se havia algum fortaleoeu ainda mais a afeição
Áj~ Fi-^Ken_flrh<£[i CllpperTo
Clipper representa um
mantes.
fe"1,! invés <¦¦' Invocar ; suplente, espero ainda render o dispositivo no Código Brasileiro cntie ambos,
tod»s'as
sXWíiz
a tal ponto que
dirigentesdo
Euviro Llslroa então reafirque forçasse ou Àlò marcou casamento c cite- mou
|L?com os >I"" ° l%':, ; que o Olaria espera. Tenho vou- dc Foot-ball
fumantes. Clipper novo triunfo da Souza Cruz.
que ignorava qualquer cn- Finelramte chegou Clipper^
r.
r"ii, fiíiM.
um
creio
I
o
mais
tade
*mrf
exame
feito
permitisse
pouco
qUa
pelos
'
'
"
seP.lo,
dentro
de
duas
io
f'°"
um
novo triunfo da Finalmente chegou Clipper, o
m.
nesse
senVasco
°
do
tendlmento
com
as
ajas»
satisfar.
Kirüiidò
cJÊMw»tn\» Finalmente
I e voltarei a render o necessário advogados dos clubs antes de maois, com esse objetivo tio
;''•.
gerro que
chegou cigarro que satisfaz todas as
tamb;m
-^wnt»>\
ouze
Cmz.
Vivinho,
dlrigenrobre
E
tido.
antigo
it limo,
»i
V
retornar
ao primeiro qua- ser feita a indicação dos acusa- emocronantis
, para
fumantes Clipper rev
W Pir.o
nue atuar- dro,
dado como futura aquisição do novo triunfo <ta Soou'
'
Clipper, o cigarro que satisfaz classes de fumantes. Clipper
das.
do
ss
B,
autoridade»
o
Vasco, respondeuwlmenit eneooii Clipper,
•í viu exercendo a*, fimperante
l\Wi
todas as claises de fumantes.
Qual foi o maior obstáculo
O art.*» -M, do C.B.F., nue traclube, A16 expôs a situação,
— Náo conheço o jogador; nilmentf chegou Glipt)A l\ V \\1\ wriaigjalyjpIVtefJa*". Clipper representa um novo representa um novo triunfo da
1 á sua recuperação total?
ia da competência da Secreta- si.u
è, itílor do Deparlamen1
satíafM
toda»
ro
casando-se
no
ao
afirmando
que
está
VC!1;
que.
preso
Os treinos...
mas sei que ele
ria do Tribunal, em sua letra
Priffos. cario 1ue
Souza Cruz.
triunfo da Souza Cruz.
"1", di*: "conceder vista, rip Brasil, aqui se radicará, pois. Borafogo, e que está treinando fumantes. CKppcr ré|
íí| ídó com real bri- ! — Por que?
dc
i-belusive,
da
Seuãe
tomou
hipótese
trienfo
Na
novo
Já
providencias
no Fluminense.
\ 1___M_Í___R ^^P^^B___ía
dos
Íl, vero»saber nu-"Uo I — Na Argentina os treinos secretariarão* lnteressidós
sentido, de maneira que vir a ficar desembaraçado oe
K'a, mentira.
sãó »>ojs ppr semana. Teiv}a-fei- processos, súmulas - relatórios nesse
Bofoi
o
lhe
solicitava
o
e
desde
que
passe,
que
Dias
compromisso
delegados
e representan- concedido. >
fero sr. Romeu
I ra tlaremos individual e na sèx- dos
tífogo concorde em vender o
tn-íeira conjunto. Outra coisa tes".
'@3gS%%&Jm\m\ HH S^^-^B»
desse
modo,
De
maneira
do entusiasticemente olaaçsmen*
que,
feitas
poderíamos cuidar do
pelo
íoi
Nada
concentfa
.'qun
reslei
mais
di/
a
a
a
estranhei
i^rjntln mtiltidSo de fumsntes
lí\
declarações
"Clip'{fi
cintes brasileiros que se in- pass?.
assunto. Mas, ate agora nao
i um Vésperlá hão existe concentra- peito, paio qtie vai o presidente Cf
tn tio» ci(jarro» Clipper. .
enlu<iièe|icsmcn-1
mando
Lisboa
teressarem por um c*ntro- sei de nada.
-ie uma caiu- cSo.
¦•!•
rja
PedtrsrÇfto
btlxai*
iristru-ói**.
—
píssani
e is referencias ioavante
cigarro» i per" í o cigarro par» todo §<H\o.
Mais alguma coisa'?
pára que d'ora avante só depois bre. o referido elemento sfo as
^—-$2A W&Gm* Ik^WmmM Acsinent-» tios
A grande muilld
Sim. o sistema
in
e
inetide
falta
conhecidas
as
dc
o
«
jogo
cigarro \ grande multidão de fumantes
*r"
—
.
npssiveis
*iidicentoo:
poderão
«ioerro da O»' , Malclior daqui. Temos (me demorar para caçoai,, isto é, na quarta-feira, melhores
cild eclemend
dias,
mais
alguns
ijf.i-trdai'
mui- está «clamando enlusiastieanMnA
grande
vista
seja
Aqui
sé
algti-ii
destes
domimetldado
adaptação
melhor.
uma
tempo
'-e- toe aos Interessados.
m; ,'„i «jnil
categoricamente o Botafogo, sà- mente o lençomew
* Ia o lançamento dos cigarros
en»wror
jogo colado ao adversário e
eslá
aclimr.n"Citpper'
í^«*
„"de
mifmw^^^mmmmW^^^m
mi
bado ultimo.
rmtro sulta cíisso um jogo duro, cfae
re» Clipper.
Bsta 4 a medida' que há muif
"Clipper'' e o cigarro
*
volHS Olub, De -predador
resolveram
titie
^mmmWS^kVif&^i&i'
M'SSL,
Clipper...
Os rubros
das não e-fnva acostumado.
lo deveria ter sido adotada. Náo
Xr^PTwmtt^mm%mmmWlÊ^^A
r tini
todo
poro
$L
concentração
garro
de
regime
lar ao
«*«decavalo c é. «té mes.
Acrerülçi que um pouco mais fosse a súmula lida e copiada
na semana passada, com êxito,
**.
o suficiente para pelo advogado do Vasco e náo com es»»
.5 dos freqüentadores do e renderei
Hotel Vista
será
dispul__i______S____l _B__í_^___&3^^^^í^__fi
BB^ã^^f*^í- ^___E____________F 9________i
competiçáo
tidão de fuminlcs está aclama»•*/•
agradai* os dirigentes do Olaria, teria havido a gravíssima ia- tado o Troféu "Maria Helena voltaram hoje no ao meio dia,
Gares.
|
fimodà
começando
Alegre
1
- alntla o diretor io ] pois tenho estimulo e todos me fração do Código Brasileiro de
",
enltisiàsliesmente o lança*
do
Clipper, o
Alves ,rie Lima
siudosa home- a concentraçfto. Ontem foi dia
í tratam liem — concluiu o dlan- Foot-ball.
&nto dc Aroltroí
hoje,
e
treino
rtagem
a
nadadora
o
asjm-nto
Santa
após
todas
Te»
do
folga
da
dos eirí»rroa Clipper...
Mal i tetro barlri.
rtai, recentemente falerida,
