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j Oora impatriotica a antecipação do debate da sucessão presidencial

. r ¦õõhst: 
OÜS 0l*PIOS ASSOC IA0OS ) *

XXIV-ANO

HlC F.CRIZONTE — Garcez <* Juscolíno, em Ua-
.ato oniem colhido por ocasião do desembarque do
rtinodor pauJfsííi ro aeroporto da Pampulha (.Foto

Meridional)

BELO HORIZONTE, 15 (Meridional) — O governa-dor Lucas Garcez, com admirável espirito democrático,enfrentou hoje, no seu primeiro contato com a impren-sa mineira, um verdadeiro bombardeio de perguntas, asmais indiscretas, abordando todos os temas que lhe fo-ram propostos pelos jornalistas, com uma franqueza eagilidade, que deixaram a melhor impressão.
Todos os assuntos, desde os objetivos dc sua visitaa Minas, como os complexos problemas da atualidades

politica nacional, foram abordados por S. Excia., quedemonstrara desde o inicio de sua palestra com os re-
presentantes da imprensa, o propósito de não deixar
üem resposta quaisquer pergunta.

Nossa reportagem abriu os debates — podemos as-
sim dizer — ferindo de cheio o aspecto político de sua
visita a Minas. Neste particular o sr. Lucas Garcez íoi,
como sempre, objetivo, dizendo que não podia negar o
caráter politico de sua viagem ao nosso Estado, pois não
teria sentido um encontro entre os governadores de Mi-
nas e de São Paulo em que as questões políticas, no seu
melhor sentido, fossem deixadas a margem. Isto, toda-
via, não implicava na afirmativa de que aqui viera paratratar de questões partidárias.

Í'

Não abrirá luta contra Adhemar
cie Barros - A reforma ministerial

A entrevista do sr. Lucas Garcez durou cerca de 40
minutos. O governador paulista justificou o apelo de
união nacional, feito pelo presidente Getulio Vargas, e,
ao responder a uma pergunta, sobre se sua visita pode-
ria ser relacionada com os rumores em torno da suces-
são presidencial, respondeu pela negativa, dizendo que
considera prematuro e impatriotico o equacionamento
agora do problema. Para o sr. Lucas Garcez o momento
oportuno para se tratar da questão será o ano que pre-
cederá o fim do mandato do atual presidente da Repu-
blica.

As primeiras perguntas ao jovem estadista versa-
ram sobre os objetivos de sua visita e o caráter politico
que a mesma se emprestava.

— Ha algum objetivo político nesta viagem de V.
Excia.?

— Quando um governador de Estado visita outro ha

sempre um objetivo político. Não porém um objetivo po- (
litico partidário. A politica que todos nós, brasileiros,'
desejamos ver instituída no pais, a política do trabalho
em beneficio da coletividade, e da coir.Vreensão dos
grandes problemas nacionais, esta política sc inscreve
nos objetivos de minha viagem. Os Estados dc Minas e
São Paulo têm problemas comuns que devam ser estu-
dados pelos governadores,
POLÍTICA DO "CAFÉ COM LEITE"

Não vê V. Excia. paralelismo entre a visita rei-
ta por Adhemar de Barros ao sr. Milton Campos, pre-
cisamente três anos antes das eleições, com a atual vi-
sita de V. Excia.?

Vejo paralelismo não relativamente ao periodo
que antecede a sucessão presidencial. O paralelismo que
existe é no contato entre os dois chefes de Estado, o de
Minas e o de São Paulo.

E' com grande orgulho que posso dizer que os pau-
listas têm reconhecido sempre a necessidade de compre-
ensão entre os dirigentes politicos dos dois grandes Es-

fConl. na 4a páa. — Letra B)

Boron 7 Iips
ii raíerâcia
na fazenda de
ltatista Luzardo

Exposição sobre a poli-
tica argentina e a posi-

çío dc Peron
PORTO ALEGRE, 16 (Me-

ridional) — Durou sete horas
a conferência realizada na
(Cont, na 4U pág. — Leiro 'Jt

VEREDÍÇTUM Â'S 4.30 DA MADRUGADA

S «Procopinho» pegou 6 anos
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CONDENADOS: — FRANCISCO FERREIRA, O "PROCOPINHO" E SÍRIO RIBEIRO, NO
BANCO DOS RÉUS. MOSTRARAM-SE POSSUÍDOS DE GRANDE NERVOSISMO.. NO

PLANO SUPERIOR. OS ADVOGADOS DE'DEFESA

de reclusão
Durou duas horas a reunião
os jurados na Sala Secreta

Sob a presidência do juiz João Claudino de Oli-
veira Cruz, reuniu-se, ontem, ás 12 horas, o Tribunal
io Juri, para julgar os réus Francisco Ferreira, vulgo
Procopinho", e Sirio Ribeiro, o primeiro como inci-
i nas sanções do artigo 121 S 2,° inciso IV do Có-

^o Penal, como autor da morte dc d. Zélia Mar-
ss Magalhães, e o outro nas pcr.as do artigo 121
T.bínado com o art. 12, inciso II do mesmo código.
Ambos, no dia 16 de

ovembro de 1949, na
osquina da rua Clapp,
com a praça Quinze de
Novembro, durante um
comício que ali se rea-
lizava, fizeram disparos

iConl. na 4U pag. — Lelra Ai

' Alberto ao coío de d. Maria Augusta da SUva — Em lagrimas, d. Anlonia Alvez
Barreto abraça o filho, na presença dos repórteres da Tupi

Tupi rrãdiou o apelo
«ça hora depois o menino era localizado e entregue á
mãe — Carlos Alberto perdera-se na cidade

fones Fath
l«íe no Rio

m

Sexta-feira ultima, à noite, *
chuvijeava. quando a senho-
ra d. Anisia França, reslden-
te à rua Haddock Lobo, 130,
de volta do armarinho, onde
fizera compras, encontrou,
vagando próximo de sua casa
um menino de 4 ou cinco
anos. Estava toda mglhada a
criança, c d. Anisia, pennll-
sada, levou-a para sua casa,
onde tratou dc agasalha-lo,
dando-lhe uma refeição
quente.

O menino, que choramin-
gava, enterrogado, disse cha-
mar-se Carlos Alberto e ser
filho de d. Antonia, residen-
te cm Santa Tereza. Nada
mais adeantára que o iden-
tiíicasse.

D. Anisia. então, telefonou
para a Radio Tupi, comuni-

. - Letro H»

Candidato
o prefeito
de Recife

RECIFE, 16 (Meridio-
nal) — O sr. Antônio
Pereira acaba de comu-
nicar que renunciar* no-
je & Prefeitura do Rcci-
fe, desligando-so do PSD.
a fim de se canJMatar
ao governo de Pernam-
buco, como concorrente
do sr. Etelvino Lins.

TERMINOU 0 ACERTO DE COUTAS COM A POLICIA
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MONSTRO
ST^ QUERENDO
SUICIDAR-SE

Escreveu mensagem ao povo: —
"Meu caso não é de cadeia, e de
hospital" •

S. PAULO. 15 (Meridional) .
— Na tarde de hoje. Eenedi- I ~_ f, .^
io Moreira «lc Cairaibo, o I «CooL tta ¦* poy

ttzsiim que tem horror que o
chamem de monstro ou tara-

— letra /)
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Baixa no
pão, na banha

e no arroz
Reuniu-se ontem, no Ha-

maratl, a Comissão Cdnsulli-
va do Trigo, sub a presidência
do ministro João Alberto, e
com o compareclmento do
ministro da Agricultura, apro-
vou os estudos para rebaixa
dd preço da farinha de trigo,
com base na redução obtida
nos preços do grão ultima-
mento importado.

(Coni. na 4a pág. — lelra O)
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(Cobeco (fe
mosco,
aumentado
cerco de
900 *ttet.

DOIS SUSPEITOS: — Heraldo Cardoso, à esquerda, disse sonde esteve, no dio do crime, das 9 às 20,30 horas, o Moa-
cir de Souxa, à direita, apenas caiu numa pequena contradição. Estes flagrantes foram colhidos durante os interro-

gatorios de oniem, na Polícia Técnica.

ELIMINADOS OS DOIS PRIMEIROS SUSPEITOS

Complica-se o latrocínio da Gávea
' *!' 'mm.

Heraldo Cardoso, ex-emprega-
do da "boite" Monte Cario, apre-
sentou "álibi" convincente

MOACIR DE SOUZA TERIA CAIDO
NUMA CONTRADIÇÃO

Estes inseto* ainda qus
pequenos *> momentaneamente
poucos, podem causai
grandes males em seu lar
Por Uto oão dè tréguas
aos Insetos em sua casa
use loao Sutxtt Fliii

s^^ííXí
¦ BOQMIMI

ou' nttteo
noiuiitrni

S_ij _^^^___?^*^__)

O crime misterioso da rua
Marquês de Sâo Vicente já
nio será. como ontem se es-
perava. descoberto com facl-

r.i. ao 4" póg. — tetro E>

Obstrução
na ('amara

A Autonomia do Distri-
to, a Petrobras e o Or-

çamento
Valendo-se da discussão c •?