Fi.» í:ir,;u::*.;r.íi.-ir
os jogadores almoçaram no Hoiff
de
deixarmos
Tanzi,
Antes
eu
m^i"rr-'^''rr
YÊtA-MféBímmM
^r
como
prooutra
ym\
Comprende este Troféu a rea- tel em Santa Teresa e ficaram.
Clipper" è o cigarro para todo
rts ou
"fessinha" ! viemos a saber que tem desejo
m
c
£ iiinios «ma
V"
x
Bi'""
confiantes
mmm\
WffÊ
^r
estão
revezamento
íüraçáo
um
rubros
de
de
Os
retornai' no fim do ano. caso
descerão Finalmente chegou C
manhã
3>;1M,
Ui'*. naquele cavalo, apostas I; rie
meninas
amanhã
para
pela
Juvenis.
náo renda ate lá o que deseja, de Primogênito no 5.* ptreo de classe á
^
e^* V—
KV
\
morro dc S. Teresa para uin cigarro que satisfaz ti^^^^^ÇM^mwM^MMmmMimwiij,, se cisvam a Importartsábado. Dtfe estreante de pro- Helena. que pertsncia Maria oexercício
do River, classes de fumantes Clipp1 ¦^ÉJm\mWmW
T,'it 200 cniw.ro». I?so rrão
iro
Campo
¦
priedado do sr. Buarque de Mat jiitr qUe Mnlcner como
J_ffl_l\J^W
As inscrições para o Quarto na rua João Pinheiro.'
representa um novo trtun,*
cedo, cbekou ha menos de 1 Concuwo
dia
II
encerrim-se
no
fifjimris viciados ou simples- 1
cn
Finalmente
Cruz
Sou»
exere
á
nem um
mès
óavea
Vi fadoi'fs...
de outubro
ás elimina: lares estão jogando oertos. Mas, eleio forte possui. Quf que ha (crias a Í0 epróximo,
Clipper, o cigarro que sat
31 c as finais a 28
?
Dòn
Oabinó
i para o ano, poderá ser uma das
"r
todas as classe» de fumante!
do mesmo mês.
• V* #
! grandes figuras. Barbatana vem
o
Pari o QÜlnlo Concurso, ás cuja torcida, este ano, voltou Clipper representa um novo
— Levavam muita fé no ca;u Clipper,
I atuando no quadro de aspiran^-^B
Wluu.
hiserlçfies ericerram-se nu dia 31 aos gramados.
todo
da
Souza
Cruz.
triunfo
gosto
Vífj
veuSánjO
as
valo
para
naquele
todas
az
pareô
i fe-, e. destacando-se como um I
^>
dc outubro, às eliminatórias a 6
O Botafoeo.-que náo é acom1 dos melhores eíementos.
cido pelo Mariano ha 15 dias* tii! i.ovembro vindouro e as íl- panhado
pelo, sua torcida nem
tes. Clipper
p 0K OFENSAS GKAVKS
t.uao.
de
Castillo
e
Kntretanto,
M — paraMa.*;, Barbatana precisa ser i o bicho entrou penúltimo e hais.a 13 e 15 do mesmo mês. mesmo quando jogaforaemdo casa,
jp/JUK- - Í»rt.
,o
trtunto da
páesta praticamente
AMANHA ENCERRAM-SE
O.irrrli i, do Vas- operado das amígdalas. Com in* I "banjhon"
os sabidos. Banjo esII» jjlco)
tentan'íuíti*1
estar
desde
reo,
AS
INSCRIÇÕES
já,
PARA
daí
chegou
nte
flamnção na garganta, ò
'm
tá inscrito no f*" pareô de ddO TERCEIRO CONCURSO
do desesperadamènté nova ai- A grande multidão de tumante»' tião tle fumantes está aclam-n
banguense
sofre
nre-1
i
o.50
médio
'mif, \)TH'l)K IXCONVE'FfCIAli
de
vista.
mingo.
Náo
o
torlatislaz
do
percam
e
teváçáo no refptlainento
f>i CAMPO — 'art.
o lançanas suas atuações. Ondino j
Eslá marcado para amanhã neio a fim de que entrem seis está aclamando entusiüsticamcn- do entusiàstiramcnte
íjijVNestori dn Flamengo. ;' juízo
¦
fumante-.
contar
com
o
Viera
jo'rpR
queria
.
lado.
Clipper..
rios
cigarros
cada
de
te o lançamento d»» cige.rroí mento
nn sede da F. M. Natação o clubs
Dr.SRK5rE.TO - (art. gatlor até o jogo contra o Vas-1
A
grandej
Wmqwi
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mais
"Clipper"
de
um novo
"Clipper"
a
Inclusão
Todavia,
encerramento rias inscrições ao
é o cigarro pára todo
ri.. Adãqíliiko c Esquerdi- j co,
r o cigarro
Clipper..
está
Wkt
:'/,-V''M Cruz. Finalpor ser bem importante To-I
Terceiro Concurso Oficial aqua- quatro clubs importaria obviaFriaça e jI
i»i io Flarfiengo;
davia, considerando que
camcntc^H HÍ/.y_V M1"*
j na iiuMfra da A. A. «r»j*»'r Uco dâ temporada, que compre- mente na maior duração do p»r« todo gosto. A grande mui ti* gosto.
[füisço .io Vasco f Alfredo, ; mais demorar a operaçãoquanto
será! jogo Botafogo f. R. x Sam- ende também a c-sputa rio Cam- certame, o que contraria os
fjarrojjaRB HH^O Bri*'•'.•"*" Wi Clipper, o ei¦Jlntniríirí'.
pior
Interesses dou clubs e das endc Novíssimos.
para o player, enlrfto, os dl- i paio A. V. Casa o Sampaio peonato
'O
atisíaz toda» ae
rxuns INDICIADOS — íigentès
cm conferência co*n o l A. O. vença, marrar a data
conoursi lera o* patro.-inio lidades.
grande mflR.dio^CTM
HHfcW' fer lumantas. Clipper
Iiíbnr foram indiciados por t.i-r.ico e o mpriico, decidiram! dé 24-9-51, para reati-áçá-* tio no America
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reaiiíane
esta aclamando ^mWWrr^Tv^âr
i;iro,iart. 280, parágrafo uni- submeter Barbatana a intervenSampaio A. A. x Perde- •Ki-se ás eliminatórias no dia 'á\,
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o
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•50UZ;a Cruz. •
irá
ser
operado
<*íl
I
,pois,
EM S. PAI-I.O
pira ledo goslbJ I
classes!
garro
baru14
do
Ivlnnut.
Ai
está
n*aruni
Dupla
com
C.
vença.
o.Sampaio
A.
entusiástites
est»
«clamando
dias
I
pouies.
estará
restabeletis
pedindo
j
da Gama comunicou
-OVi.-to
|cignrroquesati-Ja.todos
"¦jersçíi o.ue nada tem a cidoqulii__
e poderá Jogar conlflra o | car as datas de 26 « »D-9 e lho. Obeii*. é um relógio t|ue só marca .segundo lugar. Já camente o lançamento dos rd& Uimoixies Clipper repr«f«*
i
do
está
a
deeisáo
final
;-10,
lugares
e
em
segundos
contos
mais
de
cetn
Nelsipara