últimos Anexos do Orçamen-
to. paia cuja remessa ao ^e-
nado expira boje o prazo pre-

• Ccnf. no í° póg. — Letro F>

Diípzrou quatro Tros r.o de-
safefo: — Raimundo Moora

Lima. o "Ceará"

PULOU COMO UM CABRITO PARA NÂO MORRER: —
Silvio Gorros do Oliveira, na delegacia do 5." distrito.

ao lado do detetive Coutinho

DE REVOLVER EN PUNHO, HÂ AVENIDA GRAÇA ARANHA

0 homem, furioso, alvejava o
outro, que, pulando como ca*
brito, e s c a p o u aos projeteis
P.-iSíava das 15 horas d» ,•npifía. quando. (m eqüina I m.,í_mentsdijsissa7~H3n ~Ü"

ií ir
,_ .. .:• rfé:L --fv,'- v' K*""^-ã

N*i3o Peçanha. aijuela hnra
o»s A«nidas Grjipi Aranha e I (CoaL na 4- pág. — Leir-ifib

m

* i

é3w9£mít



Kmj&tfijSTXt&iZB EK í;r^f--i.'*üfc4^„ - 
^ T?Tsr

,~--^tj---!rr*r****" ****" -*"VT**Tr""r"
¦.¦•.¦'"np^W^''' :

'^Txr^pr-'—t."**»' v»,,,,i'¦'*?!

1I

i

i

I

I
1
fp I

MÍMIA DE EXPLORAÇÃO M SSWDO
Q MftGO cjíe fisscci iJfsr/fi/icettte à 1'uiir

cluçáo OHtsío Redentor c o mais mo-
demo c eficiente que possuímos no 'jc-
nere.

Di i.jiUiv.e cm .quinze dias viaja pc-
los inutco do sul n traz para o Rio de
Janeira o fruto áas suas pescas mira-
eulosds. Miraculosas, pode-se dizer, pela
quantidade de peixe que recolhe, sendo
que'da ultima despejou cento e qua-
rcnla toneladas no cais âo porto.

¦passar petas indos dos intermediunos <i
c aí que o quilo de peixe, vendido pela
Fundação a cinco cruzeiros o quilo, e/te-
ua às mem do consumidor por quatro
vezes mais.

PAGINA 2 DIÁRIO DA NOITE - Terça-feira, l(i'«e Scteirüm^í^

A FUNDAÇÃO Cristo Redentor só pos-
sui o. barco. Não dispõe âe meios

paru conservar o peixe fresco e vende-
lo diretamente ao publico.¦ Alias, parece-me que o Entreposto

>com os seus regulamentos não permite
esrsa espécie de venda. Tudo tem que

A FUNDAÇÃO com a sua Escola de
Pesca dá Màrambaia faz o que esta

uo seu alcance. O resto c da alçada dos
organismos destinados a defender a
economia do povo.. As censuras dirigi-
das ü Fundação carecem de fiiudamen-
lo. São perfeitamente injustas.

O pescado sai do barco por iWft
prec-o que não pode ser mui.s barata. E'
a maquina de exploração, criada pelo
próprio Estado, q U c o quadruplica,
quando não o scxluplica.

^,TJ- JL*. flt\Z«*.".t J-*-**-

Transferência dc
interinos para
cxtranuincrários
PROJETO APRESENTADO NA

CAMARA MUNICIPAL
Após salientar existir na Pre-

leitura nuinerosos funcionários
iiiièrlnos com mais do' dois ano.*;
dc serviço, o ser este o prazo
de estagio probatório cm cjue o
servidor demonstra a sua apU-
dão para d serviço publico, c
vereador João Machado apre-
sentou um projeto do lei, rcau-
laudo o assunto-

DE INTERINO PARA
EXTRANUMERARIO

A proposição elo represahtan-
te trabalBlsta estabelece que cs
servidores municipais Interinos
que jâ contem mais de dois anos
rlc serviço serão designados ex-
iranumerarios para as mesmas
funções que ora exercem.

Por outro lado serão extintos
nas diversas carreiras os car-
gos ocupados pelo interino us-
noticiado no presente projeto

ASSINADO 0 ACORDO EN-
TRE 0 BRASIL E AITAUA
A solenidade de ontem no Itamarati

Historia iliisSulosdeliiiliiiilIiiiiilii
.V.V.W.V.

ÁLBUNS K SELOS

CENTRO

j ti ii ir ou cupoes qui* vêm imülieidaii nn primeira iiáBiiia
c troque-iis gratuitamente por álbuns ou silos, nas seguinte^
e-anas comerciais:'

uilciii di; Araunclus du UIAItIO l>,\ SUITt -
lt. do Ouvidor, líu — Lu ja. .

nl,i il - 1'iaia da Independência esquina rie lniiietallT'
1,-opoldiiia ~ R. da Quttamla, Ç5 — IHarecha' FlQVWno, 177.
iv,.' MliNO - (lua iinte de flete|T|t»ri>, M3.
IKItiGÀRIA Vi SILVA -t Í-MM* Ausento'*'', *>*..
V.M.S WALDgctc -*• liaia nticjriajit Silva, lt.
naia inwstria ts ctiriliíRíia s, A. - nu* üuonu* sues,

IStí •> 1"'*
• níÈNAl, UU novo - Kua I.» de (tUrru, 4!».
*, InltKFANTf) — Av. niarevhel piurwini, 10*.
it i.AMIStàlUO — Hua da Annmblèia, *i8_*i H8
IHÃDACAU LAUItEASC - Ar. Erasmo Braga, SOA - Luja.
Mtru-Ittis — IS. Marelliu Mus. bi) r- Ccnlral dn Brasil.
r.ASâ *t'}ARJ*ULO - Líári-o da Carine» esquina da Itua sa»

CA 3*t IÍLÍIU - R. da Asscmhlei», 41.
(-.UANAIIAIIA, JORNAIS E IU3V19TAS LTDA. - AeroBorti*

SiilUUh UltlllOht.
llAíAit SAO JO&O - K. Barau tle Mes-
quita, LOUS-A.

I''AROI. BE BONSUCESSO - Kua
Cardoso de Morais, il.

CASAS OA|0 MARTI l.llla. - Run *au
Clemente,', 4'-'3 - Itú» Vulgaitürius da l'a-
- Praia «o Botafogo, 1ÍU - lt Senador
Claitsbc mdlu dn BMUI esquina Msr'1'ius

ANUáRAI
BONSUCESSO
BOTAFOGO
iria, íuí — iim c 4"i
Vei7U''iiei. ISJ — l>.
de Atir.intei

COPACABANA £«"•«¦«.»«
L.UAS CAIU MAR'1'1 tttla. -- Aicnlda CdnaçaM-ia, 5D5 -

xil - I 01S - I ítui" e 1 Si*» f ••'• Princesa I>al)Cl. J...
iittfAI - Ar. Conacabaita esquina Conclanle l.amii!.' 
t.liAS OLIVEIRA - At. llHlnba Elijabetlt, 131 - Av. Co.

jiaeabaiia. nos - Av Copaeatiana, 151.
IASAS OLIVEIRA -
Vicente,' :.'').

l.ASAS OLIVEIRA
i; llumaitá, 150.

Avttilda Cü|iai-.-ibai|it,

K. MlirililtS ele Sitü

tua Humailá. II-

(ILANAIl.MtA. ,1 OR-
NAIS E REVISTAS

GÁVEA
HUMA1TA

ILHA 1)0 GOVERNADOR
I.TUA. — Aeroporto do GaleSo.

UÍAMiriVlA CASAS »'AIC MARTI Ltda , - R. Tcl.teir.1 ele
/\INIlii>l/\ Mcl0, :)•• i- R. Visconde de Piraji, *ll e 0411
CASAS OLIVEIRA — R. Viseolitlc de Pirajã, 1183 - R. Vis-

conde ile IMrajii, 5D(i.

JACAREPAGUÁ'
JARDIM BOTÂNICO

Jardim Botânico, 70).

CADÊ' RECREIO OA PRAÇA -
Canudo Botlieiu, II." 1.743.

CABAS OLIVEIRA -
Márla. Angcllc», 51 —

Rua

Rua
Rua

CASA OLIVEIRA — At. Ataullo de Paiva, «J
li," I.UIl Ji

OLCAL ~ Estuda Mateeltal KailgCI nu tj
moru Ki* %

MI../A - Eslrada iMatechiil Ranjcl, II. J,
DUCAL - Rti» farulllli Me.vet. t. .,!,'',. aí

LEBLON
MADURE1KA

1MEYER
OLARIA
PENHA CIRCULAR

_ CÁPÊ^FINÕT
ITORVILLIERS

H PRODUTO PAlHETA « TEL 4g*<2?9

CASA PRÓPRIA
PARA JORNALISTAS

Relação de candidatos classifi-
cados

I1AR VEIGA - Rlia AhttllcaAR.M.WIvM
Alola, 158

A L'Al'ltll:llOSA - Kua Luüu
Jijtíii/r, n." :yi:,&

•t II.NU.'A — II. elos Rtinielrus, "58.
i 'l! MACIA ROMEIROS — R dos Rurnelriis. lüi
tilH \ SAO PEDRO — Rua Nicarágua, 393 — Loja l>.