tn um not'0 triuri/o da Soitru;
«i transferencia dc
ganhou
| Vasco.
l?:kpira
'Cm:..
eampeenato.
sempre na mesma turma... Se tivesse ganho, teria subido garros Clipper
o Sáo Bento de MaPortanto, bojo, Barbatana ex- j
sk _*c jk
fie turma e era uma ver, uma Obelia. Welcome está me essi.
trairá as amígdalas. ficando em i
AMADORES EXAMINA- piandp nn 4.v pareô, esperando o Nilo para sua escolta. ToA grande mullidão &e fimiantes'; dio <Ií lumsntes e»t6 aclanaanDOS PELOS FILIADOS: con- ribio f. Pnjnnzn são os donos do outro pareô. O Kio, ao que
ettá aclamando eiitutiíisticamen*. do cnliiiiàsíícaineniè " lançavasaalno*':'m
siderar aplo» para o Turno
liüftipjçao projfiatla de seu :
estiagem
Também,
rom
numa
água.
está
pouca
te o lançamento dou cigarros (mento dos cifarros Clipper . .
das Divisões doa Campeona- parece,
«_
IÈtora o Bonsucesso,
outra vez...
"Clipper" t o cigarro ''Clipper' c 0 cigarro para lodo
tos «.» e J." DivWÇ es) r>s se- destas... Lá vem o Taruman tentar a gente vou
Clipper...
jogar no
-íiintti amadores examinados O Hivon, na dupla. Vôcès acreditam que eu
é que há? K o Ocrc? Sei lá... Java«an»
para lodo gotlo. A grande mui li- gosto
/
pelo Departamento Médico do Umbu, dèstà ver? Que
ilojjrrfj.-.t vários países tico-r como profissionais no football, filado
8. C: Ademar nê( nio últim<> parco e pronto. Se a cobra morrer, é porque a
Carioca
Hungria,
TcheCoa
amadorismo,
como
nata
o
fa revertido.5!
dr. Bfqia Dias. Alcides Mora- cacetada acertou...
skivit;u:a. rtumanla, Bulgária e a Polohia. Orlou-se, entào üm lèc. Afitonia Skibih Filhe*, Ara
o
Internacional
aceitar
Comitê
Olímpico
pa problema para
tUr Arlitidêt de Almeida. Ary
t; (ío a in-crição dess?s paises no tomclo de football das OlimCèretõ) Ary de Senta. Matha*iíi.*.
do. Atah*alpa Silveira de Fiteldcrando ttiie as federações desses paises sempre íoglieiredo TClaeira, Ceeillo da
vc e coíillr.uani a ser reconhecidas pelas confederações inter€*(ta Meore.liárcy Armada,
tljknais, bim como pélã CIO, esta, de inicio, tinha de aoeiamador- para os componentes das suas. Deat-crlft Martin* CárrS-o.
ds
|«rjualidcação
••iipMe football. Assim ficou, até quê a Austria, um pais dcDtuglas Masón Sheti, Ednardo
Pereira Davi-, Emir Vieira
jj.ijimèhie
'fâillers profissional, protestou, ou mclliOr, exigiu para seus
a. nwma qu.-iliflcac&o, alegando, que, oficialmente, os
Martins, flelie T*res Pereira, '
kugo Crnr. Brapdt*. J»'»* d*
tefcr* austríacos também nfto percebem mais do que os
CosU Lutai, Jorge Fernandes
páorés" desses satélites da Russià. Declararam os austriaT-àé gebrlitho, I.acio Oéjçal*
içtieo salítrío máximo oficial dum jogador é de mil ernjeiKípcrmí.* nc Áustria De fato, recebem mais, é verdade, man
vea Viana, tfewtop dá Sil-a
soma
rj! Mitos de Imposto de renda, o ordenado é esse. Efísá
e Sowè, Orlandé Capitem,
"amador"
Uiêsuperior, ou até inferior ao que
recebe um
Sebastião OfN»' VaMer I-lri Hungria ou na 'fclterioslovaqiiia.
dor* Aáiarariic. *fc
•y 4;
Wlleou, conscciuè-itcrpentèj a Federação Austríaca s inseri*
"Basío.lio Torneio Olim \i tíe Helsinki para sua representação, ou
Cirrreipondeiile para
D:óisçlçclônado efc;.\i da Áustria.
«MoDanW»".
ketballfc-i
Crecu-;», porlanlo, uma situação complexisslma para o Cous. DURiõ da Jíqlir.
KÍOlimpifo Internacional, com a alternativa de aceitar o peoi di Áustria ou rejeitar'as inscrições da Hungria e dos ouBSítéliléfi, D?cir)inrio-se pela primeira solução, estabelecer''Jl:¦:"~'*:^*'.j?:T-^-^H
*&.'.'
m m*
<^-l?,V_______l
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__^__P___^__l^B^^tt*j^'':::''''
:'': £^-_J-_H-Étfy_M-BjfHK>'^Lmim^F
Hun sério precedente para o futuro, que pode ter suas «onseRMitó também nos outros setores dos esportes olímpicos.
s*»-*1
haviam
«.boatos
que
sobre
Ittodo « segunda alternativa, encohtrar-se-á o Comitê Inpela cidade.
ílitlonal numa sltuaçjio ainda mais complicaria, com o íato espalhados
Pofra da eopipe, mesmo quf.
desautorizado
desses
a.i
federações
regionais
que
pàisès,
riada
|llt
Mlrsram serem amadores os componentes das suas equipes mm tfelnaclo wíteni,
dlspsn.
ser
«e
impeíia
íãmlr-hq
«íc-iibail.
dás 14W).-.Xomomento não sc sabe o que fará o Cl.O., mas uma coi- sado do g-emio ouvida,
ate c-vc
há
Ficamos
ias.
com Beni-./.
J.terro:da dcáde nue sc permita-a participação dos"selecionados
er.rkiptram.p8
ftble,
«vos
Áustria; Hungria,- Tchecoéslovaquia, e Polônia áó' lá*koutros verdadeiros amadores como a Suécia, etc., haverá PerVeirit Filho.' do cjual, éxtri!
a torneio rie football como jamais houve nos jogos Olímpicos*. mos a verdade dos fÇ;^. •"•fÜ \»,'t t *»
incompatibllid.*; íf
M««i sabe, se nessas clrourísíaiioias um Zlüinho, ou um Ade- ha quatòuer
e.Ja.mmno.
b Fluminense
p lambem não comiRa figurar ha sèleçfeo amadorísta üè eiitre
contindo o
Aí, então, haverá um Deus nos acütía, na pacata clda- O diretor triofttòf.
que se passou disse:
W de Helsinki...
rfcebeu um|t
— "jámlnho
pancada'rtiuitó í«*te na o oabáVasça. durante o joio com
eo. Wédti bfistánte atordoaro e
isso, vinha*.prejudicariõo bMtaitte" seu -Btãdo-médtrt. Cempvv*
tam«)-6- íttr» á« «Mt0 l}'
cou'*leilTftpdo, diíaettdo que náp
aer. òem^p. cliit Matai:
queria
- "Nio. eoncordo corri a ope*

fc§fer
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OS FUMANTES ACLAMAM CLIPPER 1 j
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Os fumantes aclamam Clipper
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• Aclamado pela Um cigarro para c t^^Hy.v.'' /
todas as classes
multidão

Os fumantes aclamam Clipper!

0 CIGARRO PURA TODO GOSTO

A coisn"está preta"

ÉÊ

raçlo. *í «^ <á«}° í|ti °'^'Í'

dò". Nlo hávlájTi«a iqfce quallôterifeh«áò jSffiMt _*-*».
düèr
a -panwi»,':vfpl*-t*» :-?.<•• *_Mf'
havia Séijturííadt) seu eapínto
"
— iíntfio continua íirme no
Fluminense?
'¦:— "QÍarol* Treinou ontem e
suas condiestá i recuperando
-ate vif
ç6es fUJcas. E' possivel
Mm contra o Bangu,.Laf2.14,2
está, conqvistf«ido o* posto, maii,
Jaminho poderá entrar em a-at.
itoc-,' záe'Mo!reir* decidira, Po*
rem;'(K»» «penas provar, «••¦e
nada*«Oito com o, jogador.
Também óúvi falar sobre a til
dispensa, mas, tudo nfio pasí-i
dè oiioá".
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p«quéno «fllrada dê 10%
lO-K) cj|ürant«. a cbnstruç-âó ou no "hobit«*»e"
80% financiados pór "SULACAP", em 15 anos, após. a entrefa
dos chaves

Q

Zé Barbado mandou ..vir

Champígne, miíirá, cayjf r.
AO metçr a rnfif) hò-b-jMíq,
WAtm\\>J^,WSmm^Wk\

''

lA np..pri«lo, èarba Jièit»
Se cobre todo dei
glória"Gilete.
UàAhdo síAtpre
A vida é sempre vltçfia.

mo$.

TUDO
Nrq os que usam

Gillette AZUL
^•^é---i-i.-,-|.*-__ai.

VOCE CONSEGUIRÁ A SUA CASA:

NOTICIÁRIO

em cenfro do magnífico tarreho.com 480 m2
am lugar valorizado e de grònda desenvolvimento
ruas pavimentadas a macadame a asfalto
material moderno e primoroso acabamento
água aheanada, lüz elétrica e esgotos
meios de transporte rodoviário a ferroviário

p JVVBNIL *DO_l^poa IJA
FAZfiWA F. O.. m)VW J0GAR
- Tttireoio tébiíltía^o Juveái],
do UnTddr, dá Fá*endaF.,01ubj!i'
vemi por interipedio do DIÁRIO
a todfít
0A KOITJC. comunicar
os seiis co-irmãos, • que aceita
jogos em campo neutro.
R*. fárpr; télaforiar para a»-"**
04, pu enviarem oficio á rua
Iriharé n. .80. em Cascadurâ
-r-AIlA-ttWA, NOVA, 2
domínio ulJogando
2
RôIA
timp no' oampó oo Ipterpacianíi, contra o *K##raribóíkj
obteve mais um empát* o Lu»*
Nova F» Clube.
Os tentos foram marcados per
« Ubirajára.
Zeaé
'.pyat,
Kóva formou com a
seguintes .cònstituiçàp:,
Borraoha: Armando e Oassaa;
Oe«ly (deppií tiplr.W*»ra)..Jpr|e
cetèpois A-mar) e Ztáe.; Marfb,
Ciuincá, Sántóro, Foil-Fon e
O S&AÜLO SIRO* VOT/TÒU A
PiaiOTB- — Domingo ultimo o
É. O.; Paulo Rir* erifrentpu o
Nova Ateuida F. OlUlíe, báqué-

ftT,Ktf«&Vo---

guinte: ¦Dinhoj jJoáo e Pirgrubio;
Walterí Décio e Nasin^io; Na•aawOén-íll, Wvio, Iff^ito e

ligação direta com o centro da Cidade

(Linha
Bongú Candelária)
E$<01A PÜHKA . mmi INFANTIS - (APÉIA
hhrntàçòès e vendas t

75 •

EMPRtSA U CtMSTfttyttS E 9MAS ROMVIÁRIAS "£C0R" LTDA.
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?i0 Br^nco' 173 • 4'° a"dar * tel. 2S-1944
MS
NO FÂW.°VAV*
LOCAL: Estrada Intendente Magalhàei, n.» 2.315/A (Rio S. Paulo)

Propriedade e finonefamente da:
Publ. Silva AravJ»