1>M\IÍ»V PADARIA E CONFEITARIA FLOR UE RAMOS
JtCAluUO i.TÜA. — lt. Leopoldin» Rego, 314.

ROCHA MIRANDA iV«A " Rua dos
CASAS GAIO MARTI Ltda. Rua Conde dc Bon-
fim. H8 - 43í e G96 — Rua Haddnek Lobo, 346.

A Comissão da Casa. Própria
do Sindicato do.s Jornalistas
Profissionais cio Rio tle Janeiro,
cm sua ultima reunião, claísiti-
cou mais ua seguintes associa-
dos inscritos para o erjujijiito
residencial elo Jardim do Akih:
Heracllo Assis Salles, Diário ds
Noticias; Jamil Alves Sampaio,
Agencia Pcriod- Latino Àraèvl-
cana: Âriosto Pinto. Correio da
Manliã; Carlos Alberto Poiv.o-
United Press; Gumercindo Ca-
bral Vascontielos, Diário ds No-
licias; Renato Pci:;o'.o cie Al;u-
eur. Revista da Ssiiiana; Usn-
til Noronha. índice - Serviço de
Imprensa; Fernando Scgismun-

Cuiso ik Mediciiui
do Traballio <í<>
Professor Sinumin

Sob o patrocínio elo Instituto
de Aposentadoria C Pensões lios
Marítimos, o professor C. Si-
monln. diretor do Instituto de
Medicina Sucial o professor da
Universidade dc Strosburgo,
realizará um curso interino gra-
tinto de medicinu do traballio.

As inscrições para o curso se
encontram abertas lia avenida
Venezuela. 27, 9." andar, poden-
do os médicos interessados en-
trar em entendimentos com a
Secretaria des cursos.

As palestras a serem proferi-
rias pelo prof. Simonin obsde-
cerfio au seguinto tenitirio: Pro-
blemns da liigiénc elo trabulho;
Serviços mécliUOs nas empresas;
moléstias profissionais; Siltcoso.

osakio sív mm
As úliimns noticias

do Esteves, Diário de Noticias;
Wilson de Oliveira, Diário Ca-
rioca; Spurgeon Elvas Ferreira,
O Globo; João Antônio Mesplé,
O Globo; Maria da Graça Du-
tra, Imprensa Popular; Joventl-
no Lopss da Silva, O Mundo;
Carlos Alberto Costa Pinto.
Agencia Meridional; Percio Leal
Jordani, Jornal do Comercio;
Afranio Gomes Pinto, Diário de
Noticias; Gil Pereira, A Noite;
Vicente Bahia Sebral, Yanguar-
da; José Galo, Time; Paulo Ri-
beiro da Silveira, Ultima Hoíü;
Francisco de Assis Barbosa, Ul-
tima. Hom: Álvaro Pinto Mota
Iiima, Ultima Hora; Ney Coslho
da Cunha. A Noite; Milton Pc-
drosa, Ultima Hora; Reinaliio
dn Almeida Nogu?ira. Correio da
Manha: Mario do- Amaral, O
Malho; Sebastião SanfAna, C;a-
Editora Americana; Osvaldo Mi-
rsntla e Silva. Ultima Hora; du-
raci Nazaré dc Araújo. Gazeta
de Noticias; Aloysio de Araújo
Ribeiro. O Jornal; Mario Mar-
quês da âilva, Diário Carioca;
ítalo Grotera. Radio Club do
Brasil: Otacilio Gomes Viana.
Jornal do Brasil; Ivan de Car-
valho Duarte, A Noite; Jayme
Dantas. Time: Dulco Passos,
Diários Associados; Accioly ria
Silva Campos, Correio da Ma-
nhft; Antônio AlVcs da Silva
Porto, o Globo; José Simées Fl-
lho, O JORNAL; José Calheiros
Bonfim. Tribuna de Imprensa;
ii Arnaldo José Stamato, Folha
Carioca-

A Comissão da Casa Própria,
pede aos candidatos que ainda
não completaram sua eloctirnen-
taçüo necessária para a conta-
gem dos pontos, para faze-lo
com urgência, a fim de que tseun
casos sejam devidamente exa-
minados e enviada a relaç&n
completa dos classificados ao I.
A. P. C-

98.° aniversário do

Os srs. João Neves c Francosco Dominedó assistem a

leitura do acordo ílalo-brasileiro. — (Foto A. N.)

•foi assinado, ontem, no Ha-
roarati, entre os governos do
Braiil e da Ilalia, um acordo
destinado a regular todas as
questões pendentes entre as
duas nanücs. O Brasil fez-se rc-
pvesentar pelo minisi.ro João
Neves Fontoura, c a Itália polo
sr. Prancesco Maria Dominedó,
sub-secretário das Relações Ex-
teriores daquele pais.
FACILITAR A EMIGRAÇÃO

ITALIANA
O tratado ontem firmado ob-

jetiva, inicialmente, fixar nor-
mas destinadas a incrementar
a emigração dirigida, princi-
palmente para os setores agri-
cola e industrial, facilitar a
emigração expontânea, colabo-
rar na" execução do Plano de
Emigração Colonizadora, com
base nos estudos feitos pelo
Banco Nacional de Dcsenvol-
vimento Econômico. Assentou-
se, também, o estudo dc medidas

que evitem uma possível deman-
da entre, o Estado do Paraná e
a Companhia Especial cm tôr-
no da posse cie terras.

RESTITUIÇÃO DE BENS
REQUISITADOS

Quanto á.s questões econõmi-
cas versadas no tratado, desta-
cam-sc aquelas relativas á res-
tituição cias Casas da Itália, das
Carteiras das Companhias Ita-
lianas de Seguros, requisitadas
pelo Brasil, bem como a indeni-
zação, pela Itália, dos danos
de' guerra sofridos por brasi-
leiros radicados naquele pais.
Por outro lado, serão estudados
planos tendentes a ampliar as
industrias italianas no Brasil,
com a trasferencia de técnicos
c mão de obra. Prevê-se, igual-
mente, a assinatura de acordos
sobre seguro social c relativo a
assuntos culturais, a fim de
completará o tratado õntem su-
bscrlto.

Instituto Benjainin
Constant

Transcorre, amanha, a 98."-
aniversário dc 1'"*",.,^
Instituto Benjamin Constant'
entidade que fo Instalada, a ,
17 clc setembro de 1854, sob u
denominação de Imperial Ins-
ti tu to dos Meninos Cegos, pai
inspiração direta do Imperador
D Pedro II, que assim aten-
deu aos apelos do jovem jeto
José Alvares d'Azevedo, foi ma
do pelo instituto dos Cegos Üe
Paris Dirigido durante cerca
de vinte anos por Benjamin
Constant, passou a ter o nome
do grande republicano, depolti
dc sua morte.

Em comemoração a pa-
-agem do seu 93." aniversário,
o Instituto levará a efeito o
seguinte programa dc solenlda*
dés: 8 horas — Missa; 9 horas
— Entrega cios certificados dos
alunos quo concluíram o curso
do «tendente- dc ottalmologla;
10 horas — Demonstração tis
educação fisica pelos alunos
do Instituto: 10 horas — Ses.
são Litero-Musical. 

Velocidade máxi-
xima para o trá--
lego lio Galeão

Atendendo. n uma sugestão
do chefe cia Comissão Adminis-
t.radora rio Galeão o ministro
da Aeronáutica, baixou aviso,
determinando que. no tráfego
de veículos pela ponlc da Jliia
do Governador a velocidade
máxima permitida, quer na cs-
trada da Base, quer nos ter-
renos da Aeronáutica c de 40
quilômetros por hora.
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POSSE DO GENERAL MENDES DE MORAISHhà
TAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO UO Uimn\
cerimonia realizada ontem, no Palácio ris <; '
pelo titular da
com a prescita
eicio nesta ca
superiores do E.
Departamento
e/c/o Mendes dr. Murais, qui- recebeu o ullu tírróS
do general Odilio Denys. Na gravura, 0 gcncnlUm
Morais quando era cumprimentado pelo mlnkln dn2

pasta, general Ciro Cardoso , .,
a de quase lados u-i chefes iiiililarH
ipltal, autuirdailr-; civis, joríiaffsíoj. JExercito, foi empossado n0 cargo d. §Sde Administração do Exercito, o 

"mJ

Inaugurado o
Nacional de

. Salài
elas Aril

Quatro prêmios de viagem --- Seiscentas obras

FEDERAUZAÇÃO DÂ REDE
MINEIRA DE VIAÇÃO

Projeto de lei a ser enviado ao Con-
gresso nesse sentido.— Liquidação
dos compromissos

O presidente Getulio Vargas
assinou mensagem a ser enca-
minhada ao Congresso Nacio-
nal, acompanhada de antepro-
jeto de lei, dispondo sobre a
rescisão do contrato de arron-
damento da Rede Mineira dc
Viação, firmado entre o Go-
vérno Federal e o Esíado de
Minas, em 1948, c cuja utilidade
c agora pleiteada pela admi-
nistração estadual.

A devolução ela Rede Mineira
de Viação, .solicitada inicial-
mente pelo governador .Jiiscc-
lino Kubitscheck em .il ele inalo
de 1951. foi pormenorizada-
mento estuclada pelo.-- serviços
especializados elos Ministério da

TIJUCA
speciais

NITERÓI
í

casa ita - lt. Viscopde flu •JfUjua.l, uame-
ro 3Jii.

CASA U|IASILUIU.\ StlJAS *• lt. tia CgnteUiei, St.
CASA URUGUAI TECIDOS — lt, Vlscoltlle des UruBUai, 4*9.
USCKlJOltlU MONTE VIANA *. SAMPAIO - fí. Jos6
Clfinciltc, 100.
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COMUNISTAS EXPUL-
SOS DA MARINHA
Relação dos implicados nos inquéritos

Com o encerramento dc in-
quéritos instaurados para apu-
rar atividades subversivas no
Ministério da Marinha, resolveu
o titular daquela piista expul-
,snr os elementos nocivos i ór-
tlciu c a disciplina, com a cs-
pediçáo do respectivo ato, con-

V;ii a Minas Gerais
ij niinisiro da Justiça

A' 11 horas de liojc, pelo avl-
án dn carreira, seguirá com des-
tino a fielo-Horizontc, o BU
Francisca Ncgrfto dc Lima, Mi-
ni*tro da Justiça, que irá lo-
mar parte nas lioinen8f*cn.t que
estão tendo ali prestadas ao £r.
Lucas Nogueira Ourccz, Oover-
nador do Eslodo dc Bâo Paulo.
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substanciado na legislação cm
vigor, independente da ação ju-
dicial cabível no caso.

Arisiin, pelo aviso n» 2024,
de 1052, foram expulsas as se-
guintes praças cuja ação nociva
fui devidamente comprovada em
inquéritos pollcials-militares:

Sub-oficial Manfredo Palma
da Silveira; sargentos Otávio
Bandeira Mendes da Silva. Ari-
baldo dc Oliveira, Augusto Hi-
Sino Viera du Cunhu. João de
Oliveira Santos c Eliete de Mcln
e Silva; cabo Jack de Souza r
marinheiros Enéas Menezes
Joe] Santiago dc Assis. Ramiro
Barreto dc Alencar. Benedito
Vieira Ferro. Simão Borba Ma-
ranhão. Waldevino José Souza.
Almeida, Josué Barroso Rodri-
Rues. Amo Riepe. Eliczer Ban-
deira de Aquluo. Agenor do
Nascimento, Heitor de Paula
Santos, José Comes Siqueira c
Natan Sales Bastos, todos do
Corpo do Peesoal Subalterno da
Armada e os fuzileiros-navai*:
sargentos Manoel dc Barros A-
lencir, Francisco Simpücio dc
Ajeniar, Amaro Barbo;!» dc
Maçsdo. Israel Miluno Pereira.
Josc Nune_- Santos Sé. Jo-.'.'
Carlos e Silva Neto. José Alvo
de Carvalho. Nacib Cordeitro.
Alirin Alvéjt de Oliveira. Januã-
rio Magalhães. Rulpho Maça-
lhâfi e Cláudio Alve-i da Rocha.

| M ijflÇ de Descontos E

em Meias m^/ para
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ã*W$fí -'-''am ;íf?:«PÍ^MP NA GRANDE VENDA DO U
£y'*yy ^ in '^fftffflmwt** 1

NO RIO. A CASTORA SOR-
TB AMEJilCAXA DIANA
COURTNEY — For nn oé-
rti. chrgoi QiMm. a ata ca-
pitai o conlueiéa cantora nor-
ie-írr.ericaaa. Diana Cojrtneí.
nrr. dos tífí&eaios o«í>"üaç*io
meií íwfrtoía «a radio t as
izliz.-ã* 4» Xota i*srt- H*iÇ>
it li S9*sx»úi astziia AlUti-
tea- in"í-*W. « criito nor-
tc-üJJ^.-ii-nna o/trczuv rn
-csrt--.*»»" * iP.prr.*!*«. !>*••
o ,-•? ipgZ-l jttsi*èÊÍo$ cn*
us»* ç yozvcs de r-rlros éot

3>-.r;j> •st?»» Bífôíârji»

Segue, hoje, para «s
Kslado.** Unidos, <>
almiranlc Kciiatu
Guillobel

Em avUo especial que par-
tir* õo acreporvo do Gaieáo á.-
t r.o.i.-. cesüirã. boje, para o>
EiUCca. C.üdcs. o almlranle Re-
tuito de Ataeiòa GuülobeL mt-
r.Utro da Martnlia em víati
oílcii! áqycíe pali- A vaita do
titular 6z Marinha ao pais .irai-
go tsrt • d*J*"»çio de ciCcai t«-
•tíüssí. c»tando prntio o ;r-
; .-C-.-0 * cil* capital ua dfa »
de «frutuli**» proxiiw»

33.° ANIVERSÁRIO
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Descontos d» IO a 30 /„
Olguinho CrS 27,90
Clga Super CrS 39,90
CÜe-ja I /Ira 60 CrS 43,90
Clga F.na Tj deniÉr'» CrS 46,90
Olgo Luxo 60x15 CrS 52,90
Clga Super Luxo CrS 61,90
OlflO Chie 66 CrS 65.00

Seda iV.ixta CrS 7.90
Seda Ra/cn CrS 9,80
Nylcn 48 CrS 19,81
Nylon 51 CrS 25.50
Caiir.o 51 CrS 32.90
Nylon malha 60 CrS 35,53
Nylon 60x15 CrS 44,40

Colconhsr rri*o-Jo malSo 60 CrS 55,00
Molha 60 "*clo preto CrS 56,90
CokanharLoiànguioimalhaóOCtS 6Í.55 •;
Decorados OS 6 ",00 [

Indesíióveit OS & 1,00 ^
Americana 60 d moldura ... CrS 82,50 i
Aplicado» -... OS 89.50 L
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Paiscnda e ela Viação, pelo Dc-
partamento Administrativo do
Serviço Publico e pela Procura-
dovia Geral da Fazenda Publica,
concluindo todos os próceres,
por motivos diversos dos apre-
sentados pelo governo monta-
nhes, p.clo reingresso daquela
ferrovia nu órbita da adminis-
tração federal.

QUASE 40(1 MILHÕES
DE "DÉFICIT"

Considerados os sucessivos
"defleif.5" apresentados pela
lü.M. V., ciuc apenas no quin-
quônlo 40/50 elevaram-se a CrS
a:):3.:i3t).000,OO, aos quais, por for-
ça dc. contrato, responde a Uni-
ão pelo reembolso de 50'.i-, .sem
contar os créditos especiais pa-
ra cobertura imediata de des-
per.as a que tem sido obrigado
o Governo Federal, concluem
unanimemente os pareceres pe-
ln recondução da linha para a
udministrçáo nacional.

SERÁ UMA AUTARQUIA
Dcacordo com a proposição

oferecida ao estudo do Congres-
so, a Rede Mineira, a partir de
sessenta dias contados da data
da rescisão, passará u consti-
iulr-se cm autarquia subordina-
ela no Ministério da Viação.di-
rígida por um administrador
nomeado pelo Presidente, da Re-
publica, que assumirá a obri-
nação de apresentar no prazo
de ÍKO dias, O encontro ele con-
tas, bem como o inventário e o
ii rroln mento por bens entre o
gtwêrno do Estado c da União
seria porem levantado por uma.
comissão mista, designada ime-
chatamente após o ato do Con-
gresso. A autarquia nâo asumlrá
as obrigações decorrentes de
contratos, ajustes ou convênio,
excetuando-se os que houverem
sido aprovados pelo Ministério
da Viação ou órgão u éle subor-
tllnado.

No mesmo anteprojeto dc lei,
solicita o Chefe da Nação a
abertura do credito ele Cr.S....
(iij.OOll.OOU.OO, para manutenção
do serviços da estrada, se-in pre-
juitro dos créditos que venham
a ser necessários para llqui-
ançáo dc compromissos., do
governo federal.