SUL AMERICA
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Dinheiro
§ão resolve

v

E.'X'RI'VE ORAMURY
Unia noticia que. jui dlvulijutiu nus jornais, utrures de suus púginus de
turf, dii-uu-t u juslu medida du tielicadenu junaumentai do cuvttlo de
corridas, Murcel BOiiSSUtí
ii. inegavelmente, o maior
criador du puro-sanguti,
na França. Suus propriedudes, onde se upuru u
ruça dst cavulo, miu vuvhccldtts. Dus seus liuius,
.'»•'»/. conllnuumenle, nomes qtie se tornum janto-.
:•)>• através exibições de
gula em todos us vonll'
vcnles, o Brasil conhece
o valor dus campos de
crlagúo du famoso lurlmun /rances. .Mus, rm
quc pese esse VUliOso cuniiiiganle a serviço do lurl,
r dc supor que us milhúes
au Príncipe Ayu Kuhn
v.ulham muilo muis. Esse
potentado indluno <•', como
Boussac, grunde uinunlii
t'o lurl. Apenas não Jcu
como o oulro-. não cria
Cttvulos. Quando us quer,
inunda um emissário preptirur o terreno para uma
elminalúria e, depois dc
bem joeltudo o Iriyo, citec/a-se ao locai du vendu,
< pergunta, upe.nus, quul
r preço pera púr nn chequc. Compra o melhor,
pagando o máximo. Pois
bem, esse magnata, para
fiem o dinheiro vule
pouro menos do que Jc
lhas de arvore baloucunio
ao sopro da brisa
quc vem de longe, aujre.
denotas em seus pareIhciros, como acaba rie
acontecer em. Paris, no
"Oci/.-.v Slakcs",
guandu
Tuiuiú, uma égua
de
Boussac, venceu o crack
do Aga Khun. Assim á
prinjeira vistu, poderia
¦parecer
que, um cavulo
de preço muito alto, não
Aeveria perder yara. um
clc preço muilo mais bai'
.io. Afãs, se fosse assim-, a
cavalhada dos Heis da lnylatfirm nunca perderium.
è seria u eterna<*'arreviw
(adora de ludos os Granties Premios tlu mundo,..

wÊ

¦'fM'.

I:
Mi
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Por JOC
No apagar
dus luies da
11151, a eleisalson britânica dc
deixou dc
| vage francesa nüo
i «rrebatar aos ingleses um dos
do turf
troféus mais cobiçados
"Saint Ixytt"
Internacional, o
onde por intermédio dc Talma,
a criação f. o stud Boussac recumprida hu
pelirsm a façanha
prova
um ano por Scratch na
Doncaster.
O ganhador, um nome ale en.
tin desconhecido entre, os qne
das atividades
estão ao par
turfistas no exterior, levantou a
ultima prova da tríplice corna
autoridade
britânica com uma
entre
que já leva a identificá-lo
cavalos da Europa.
os grandes
E' m conclusão que sc tem a ex"Saint
trair de uma vitoria no
Leger/", por dez corpos, a que. não
faltaram, de um modo geral, as
ingrandes figuras das pistas
glesas. Realmente entre Talma
e o segundo colocado Fràise rie
Hois, havia, sem exagero, uma
deiena de corpos no arremate
rio ultimo clássico da temporada
britânica.

—• Como vai,
ou não obter a
ria?
»

Hclio? Vamos
segunda vito-

Vontade nfio me falta, re.'.pondeu ele.
•¦— O

caie

falia

então?

Eles deixarem -— disse ele.fazendo blague. —- Kaiilai' e.iU
muito bem c levo bastante fe.
Qual o maior
'

adversário?

—

Indiscutivelmente
o Nauanimal
venceu
ght .Boy. Este
não faz muito, iiá grama, mil
e trezentos metros em 78'' Vã.
Tempo excelente. Creio mesmo
ser muito dificil dele
ganhar,
porem, de qualquer maneira, u
iheu estará no placê. E qual"bobeada" do oulro,
g>iquer
nhará o meu. E ficou olhando

Convidado para montar Ombú
e Alvear o piloto que reaparece
quantas vezes são esles passados para tra/. sem a menor uerimonin, Vimos hu dias o competerite Ataliba Moreira barrar
acintosamente o jockey Dano
Moreira que evidentemente nâo
vinha comprindo a.s instruções
recebidas c|iianlo a direção deis
animais. O problema da substiluição não é coisa muito iacil por que o meio nãu- oferece
garantias e poucos são os prolisslonais da rédea que escnAtaliba resolveu
pam. assim
.Uac:a-lo de frenle àproyeitnndo o momento em que reápar
rece o maior dus jockeys brasi-

SONHO

| leiros após um injusto afastaforçado de atividade proj mento
fissional,
convidando o leader
] para pilotar Ombti e Alvear qüe
defendem as cores daquele lurlmau ausentei Não resta a duvida que a Iniciativa do tratador reflete os anseios de um
profissional que não tem interesse :'r.ò placard de rateios
iquc corre os seus pensionistas
para o premio do pareô, Rigoni
aceitou as montarias e com a
fome que anda cie vencedor Alvear e Ombu poderão dar ao
twViuior Alaliba Moreira a nurecicla vitoria.
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*«««•*•¦ de e^^gS
um lado rhart,
;'l6
M|H"
"*ua Xaook»
•
m
,ilh,
j ,e"«
"» Sweet
gjjd
Oainsborouíh
4K %m
tcrlorrnenle os itou,
I
Mi,^,
, mur r. Caratriida,

HA fOS X
M. (MIOS m

EONIO

— um

dos sérios

con-

correntes aos 50 mil cruzeiros
do .iremio "Hricio Filho". O
filho de Cumclem juntamente
com Kl

(íarboso

interesses

do

naquela

defenderá
stud

o.s

Vnicmn

BriÁ-Õi.

Antigamente na hora da or- fraquissima para os seus recurjiiuii/.ação dos programas, "cho- sos.
Se não fallítr corrida, devido
viam" os pedidos dos proprietarios para a comissão de corridas programai' determinado
pareô para a grama ou areia de
acordo com as conveniências de
cada um, A coisa
chegou a um
tal ponto e os "casos" surgidos
foram tantos, que o handicapèur
oficial e a comissão de corridas,
resolveram usar o critério que
lhos parecesse mais conveniente
pura a organização dos nossos
programas semanais.
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A medida, quc só merece
aplausos, acabou com as "proteções" que Unia, celeuma causavam c hoje quem não estiver
satisfeito, tem a alternativa do
"forfait" livre, mesmo
porque
não c possivel satisfazer a todos, Ko C.u pareô de domingo,
pur exemplo, a maioria das concorrentes vão apelar para o
"forfait",
pois raras são aquelas
jiue correm bem no "tapete".
"'ulle
estas está a Tia Vina, a exCajaiba, que reaparecerá em
bom calado, muna companhia

'mm

'tz
¥'SÁ

CORRIDA

que
ter
feito
prpva
881,5 para os mil c quatroecntos. Portanto, muito! cuidado
com o favoritismo exagerado daquele animal. Pode
é
ganhar
claro, mas não é a barbada que
"se
seria
houvesse mesmo trabaIbado èm 88" i;5. Ai fica o aviso.

:.<m

Naughty Boy /oiotjro/odo no dia
vitoria na Gotro.0*|
que conquistou sua
lho de Albatroz está eleito lavotiio do Premia "Bricio primeira
filho", prora qut J»i"«.«»'
a liguia do decano da crônica turiisla carioca

DE SÁBADO

A
paren*' j-

2."
1.5S0 melros

A's 1.1,50 lmras —
— Cr* 40.000,00.
Kit

1—1
2—Z
tl—II
4—4
5

Ovilia, di Moreno
Qolileii rilülu, L. Dlaz.
Colombiana, I. Pinheiro
ISlnmit, I,. Rigonl
Kouic Fleet, E. Castlllo

.'.t
50
5fi
5ü
56

3.» paren -. A'ts 13,5(1 Iiorat
l.dtlll nietros — LrJ 40.000,IK).

res, fogos de artificio e outras
manifestações eslão nas cogitações dos premotores e seguruJo
dizem D. Assunta Grinialdl-Seabra, viuva do comendador Gervasio Seabra, estará presente
aos acontecimentos, que se desonrolarâo no hipódromo da
Gávea após o G. P. "Diana".
• • •
— Causou espécie entre os
nossos treinadores, a inscrição

ÍConl. na; J5° pag.-~I,-lra B)

CORRIDA

3—4 Primogênito, L. Tílgont
' Pujanza,
E. Castlllo...
4—5 Ernani, J. Portllho,...
" Toribio,
não corre...
" Larue,
R. Latorre

B.™
1.WI0

pareô metros

1." paren — A'« 13.2» hnra!
1.500 metros — CrS 40.010,00,
1—t
2-2
3—3
"
4—4
"

A's W horas
CrS 30.000,00.

1—1
2
2--3
4

Ecelero, c. Moreno..,. 56
Carinhosa, r. FUho... 52
Hio Verde, J. Tinoco.. 52
havamim, C. Calterl... 50
Jangadeiro, R. Martins 50
3—b Hlyon, J. Portilho
5B
Carlos Magno, L. Rigonl 58
: 8 Fogo
Bravo. L. Leite.. 511
'",,:£'• tla Gltvt">. Mésciultrf 52
1 lariunan, U. Cunha.. 50
Jamary, E. Cnslillo.... 55

K

v

I

1—1 Obélla, J. Mesqultn.....'
2—2 Ollmia, s. 1'erreha..
,',
'A
Goocl Frlencl, XX
3—4 Oecai-, L. Meszsros
. 5 Monterrejrí A. Silva.
4-6 Moreninha, a; Dornelíes"
Olula, l'. Fernandes...'
4." V'.<r" -L
— A-s
r* S n,50
M.SU horas
1ICII
,7', pareô
1.61M)
meiros — Crí 30.000,(10

54
54
56
5S
56.
54
54
—

),

TiJRF jÈg PÍLULAS

Passou, a. nova propriedade,
segundo o noticiário, o reprodutor Wood Note que servia no
Haras "Bela Esperança" do sr.
Paulino Nogueira. Wood Note é
pai entre outros, de Lupan, um
potro que "pintou" bem em
suas raras apresentações em publico.
• .• •
— Estão programando uma
grande rrcspção para Tirolèza
na .'sua despedida das pistai,
dominrjo próximo, Coroa de íio-

m

1." parro — A's 13,20 boras
1.500 metros — Ci» 40.000,00.
K
Oxford, D. Ferreira,...,-. £
Salgou, L, Hlgonl
s
S Nagáankt, O. UIIôr...,
55
4 Almbcrè, 11. Latorre...
55

MA R CAÇA O

verdade fosse, esse pupilo de Ernani de Freitas, seria uma: barbada naquele primeiro páreo da
sabatina. No entanto. Nagasaki
não trabalhou naquele tempo.
Houve engano na marcação. -O
tordilho de "seu Freitas
passou
1.500 metros suavemente,
e
o

fl
¦¦m
, i.v.

nova e Já vitoriosa re
vista Freio & Bridão, con
(res
tou-nos algo bem Interes
| sante ocorrido domingo no
recinto dos jornalistas. O
I auto-falante chamava o joe- 1
do animai vitorioso'em f
determinada carreira, a com- á
Il.ey
parecer á Tribuna de Hon- f
I ra, a fim de receber um i
brinde. Soou então uma voz"
I muito forte dizendo: i
Pode ir quc lá não tem f
policia...
i
I—
Mas que gente venr-in- -r.. |
^

Nagasaki não trabalhou em 88"

ri

ao retaliar afastamento das li- i beu üm vc 'dadeiro M
des vai ser dificil, derrotarem a ; da CC. pi Sando aquele í
pupila do Gonçalino, quc rece- na grama..

Sempre que saem os programas, goslo muito
de ficar estudando as primeiras visões tio conjunto. No sertão, r. comum dizer-se que a primeira cacetada é que mata a cobra. Isso quer - _
dizer qne se o páu não pegar de rijo na primeira vez, a colira, no minimo acaba dando o fora... Assim, arregalando
bem os olhos consegui ver alguma coisa interessante. Na
sabatina, poderemos anotar logo de saida Nagasaki e Oxford. O pega vai ser bonito. Ovilia no sepmulo pareô, ésiú P*- «¦»»¦•»¦»••• m-mmss.msJoaquim Sá. um dos lide
(Conf. na 25° pag.—-lelra D) f
da

«ANTIGAMENTE ERA ASSIM*

--

para a exCajai

prova.

Sonho de Ouro somestê conseguiu vitoriar-se aqui no Rio,
no dia de sua estréia. E assim
mesmo, favorito destacado, ainda leve que dividir seu triunfo
com o cavalo. El Toro, Depois
disso não mais ganhou, apesar
de muitas vezes estar bem ápòslado. Tem perdido corridas incriveis como
aquela em que
Floreie ganhou no "fotoeharl,".
Trazia nesse dia uns cinco corpos nas. especiais, e ainda foi
derrotada! Sábado estáí inserilo no páreo final, em confroiilo com Kl equilibrados inimigos, e. te ganhar, sua poule
será
bastante
compeiisadora,
Cremos firmemente,na sua'viloría.e .friihcámenle, será enorine surpresa. para nós-sua derUMA CIIF.CAUA ."ROXA" H.V 35 ANOS 1'ASSAlKAi - Campo Alegre (D. FcrWra)'
tinha feilu o "train'. e uo "areai" parecia que não mais perderia ouando apareceram
rola, islo porque o temos visto
Bigua (Valdemar I.iina, o Fuá), Asturias (Júlio Alonso) t Condor (B. Cruz)
lutanns matinais, vendendo saude,
vam pelo triunfo cabeça com cabeça, como se vê ua gravura, com a vitoria de que
Bituá o
qual derrotou Asturias por meia cabeça e este a C. Alegre por igual diferença Sem
Além disso seu trabalho.na sepassagem, ficou Condor.
giinda-feira foi muito boim Iniinlgos principais do nosso esco"
lhlclo: LUpina e Stuano.A primeira foi' cqrrldja muito longe
peio^nncho,: a ultima vez em
que apareceu na raia,, e o tói'dilhão do slud America melhcrou bastante com o (fésíttifso';
Portanto, consideramos Sotihç
de Ouro um do.s bons páreos
Vários jornais noticiaram esta lho Nagasaki em 88" 15 para os tempo
gasto foi de 99", o
tia sabatina. '.
.
semana um trabalho do tordl- mil e quinhentos metros.
Se
ser impossível