Celebra o México a
sua Independência

A Republica do Mrxico ceie-
bra. hoje, a sua emancipação
política. Recorda-se qu;. na
noite dc lõ para 1G de .setembro
dc 1810, o cura da Matriz de
Dolores, ü. Miguel Hidalso Y
Costilla- promoveu a convocação
dz todos os filiado., da sua pa-ioqu.3. concitando-os a procla-mar a Independência da Nova
Kcspanha. hoje a Republica do
México- Foi o primeiro passo
para a conquista da soberania-

Celebrando, hoje. a data na-
cional do Mcxico. a Embaixada i
desse pais promove du.-u sisni- ¦
iicativas comemorações nesta j
capital.

A's II noras da maniift. na Es- ¦
cola México, á rua Matriz, lia- :
virá atos cívico;;, com a j.:c- í

.•¦mira tln rmbaixariur Aiitcniu ;
Villalobn* c dc toda? os mem- '
b:os daquela Missão DiDioma- •;
;.<a

A's 1330 horas. c:n *ua ren- i
dencia. o embaixador do Mexi- I
cc c a sra- de ViUalobaR of ;re-
cesn. ainda, uma recepção ás

| > •::.;..->(.e brasileiras, ao cot-
1 po ,..;-i--.-.j--. ;> c ã . . ;>rj*de
j cailocj-

[Retiro dos jornalistas
Na teafa de o^Hai úa Canu-

TH '.•'...;: 
o $t, ..*....> Xs-

to apre^ento-j nm piojeto de !•;,
3 ..o-..--»-: ;¦-> o preí«;o a alrrir

I um crtcüto de ã roíHjães ce cm-' jjftri» |»ra cowtnsção do Rr-
• liro d«w Jimaii«,!as.
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O "SALÃO" — O escultor Helias Seeíinq, um dos mais laureados atlislos ná|
apreciando "O iífleln", escultura do H. Usai.

O ministro da Educação, sr,
Simões Filho, inaugurou, on-
tem á tarde, o 57." Salão Na-
clonal cie Belas Artes, no edl-
fido do Museu Nacional de
Belas Artes. Um publico nu-
mereso prestigiou a inaugu-
ração deste Salão, o primei-
ro a se realizar após a vigen-
cia da nova lei votada pelo
Parlamento e aprovada pelo
chefe do Governo, a qual dia
respeito á criação do Conse-
lho Nacional de Belas Artes
e introduz uma serie de mo-,
dificações no regulamento
desta mostra oficial.
O NUMERO 1)IC

PRÊMIOS UK VIAGEM

Dcveza. recentemente fuliíi.i-
dc* num desastre que ocorisu
cm Belém do Pará. Um busto
dos irmãos Bernadelli, exe-
cutRdo pelo escultor Leão
Velloso, õ o portador ela pri-
meira homenagem; enqimnto
que um auto-retrato de Paul
D-aveza demonstra a admira-
ção dos organizadores do .Sn-
lào pela obras deste artista.

A ii\i\ Uli
ENClílIRAMüMO
1)0 S,M,M1
o LVII Salão fias

Lolo< Aries coiitiüiHiii
to até o iliu -i11 "!K
próximo. 5™[io ciu? a vfi
cios p.ciiiiM (ie rajoi
iiiedalliiis£cetetuitia
em? oportuiiameste sa
vulgada.

Doravante, n numero tle
prêmios dc viagem será de
quatro — dois para o estran-
geiro e dois para o pais — e
o numero de membros do jurl
foi diminuído tle vinte e cln-
co para três. Além disso, u
Salão Oficial, que anterior-
mento englobava a Divisão
Moderna Geral, foi dividida
cm dois Saiões independentes
que terão lugar em locais e
tempo diferentes, um com-
portando a.s obras de orkn-
tação moderna c o outro as

dc orientação conservadora.
O aluai Salão corresponde,
Justamente, á segunda con-
cepção de arte.

UMA HOMENAGEM
AOS IRMÃOS BERNA-
lilXM li AO PINTOR
RAUL DEVEZA

O salão tio l!).i2 ronde uma
homenagem especial a três
artistas já falecidos: o, Ir-
mãos Bernadelli; artistas querealizaram suas obras no sé-
culo passado, c o pintor Raul
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PAZ E COOPERAÇÃO Eli
A URSS E OS ESTADOS 0

E' o que promete o novo eme-
dor soviético em Washington

,„•¦ jiicooMaliM»1
„. • união Soviíw»

-1

CONHEÇA 0 VALOR DO
SEU IMÓVEL

Para vctitla.-, lilpoirots, tiren.
proprlíçüci. inventários. p«.-tl-Uiaü. scEtiros c balance», cunhe-
ça o valor de sou Imóvel.

A Bol~a tle Imóvel*., tnedlun-te módica remuneração *v«lmá«ur propriedade baseada nas maisrecentes solicltaçôe» d» oferta e" Procunu Avenida Rio Branco.123. l.o andar _ Telclcicí: 32-T616e 42-3352

n UniSO
nlc.

Nenhum rcP'e*'S*|
Departamento «*»*,

Secretariado 
•-'

as veio rtuntit"
r..o.sfi'.*.ZabourWi

chcuarcni. VmPP
LlrfOi IclHIl''''0'"^, ,
sr. ZorliiC t«*jf».
.,,,,, bre tr ene.

rorel

;io
Unir

NOVA YORK. 16 (APP)"Toda minha atividade, como
Embaixador da União Soviétl-
ca, cm Washington, será consa-
grada á paz e a cooperação rn-
tre nossos doi.s paises", tirda-
rou, ao chegar a Nova York. o
sr. Gcorse Ziiroublnc, o novo
embaixador soviético rm Wa-
sington, falando a bordo tio"Queen Elizabch", peio radio c
pela televisão.

De seu laelei. o sr. Valeriau
Zorinc. novo representante per-
mnncntc do União Soviética á
ONU, recuíou fazer qualquer
declaração oficial ante os ml-
crofones, mas disse aos jorna-
listas:"A política ela União Sovic-
tica c clara; c uma política de]
paz c dc colaboração entre t.)-
dos os paises".

O sr. Zaroubine desmentiu a
noticia dc que c portador de
uma mensagem do marechal
Stalin ao presidente Truman..
Os dois diplomatas soviéticos j :c á> -' "^ ,.'..".: IP.
foram acolhidas, bo chegar, pc- • cipal. "f ".'.;,; ¦sS'
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,; ülriblil.ln no **-*£.
taelti .IcPraga*"»^
nwnlíH*«to|«J*5i
nprti"íni.ir ei" "••
tio atracou.
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i lazer exéquias áian-
acabou caindo nas
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lempos. que roubou
lthériiw. quando cs- i
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|
__ apresentou em :'allariiia, 

dcclaraiulu <- 
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mço no seu ialeciclo
0 inaliinarc declarou
tiiin, cjlie, á ul «Io d.i
iíafir. rir se iicniivi, nu

dc cuidar di inclui '¦•

t_ do enterro, luaticio
iprcocupaçosa cios trn-
o. da viuva consterna-

jjÉÊM/e. gjS^Éjgg; rjjjl» ^'
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/ncuicaiiáose antigo do mono, o "mcifro-cíianleur" arrencou da viuva

destinada aoi iunerais.
vuílosa soeset,

Totía a íaam.ia
íttííi-Csi cem biscoito
eavcKcnaíS.o
CJNCO PKSSOÁS E 0
CAUUINHO

D3LO IIOÍIÍZOHTE, lü, i!.:>
ridional) — Morreu envaiVer.ítdii.
csin blícipií03 tüia familia, tle• itico p-tssoas, nn cidade cia
reofilo Otoftli O.i bisroitoi ts-
riam sido fslfcos c:n cc:s:. com
polvilho adulterado adquirido
em uni varejo tia Morcado Mü-
iilc'isl claquel i cidade, o ciua
entretanto está sendo esclareci-
do pila inquérito instaurado
pela polielat, nue conta inclusi-
v_ com ii colaboração do ele-
mentos do Serviço Técnico que
seguiram desta capital.

A familia residia na zon-a ru-
ral de Teôfilo Ototii, tendo sido
encontrados mortos, todos os
seus membros: o sitiante Satur-
nino Borges, sua esposa Maria
dn Conceição, uma filha maior,
Prancisca, c ciois filhos weno-
res, José c .Inãa. Poi tambem
encontrado morto o cachorro
pertencente a família.