à

"presente"

K«t|. 1.* de Mirti'.'eleftiiie:ytS-Dj»)

TIA VINA 30 PERDERÁ O 6o PAREÔ SE FALTAR AGUERRIMENTO.

Sonho ile Ouro agora é a força

r
i_

ft
lntfetõ rm tfifàM

[

sota de mm

para o repórter com o pensamento distante, como se estivesse vendo a chegada do párto.
felicidades, rapaz.

OS. I. 1'. ou s*ja o Serviço
nuai' prestando
aos
turfistas
«le Imprensa e. Propaganda do
uma soma incalculável tle bons
Jockey Club
recentemente Te«iviços.
E
mais
quanto
..formado,
criou
' ele
azas e costas
aproximar-se da Comhaáo
de
mais largas, porque • ver, ouvir
Corridas melhor terá cumprido
íe calar não é mais • dilema até
a sua missão come aliás já u
aqui seguido como praxe condefez para responder i questão
navel pelo comodismo de quem
puramente técnica dc nm» ennão precisa dar
satisfações a
trevista sobre as performances
ninguém.
Essa
mudança
de
do cavalo Manguarí, como tamorientação veio refletir da íor.
bem
desmentir noticias
para
ma mais simpática possivel no
alarmantes
sobre
o
debatido
seio ria imprensa que tanto vv-^¦mmmrassunto dos telefones Instalados
ressita de esclarecimentos vara
H
Mirmi»
»«.».
"*
Ma,<»uw Por»<>
no
Hipódromo da Gávea
tão
informar ao publico tante mais
rigorosamente
nas
policiados
quanto sabemos que eles partem da palavra
suas ligações durante • desenrolar das
coroficial r insuspeita de um órgão de tão
ridas. Muita cous» «til
granpoderá Informar
dc responsabilidade. Não se restringindo soa?""S •í**0 têcnlc»
por Intermédio do Sermente ao noticiário da sede social do Jockey
viço de Imprensa e Fropaganda
tão desejo(Inb cnmo aliás já tem feito, tem o S. I.
so de colaborar com os
jornalistas especialiF. pofuibilidades multo amplas
zados,
*
para conti-

HHhhH

iu,i„

l*r»<;> 15 de NaiiBkM,"

BOA COLABORAÇÃO

i7!'-

iu

««" "" quatro fâSto
wgunrlii coloca,!»
*

-

Hélio Soares é dos mais novos
treinadores
em
exercido
no hipódromo da Gávea. Pertencendo a uma familia toda
cio turfistas, não poderia deixar o Heüo de atender a voa
Cursou com
de scu sangue.
brilhantismo a. extinta Escola
de Treinadores, e tem presfcntemente em suas cocheiras os
animais Alpino e Kantar, Com
este tillinio, obteve o ticlio seu
batismo de vitoria,
pojaíiimlo
tambem dois segundos;
No domingo, Kaiitar , aparace inseri io na terceira carreira
em
confronto
com
Nanghtz
Boy. Kl Giu, Corregio, Crosby,
Kl Garboso e Eonio. A última
ver. em quc iol apresentado,
Kantar entrou em segundo para Duc D'Anjou, livrando cabeça cobre Eonio. E', pois, candidalo do retrospecto, e seria
interessante ouvir-se a palavra
de seu treinador, sobre sua impressão da carreira. Encontraino-lo justamente levando seu
raia,
enquanto
pensionista á
cabia ao aprendiz H. de CXiveira sua direção.
Deixámos
que o Heüo puxasse seu pupilo
até á raia pequena, e só depois que terminou o galope é
que fomos ouvir suas impressoes.

1-í.lrcamlo

KAUIOLOGISW j]
I.IOHI

Reportagfltn dc BOLONHA

#1

invicto
chegasse
".Saint l.cgcr"
aos humbrais do
do
não havia no antecedente
cavalo francês uma indicação
que fizesse prever para o mesconsaf.ratorio
mo o descnlace
de sábado ultimo cm Doncaster.

VU.Af.AKI, oor causa ae. um exercício mal orcmoiiièiràilo tornou-se o assunlo tio ida
rslâ assegurada. O comam..» não
¦•
ilas
>ui>mc»ii, ainda
handicap,
rar.ni,.n,.i IÍE
ui, FOUR
roun IIIIXS
iiii.i.n no próximo
À.*. PRESENÇA
prexui..»
maiiLliritt-s . <) potro melhorou bastante, mas não tem aqueles 88" 1/5
-•--¦¦¦ --•" ' •-¦"- -'- Rigo
no d orso de Toribio, Inomisso dc montaria ainda não foi feito c a presença de Rigoni
que alguns teimam
em animar que ele marcou no trabalho de se|;iiiiila-IVirii. Houve enfcfaiin na marcação. pi dica
ser niiiit» provável a ausência «Io tordilho nos 1.800 metros de domingo.

Diz o treinador
Hélio Soares

';!*:!

* * •

Embora

W SffiH

m

'

de

lim cavalo vai correr baslanle
rZÈ
fcfè'
- mi

jtUOFlST

'(Foto reportagem de Orlando Machado)"

VOME NOTA DESTE NOK!

i

Iparágr A Fo|

*

* Muita «onda» em torno do tordilho Nagasaki

Depois que o.i animais pertehcentes au
turfman gancho
Jose Maria Sissoii passaram aos
cuiclatios cio tratador Ataliba
Mineira, inalor 1'onfianç'íi
'publico
pas.-.aram a
inspirar a0
aijoslaclpr, porquanto data clui a
melhoria dos animais como o
tordilho Alvear entre outros, que
cum mais assiduidade vem flgui.
Toribio.. Terminou manco a } lando nu marcador. Mas como
afirma o siiís»/, Mario cie Alrtiilima vez que correu. Já
meida, depois que eles entram
foi novamente inscrito. Que
na raia quem sabe da vida dele.;
serA? Fiquem de olho. Seu
sito os pllólOS; De talo. o nnlnom-s 6 'toribio.
mal dependi! muilo mais
do
jockey do que do treinador, pois
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1—l
"
l—1
3

NUo,- L. rWuonl..'...
Charuto, G. Costa..!"
llolão, C. Moreno...
Koso Belo, L. Mesza.V.V

E' CnrdW

5C
56 i
52
56

í••.Wçlcome.
SJ";1UbauoA. Portllho.i 56
. 8 DlRvola,-s. Machado.;.1 An
i-l Craion, rt.. Hossnno.;..
54
S Burgos, L. Coelho...;.,
y
» iBluo, J. Tlupco.......
,
sj
- Ül! 1*""° — A'*> i»'.** Iiorat —
"01 metro, _ fr| 30.000,00!

,'a^.,,(, - AN ,6'4» '""'.is
1 n», metros —
l.lrOO
frs 35.000,00,
1—1 Ocre, -E. Castlllo
54
2 Guarabl, E. silva
2-J Holocalix, J; Tlnoco,.. 54
55
Mandi, c. Moreno..K
50
Italm, A, Oliveira
J-6 Citiariniian, c. Callerl.. 48
.57
7, Althhllsai J. Mesquita.
55
Praclnha, S. Ferreira
4-1) inicio, o. Macedo.....'." 52
57
Wínlrlax, D. Ferrei,-,,....
53
n-Ombu', l. Rigonl
55
~ A's ,7'3!l 1'hrasll«i!'i
*,m K'
metros - Cr» 311.000,00.
!

J- Tlnoco....
1 w.'1.nhS'
Trimonte, r. Latorre..

2 Ul-1?,0"'
—.1
Majtquc,
4 Gravador
,_!?'„B,°y.

1—1 Rio, Q. east»

2 Silício, C. Moreno....;'
2-3 M, Tigre, R.^iiho '

v- Alesre, A, Portllho.

----l£-ÚS«^tá*.i^Jüè^s&£'zlêtiS^

_

58
54
51
56

'•;

J' P-ortllhòVii'.

R. .Filho,..
N. Linhares.
P- Tcinandes..

1a ?°ípn°'' n", I. Pinheiro
Jangadeiro. XX
4-D.Iolo. E .Oiistlllo.'.*.'.'"
"í^'8,1!1' U- Cunha...
If-osulta, A. PotUlho.

;.¦.'.'.,,;'_...-:.

52
54
52
52
54
50
54

sa
ss

54
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Lcvuska/, S. Ferreira... 55
Andiroba, A. Rosa
55
Starway, F. Iligoyeh..'.
55
Acropole, D. Ferreira.. 55
Llttle Baby, L. Rigonl.. 55
Diaba, O. Moreno
55

Z.« paren — A's 13.30 hnt.is —
1.000 metros — CrS 40.000,00.
K*
1—1 Mand, O. Ullôa
56
2—2 Rivcra, L. Rigtjhi
5.1
3.Saranlnha, XX
Yr
3—4 Chacota, C. Moreno,.,.
55
5 Elaetl, E. Castlllo
56
4—'! Cointesse, A. Portllho..
51
7 Kastrl, O. Coutlnho....
5ti
3.» pareô — "Bricio Filhn" —
¦Vs 14,20 hora» — 1.600 metros Crt 50.000,00. — (3.» prova espedal de leilão).
K.'.
1—t .Kantar, O. Ullõa
55
2,-2 Naujht Boy. Mesquita 55
Fl Ciin, D. Moreira....
51
3—4 Corregio, L. Mefzaros.. 55
5 Crosby, L. Rigonl
55
4—6 El Garboso, .1. Tlnoco. 58
" EQnlo,
w. Andrade....
55
4." pareô — "Rotarv Clill) Hn
Rio de Janeiro" — A,'s 1-1,50 lio«s — l.SM metros — Crt 60.000,00
—j ("Handicap" lispccial).
.
K>
l-t,Foui- Hills, XX
Ot
2—2 Saladlto, J. Portilho...
Vi
. Toribio, L. Rigonl....
5Ç
3—3 Vlc. Dearth, U. Cunha 48
Tlrolês, J. Tlnoco
4,1
4—5 puejido, I), Moreira...
61
Eagle Pass, E, Castlllo 55

B." paren
1.500 ineltus
("Bctluit"),

z%«m

.... MaUM*1 L
íB.i»uHH*., 1**55!*
M,W«
j,

l Am-sôiVi j. port*,;: I

-S Tróia,

7 Damareí*

Bl;ann'k'icK'«>.;;:'.::H

't Y(c,\i>zt: >'. "•"
...H
4-10 Flòrw», IjV Mo':Vno..'3,

- A'Ü!'|,#3
7." parco
- l" ¦'¦¦
1.1111» ni»IM»
(••Uetting"), Ç
- gjiijh»
-1 Mejor, 1.1,

2 r.):a«P»'^ix,

Don AnlOjl»..
íl
ivpI. c. B.r'i«-Íjía,|
-5 Carliiho*°\A,7.irfiíJ í
W'
n Ãcldalls.
conl'»?'3
V Abre Cair.!'":

bW>?'v;-í'5

-B Muzuzu u..,r,jo... n
'¦' ¦u'r"* .""o
int""'"!
11 Alvlno, P|.,^,liel.t»,Td
4rl?
1.1
14
15
¦¦

Aviador, í^jM
Kio»
f, silva!;'
W
,';. Coíta.CiK.1'0
Ul»1"
Darlln'., R.

- "•.•!i;,«Má'
.* j(,tlw
S.» pareô
a,
l.lUd tmii'"
)•
' .j
("Bcttinc
„ t rtiso"1"',""'

5." pareô — Crande Prènilu
IJIana' _ A's 15.20 limas —
•J.400 metros — CrS 300.000,00.

2 AttBck*" \í0,li;,...f Jl
'ylAtori'.-;.|l
2_:uslcte.

55
i-l Í°MSi Oi Moreno
..' ilíol*«a, D. Ferreira... 58
Loretta, P. lilgoven... 53
Font»lne. D. Moreira 58
t Oloche,
.
R. FUho
5»
'
Viu. Dearth,, XX,...'.. 5S

3-p s,

«¦:%nel4"Jj1
5 noiioii.

"'
Lütecf»,
irü»"'^
-48
Din rs"ül portlUi»'
*-cojU„...
Ifi n tiano,

u Banjo, o-"