EM PERIGA O MAIOR TEZOURO
A HUMANIDADE': - A CRIANÇA:

Intensifica-se, no mundo inteiro, o comba-
te às causas da mortalidade infantil — Nos
Estados Unidos reduzem-se os casos de

i difterià ——————

(Exclusividade do DIÁRIO DA NOITE)
A medicina moderna preocupa-

se atualmente com umu questão
muito importante — as doen-
cas infantis. Na vida da cri-
anca. é necessário vigiar com
a maior precisão c tudo siste-
màticamente. Ao lado rios cio-
¦Eiiças habituais nas idades in-
fantis, vem-se fazendo todo
possível para prevenir o seu
aparecimento, seguindo-se cnm
atenção o desenvolvimento dn
criança para der no scu corpo
a força necessária c para fazer

o mim mm a esposa a
CONDENADO A DOIS ANOS

MESES DE RECLUSÃO
SEIS

tn\\mm k pelitiws - bolivia mm Mimâ$w
tnhj i/A 818818 mi

tk_)̂ EX-COMANDANTE DA ESCOLTA PRESIDENCIAL
DESEJA SER PILOTO COMERCIAL

amig Contiantc a
lilaruia ni • entregou
aness, * fi"1 llc' liue
pagasse íoms as cies-

exéquias, feito isso, o
se dirigiu a uni ver-

aijgooa família cio lu-
iciaraiido-lhc que lhe

l francos para co-
i as despesas. Assim,

j malandro, tinha viu-
at un outro amigo do
já oue ele, Flsindrols,
Irévia, devido fts cir-

, pedir ã pobre viu-
faltava...
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le se dirigiu a nrç.iiii-
emrla, t piisou a< cies
entercj eum um rlic
fundos. Trò dia:, de
anulas, ¦> ras-i Itiuc
jarou a lamosa Iwiih
as conta? ainda não

jt___, ImcflictaiiuTitc
i comunicado as. aulo
oliciais, e licou co".s-
! nâo sc traia cia pri-
ilandraoem clc Pla.i-

Ludmilla Tshérlna
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EELO HORIZONTE (Mcr.
ílkiiial) -- Esta capitai, convi
.lá acunteceu etn outras citif.
des do pais, está senão tioco-
Ihidu pslos es'i!aclu'i cia nittnia
rcvoliiçüs boliviana, iodos ri
procura cie empregos jain
manter a própria s-Liü.-:lsteneia
tuna '.w. giie aqui cliegarani
desprovidos de qualquer re
curso.

Eles. em sua maioria, apre-
sentam saivo-conduios expedi.
.los pelo Ministério da Itntgra
i,'íio, que os lmpsciem cie a::m
trabalhar dai as terríveis ne
c.essidttdes que vem sendo en-
lrentadas por ex-fenerais. nu
jores, capitàes e cadetes jn
exercito dnqucla noção, tenoo
alguns, tal como o prolessot-
Alfredo Pinot, cx-deputado, nc;-
clu rado: "Parece 

que so nos
resta virarmos bandidos paru
arranjar dinheiro, No cnlaiiiii,
tie-eiu trabalhar, n >n cute si.ii
coíno vendedor cíc jornais".
TnnibRin o r.\ ministro Uonaa
lu Pao.Vfitlra. cia Agricultura cs-
ia em identieiis circunstanstus
tendo diliculrlacles ate- para lm
r.;ir suas roupas intimas, ci .
que. no seu pais, era considera
co homem elegante,

AVIADOR CIVIL
líeeení.emente, chesou a ti._a

Horizonte o ex-capitao Waaei
Oarzolovie Gonzaleü Quint, qua
ao tempo da revolução coinni-
ciav.,1 a escolta aérea do entro
presideme Ballivlam.

Procurado pela reportagem n
ex capitão depois oe tecer cn-
licas severas ao atuai gov.ii-
r.ante da Eoüvia e dizer que o
presidente Balliviun t ln lio sido
vitima du "amiaos da onçu'
conta outros episódios Ca re-
vciltiçnu.

I'al como seu-- t:oinpaiilielru<
ele lambem dcsn,i.-i culorar-rt
preterindo a aviação coinerenil,
nicils cimdr/enln enu a ::c;
ciualiclatís cie cx.militar Seus
papeis; loini) intotniou. ostíio

e ii ordem. Nascido a li de oi-
vambro clc 1931, sendo tiliin oi.
general Emilio Gonüalez Qiiiiu.
que por três vezes loi ministrei
cia Guerra, possui seu passapor-
ts regularizado, que lhe da per.
monencia definitiva no pais.
Amigo do brigadeiro Eduattin
Comes, desde oue aqui eslp"e
em t!M5 viajou em avião cta

I l''AB. por ele cedido.

| I'3ão houvn epi-
| elegia rte varíola e-::i
j fanía Catarina

FLORIANÓPOLIS. M 'Mcr:-
; cl onall -- A reportagem cia
i Meridional entrevistou o dire-

Lor dn Departamento clc Saúde
Publlcn, o rinl desmentiu for-
inalmtnlc os boatos veiculados
pela imprensa de Curitiba e do
Rio de Janeiro, segundo os
quais uma epidemia de varíola
?rassou e:n Santa Catarina,
tendo assumido proporções tais
quo morreram algumas pessoas.
Adiantou-nos ainda que o seu
departamento náo teve conhe-
cimento de oue. coi todo o ler-
ritorio estadual, tenha a epi-
dsmia de varíola feito uma
urdea vitima.
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0. PAULO -- (Meridioiial)
— Foi submetido a julgamento,
perante o Tribunal do Júri. o
reu Artrogildo Pereira do; San-
tos, procsssauo por crime de
tentativa cte morte. Nn dia 5
clc ouíubrc de 1949. pelas 4 ho-
rr.s ria madrugada, em sua re-

Caiu m cate»
rata cio Nia-
pra e'nSo

m o r r e u
CATARATAS UO N1AGA-

RA, Nova Yorlc — Um Ci
rista de ia anos de idade,
caiu rie uma altura de se-
tenta metros da catarata cio
Níagara hoje, sobrevivendo. A
l'ol-.cir. disse que Cyrus Parn
wall. cie Johnsíon. Pennsylva-
nia, aparentemente deu um
passo em falso, quando subia
o paredão empinado dn rio.
.sua quecia foi menos violenta
porque foi interrompida por
varias arvores á passagem cio
seu corpo.

Levado n ra o lrospit.il lo-
cal nte n'torii não sc sabe cl-2
r.-.u verdadeiro estado
ilN.-i.

sidencia. a rua Padre João, 563.
no bairro cia Penha, o iiidiciado
produziu cm sua .esposa, Anto-
nia. pereira c'.oi Santos, a foi-
çada.s varias ls.sõss corporais,
tentando matá-la, o ciue não
conseguiu por circunstancies
alheias á sua vontade.

O indiciado declarou que cies-
confiava da conduta de sim
companheira. Nj dia do crime,
segundo o que afirmou em Jui-
zo, foi deitar-se por volta rias
21 horas. Quando acordou, i ãu
viu a esper-a cm «asa, notando
então que a porta na rua esta-
va fatjlndi' por fora. Quando h
esposa, regressou, com ela dis-
c.ut.iti. feritido-a gravemente.
CONDENADO

Os trabalhos do Tribunal fo-
ram iniciados us 1H horis, sob
a presidência cio sr. Hilarião
França, representando a Justi-
ça o sr. Hamilton Dregomirsfl
branco e funclcrianclo roníi es-
orivão o sr. Inácio Lucas. Cons •
tltuiram o conselho ns jurados
srs. Álvaro Biumenthal, Paulo
Ferraz de Mesquita, Alfredo
Buzaide, Elias Pio Monteiro di
Silva, Júnior, Antônio l-ri-ri fío-
b''inho, Mario Andrc. Dória e
Jo-é Milton Nogueira.

O reu foi condenado a dois
¦irior; _ reis meses cie reclusão,
por cinco votou.

com que 6ssc corpo seja nor-
uial e são.
AS DOENÇAS MAIS ALAR-

MANTES
Uma das doenças, infelizmm-

te. muitas vezes observada nas
crianças é poliomielite, tambem
chamada dc paralisia infantil.
Os cientistas c médicos fazem
todo o possível para a cura des-
su doença. Por sui turno a cltt-
teria é uma doença mortal.
Contagiosa, devido a um bacilo
especial descoberto por Klebs
cm 1833 c cultivado pela primei-
ra vc*i por Iiiífler, a difterià o
cáravterizada pela formação ile
falsas membranas moles e acin-'.tentadas, e por fenômenos cie
Intoxicação devidos a venenos
microbianos. E' uma doença
que pode desenvolver-se sobre
todas as mucos.es. Auarece p-in-cinaiminto sob a. forma de an-
fina. As falsas membranas po-riem invadir n. faringet o véu
calafcino. as fossas nasais, e
quando s° estendem até a larin-
ge constituem a cr-upe. Po.-ém
graças aos proírr.-ssos da cién-
Cfl, existem ho.ie em dia meies
eficazes para nrevenir e eom-
bater t,«is moléstias. Nos K.tT-
dos Unidos, por .exemplo., graça'

Kj __ íuse"»-
1^^í£&£y$

Graças á aplicação sistemática de um soro, a direita, qua
ligara entre as principais coisas da mortalidade inlantil, está

desaparecendo.

& aplicação de vacina preveni!'-
va, foram registrados no tilti-
(nu ano, somente 793 caso.; clc
morte. Etn todos os países nu-
merosas estações preventivas c
numerosos ambulatórios I ê m
teito grandes esforço-; nn senti-
do de vacinar as crainças cc.:i-
Ma essa doença.

Clinicas especiais para cri-
ancas e estações auxiliares rie.
senvolvem sens trabalhos por
toda parte, para fazer das cri-
ancas seres sãos ajudnnrio-as
no combate ãs suas moléstias.

DIÁRIO DA NOITE
At •'•>>rp^s noticias
cidade e do mundo

O cc;p'(c/o-c;v'noor -Valter Garaolovic G^nzilcr, Quiat,
rerviu ro presidente BcrlJivicr.i (Tolo fíe:icí!osc2)'.
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CAO PAULO - fMorldl.nal) i Duranle raplín conversa com o
-¦- Arthur Cunha Filho, cie :>J | inspetor d tran Ho. „ d;i':g.tclo
anoí. casado, delegado de poli- j Arthur Cunha l-'ii:-o, guando
c'a da cidade de Eciv.o Abreu,
clir.s.ii n auto cin pun própria-
riscle c qu? adflulriu há poucos
dias, pjla rua Conselheiro Pur-
lado.

Ao atingir determinado trecho
da. citada '.ia. o delegado foi
Intimado a parar o veículo pelo
guarda-civll Luiz Maia Bczcr-
i a.

Depois clc rápida conversa
cmn o guarda do transito, Ar-
thur Cunhn Pilho, explicou que
não potsuia documentos mas
poderia apresentar-se á Cen-'..ral de P. licia para esclarecer
qualquer duvida.

Não concordou com issn o
Buarda-civil e conduziu o dele-
gado para a D. S. T., onde foi
c.'e autua-o cm três infrações.

mm eom % mb, e o m-
HHEiRO DA NAMORADA
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A S. PAULO (MerldloVial) -' lionc Jinicncz Lope-, dc 25
ano;, solteira, moradora ha r.ia
Borba Gato. f)r)7. perante o dc-
legado Pccho clc llczendc, «pre-
sentou c;ueix:i contra <> comer-
ciante D:;cio Rite ro Leitão, pa'
crime dc furta.

Contou fiue. domingo, num
bonde. íícoj conhecendo o
acusado. Dado, um jovem de
cabelos louros c crespos, olhos
verdes, regularmente trajado, a
acompanhou até as proxlmida-
des de su.-i residência. D.irante
:i conversj. pediu-lhe para c:u-
minar um anti de ouro com :i
brilhantes que linha no dedo
Irene crtreorti-lhc n Jóia r Di-
rii declaroj mie só a devolve-
r'.i. re clr« marcasíc encontro
rom í'Ir Ciimhinir-in c. â; 1!>
ltnr.»« rio mr.-.mo íi.i. m rtn do
p-r?isrt. cacimtmn-te com n<
r!i. Passearam jnn!r>< r Dtri-i.
pi-v<a rlrt»a \rz. p^nmtlru dc-
rotrer ft l-"»la nn pr<>xinio ptir-n-
tr*. Pediu dinheiro c^nrestado
n Irric p rmin i-l-i rc llv«ae rc-
tomdn -* p?rr?"í'i-í'>. o fovem, to*
rr.Ti^i-lb- m bolsa. da'i tirou .i
qii-nü-» r'e "¦» cruzeiro.'.

A' noite deveria crcoilrar-s^
cci r|p. m^s não apareceu c o
er"V-fr«i nu» ln>v'.t dT*o n5o
»-x!eroAPer~fb?r''o <-rr vitimi úl
furo reeorrrn 4.polícia.

A 91 lA

%v.
mwm\\

'eutnv.i c'.;.,•,." r- . d.tiação,
agredido c f:r;do prio cuardii
<;ue o deteve.

Conàuzldos á Polira Ceutral,
n delegado clc pernoite '.laquetu
depenclencla policial Insln ir.m
i> c.inpricn.c inquérito, sendo o
delcgndo do interior, nu.lic ido
no Proiilo Sota /ro Municipal.

LADRÃO QUE ROUBA LADRÃO.. .

atro aspecto na historia do "coa-
io da guitarra" Hote! Sblo

Nõo foi riáqyiRa c'e fazer dinheiro c sim um"paco" — Os dois Josés acusam os irmeos ga-rimpeiros dc espcrfaütces e psssadores dc di-
nheiro falso — Um quo rsada tstn com o peixe;...

Condcnstío o assascino a 18 anos dc reclusão
CAO PAULO — (Meridional)

— Fo! submetido a julgamento,
perante i Tribunal do Júri o
riu Jo-.s Lemos da Silva, jiro-
ce.sacio por crime de lionii.i-
din. fi dia ltt cV f.trostn dí
IBãD, por volln tins 7,Uti hor.t~,
nn prrcliu da Mctiiiurgicu P-nt-
llsla S. A.. á mu Sapucaia, -)..)ti,
ti iiultclndo assasílti-tl Malc-ymi-
llnii Berliu.

o Indicado trabalhava como
«juíants de serralheiro e n vi-
V.xãz, c.u-.í era engenheiro exer-
chi'o ci:i'2i cie chefe dos opera-
rii,s da Industria, ,. t"

O acusado astassiii&Ti- Maks-
miiian com uma barra'ds ferro
de um niívros de c-mprimento,
desferlndo-lliD t.tôa soipes na
cabeça. „ .

' Contou o riu que .t„ vitima o
rer esuia, bem copraí,"n;los ns
tperarlo!, lazenclo-os Trabalhar
cloornd . Impedindo que os mes-
inòs rr Ejr-í.rr.i os pvj;iii03 da
admlnistrn?So, rslâllv.u a pru-
curüo,

o indiciadii reclamou trei ve-
^.rs c-so premiu ,ii por isso íoi
citendldo pela vitima ípis o lia-
meu fie brasileiro vasrtbundol

,lnsé Lemos clna Silva :es.d-
vou sair do firma e. na mashã
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IIO!-". DESASTRES — '.-. PAITLO — (Meridional) — Ho*
sravrs dt.uim ctorrcrini, :i i jntb na ntorlc de «luis
pcrsoiü c írr ::: '.:•;• - sravr.í *n? nmi terceira Na via Anhan-
tüir... rrrxtira ao oo-lúmclro 32, coVdiram oj aulomovctf d?
c^ir-as: '1-12-3:, Cí-^:-17 e o anto-caminhân de rliapa
41-Í3-2?. dir.ndo:. tc-ptclivamenle. pnr Elias Moatran. Ade-
mar «i.-t3 Nevs-s e Hud;on ce tal. Cm »onscí,ocnrIa da Iiiplice
rolbio. Leastim Lanrelnil?. residente cpi Jund ai. e íonrio-
rãria ds» Tr'.nnal í? Jirstffa. norrfn rarbonirada. f» onlio
re?Iílrcn-r? r.-. cstrríi iV Hu. ra esqnii-a da roa Cartriio.
João E^IVla Firei d!ri'ia o aclo-rrn nhio de rltapa 12-TI-ll
rrn r-an-le n!cáda:*e e tn ranscçsf.ac'.-» psrde»» o controle ilo
rrieuH al-etn3o-o d? errontro ai "Poslo R'toni". pr^a
nra-;ã«. í".ic?!e:on Ht>»-er.-« Doeno t> \\ Ia matan'1"-". e tt?
ifri4i rai rer Irrofa. \i *-r!H-hè~ ví*m-íe. ã eawerdâ ns io'"*
í'ni !r*d»» r de^;»-?-*"^ r??*-" efcanu*. e. i dlrt-ils. n snto
tzir.r,'., ¦ «tor d»rc"" ''* toWUTf •» ^'*,,'* ''* í*"1''»» alw^rlca

c BCloa « .'Pira Ko^rnj. iFolo Mcrid:or.a:i.

co crime, a vitima, passando
por perto dtie, tratuu-o • om
pouco caso. o!:nclcndo-o O in-
cileiado, indignods cmn isso per-
pel.rctl o crime. .,,

O mi loi coiíclenacio á. I".
Lüiiij clc reclusão.

A policia irrompeu na
célula comunista

NATAL, 15 (Meridionali — ,\
policia desta capital surprecn-
deu uma célula comunista no
momento em ciue estava reuni-
da no bairro de Carrasco, quan-
do falava a seus companheiros
o médico Vulpiano Cavalcante.
Intimados a suspender a ren-
niiiri e comparecerem u policia,
os comunistas invocaram u
Constituição e o direito dc reu-
nião -i portas fechadas e pa.;
saram ii resistir às autoridades,
Em ceito momento, houve um
tiroteio entre os dois grupos
Cindi ferido o proprietário da

re.-iden ia onefe se realizava a
reunião, sendo, afinai, proso-!
todos os comunistas, Inclusive 6
médico Vulplanu Cavalcante;

Cognac de Alcatrão Xavier
Evita Tosse e Resfriarto

Já informamos a cerca cia
pnsao, eíetuaua cm uoertrb.i,
cos indivíduos José Penna, oe•n anos e jose Genezio Mendes,
de as anos, ambos acusados co-
mo amores de un "conto co vi-
gario'" cte que Íoram vitimas, uo
notei Oioco, nesta capital, os
garimpeiros Manoel c Olciradu
Pereira, irmãos c residentes cm
Mato Grosso,

D.sseram estes á policia do
3" DiSlr lo, lerem entregue
agucici uois, a Itupurlunuiu de
•juu mil triiaeiros como paga
in.niu dc u a niatiu.nii c'c iUí.ci
v.lllllC.10.

Traluvu-se, pois, cie íniilsmm"conto aa guuarra",
OtiiKA UlòTOIHA

Jose Penha e joss Gregorio
já ercüo no Rio. Vieram es-
colla:'.-..o por mvest.', aaores ca-
i^ocas, tendo a lren.e o ajteci-
ve Barbosa, do 8" Distrito.

E foi ntuS.i cielegaciu que os
cieis presos talaram tv no.s.i re-
poriajem, o pr.meiro, is.o ó,"Ze Peinii.", c,ue e cajado _ rc
skle c:n Ubjr^oa, assjme it p^-
teriiidade uo ciso, mas da ;.o
mesmo ouii.o aspecto, Cuntuti
que conhecendo o.-, dois Irmãos
garimp.oilOS cie Mo-o Grosso,
encontrou-os uestn cnpltal uo
Hotel Globo, tuicic sc achavaiii
hospctUdus.

- Eles tem, realmente, ga-
rlmpo -- revelou •'_._ Penlm'
— mas ganham man d'nheiro
IIadindo o ludibriando os seus
colegas, Passam dinheiro íalsu
nos garimpos, fazem còntrabaii-
do c praticam outras esperte-
zas.

Prosseguindo, contou Z_ Pe-
nha -"como se deu a coisa":

— Eles me propuseram um
negocio ao ms encontrarem no
hotel: precisavam de dinheiro
falso para passar em Mato Gros
so, c eu, mas relacionado aqui,
conhecendo melhor a cidadã
lhes arranjaria, peio menos, mil
contos cm cédulas faiins. Ora,
moco, eu sempre vivi honesta-
mente e senti repugnância dos
dois sujeitos ao ouvir n propôs-
ta. Mas me co.nllve, porque vi
a oportunidade de ciar uma li-
cão àqueles espertalhões. Pron-
lifiquri-mc n arranjar n "mo-
ambá" e no dia scgtrnte, dc-
pois clc exibir algumas notas
novas, mas verdadeiras, como se
fossem falsas, entreguei aos cs-
pertalhões um "paço" bem fei-

to e no "valor" de l.OGO con-
tos. Pagaram-me eles, então,
530 contos pela "encomenda",
ou seja a metade do valor do"dinheiro falso". Tratei, então,
de dar o fora, imediatnnente, c
voliei paru Uberaba. Esla é a
historia. E eu entendo que quem
rouba ladrar tem cem anos da
perdão,.."NADA TliNIIO

COM O PISIXK"
Quanto a José Ciencsio, i|iir:

trnilrni (>. casado e lem Ir.mi-
Ia cm Goiânia, disse èici ser lio-
iiesto c nada ter n ver cnm o
caso.

— Nrcla tenho a ver com o
peixe Estou sendo vítima, ap?-
nas, dc coincidências tíesagra-
drt.els. Mco em Goiânia, via-
jei para n Rio no mesmo avião
em que vier.i-m os dois garini-
peiros, que são, realmente, dois
patifes, e ao cneinr aqui veiti
procurar José Penha, meu ami-
etn. no Hoiel Globo, onda sabia
estar éle hospedado, para trn-
tar de nesoclo. E denois viajei
para Uberaba em companhia (to
mesmo. Tucln i-lo levou a pntf-
cia a me atribuir parceria nessa
hir*nrin cie ronlo c!o vigário.

IT?. realmente, muita co'nnl-
dcncln nessas viagens ri'.' Jbré
Geiièsio...

ESTATÍSTICAS
ANIMADORAS

A criança e o maior tesouro
que a humanidade pos: ti. o
qual deve ser guardado com to-
do carinho. Lm todos os pai-
ses essas questões são compte-
endidas e bem resolvidas A
porcentagem de morte entre os
neonascidos cai, dia a dia, ai a.
cas ás campanhas slstemati-''
cas e preventivas. As estadões
maternais e os ambulatórios pa-
ra crianças estão instalados
por Ioda parte encontrando-se
sempre à disposição do.s pais »
mães c dando sempre conse/lios
práticos cm todas as doeus-:i8
infantis. Constituem lambeu!
auxiliares imediatos paru o na-
lamento cias crianças doentes
paro operações, injeções ne.::s-
sarias ou para levar us msclica-
mentos e alimentação especiais.

As estatísticos toritiaram «a
otimistas. Eius nos mostram
quke. graças cio trabalho da3
ciências médicas e organizações
sociais e governamentais, - %
mortalidade entre as crianças
tem diminuído. Todavia, p pre-
ciso continuar esra obra E'
preciso guardar esse tesouro,
pois que a criança represem»
o nosso futuro. E' necessário
distender ainda mais as recies
da laboratórios e estações dt
auxilio; e preciso que esse Cl"i-
balho sc.r.t orjanizado em esca.-
Ias maiores nos países menol
desenvolvidos. E ao mesmo tem.
po é premiso auxiliar a cieii ¦;»
i> a medicina a ront.lnuar i.vs»
obra, nn hiin contra ns ao.m.
ras. (IPA).

TRÁGICO ACIDENTE NUMA
PARTIA DE "FOOT-BALL'
O çjoleiro caiu sobre o grupo de atacan-

ies, matando o centro-médio
ARAXA', 15 CMeridlonnl) -

Trágico acidente ocorrei r'-i-
rantr a partida de futebol
disputada ontem cntve ca ^'v,-
dres di Ipiranga c dn (taniiji,
dela tidad".

Muni;, rias invcsllilr- do ntn-
ruir rio Itanajá sobre a m"tu !•
IpIranSn, o arqueiro "Bcní"
aliou paia efetivar a defesa.
rnd i acossado per elemento:.

ii.t dclcóii adversaria. Do gru-
ro de Jogadores que realizava
o ataque fazia parte o centro
médio Nodgc Lima, do Ipirrni-
ru sobre o qu"l caiu o arquei-
ro. Atingido pelo corpo'do co-
leiro, Noclcc perdeu o; .srivi..
do;. Hospitalizado, verlflcou-r.e
que cir havia sofrido comoção
cerebral. Minutos depois o cen-
tro médio faleceu om ':onsc-
quencia do cli-que.

//A DOU s V
// LOGO P^^ \\

a^CQUAMDOSE PAS! K/i

^X" GELOL^ y
V!' ^^-^ 

„-^^

ífica 2

K0LYM05 combate as cíín
A i-iriu iu mói. iiim dc.
inonsii ii que o i teme
dtMitril Kols Mtl> l OüllMtC
clfhViHim-nU' .i^ iíii-ti •-..
A i-'|.|.iiin.i min i-iiliiidll,,
suave c pciicltauti de
Kol\ nii.v oI'111'hh ".¦• ni \-
do» hiu íifs ofiltiHiBolirt*
1,1o c rende muito ma'»

m. àmàims m oliveira
ANÁLISES MÉDICAS

lixamos dc sangue, urina, Ic/.cs.- cie Tubagens gastra-dundcnals. Dctcrininaçãu do mclalioljsmii hasui. liiagnns-
tico precoce da «ca vide/. Lixa mes aiialomo-patologíros.
Av. Rio Branco, 257-5.° — Salas 503/504/505
ESQUINA l>K SANTA LUZIA — TULKIONEl «-3III»
ATENDE DAS 7 AS 20 HORAS, DIARIAMENTE

I I

'CRISE," DE LINHA 01
POMO, KRANf.O

Compra-se, (jaahpicr tipo. 7V-

lefonar para Hugo, tel. U-929Í).

ii boa idéia!
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ABANDONADO •— O "Cilroen" alvo da curiosidade popular

^JIItUCH ilLIIIIU
Alvo da curiosidade pública há
dois dias na rua Gago Coutinho —
Teria sido roubado — As chapas
DF 12-40-92 e DF 11-89-97

Em frente ao numero 06, ria
rua. Gago Coutinho, nas La-
r.injeiras, o auto marca "Ci-
trosn'-, de cor preta, sem apre
Eehfar 

"qualquer chapa, era
motivo, ontem, á noite, da
curiosidade publica. E' que

aquele' veiculo já se achava
ali desde a véspera, sem que
aparecesse o dono.

O fato .iá. havia sido comu-
nicado á 

'Radio 
Patrulha, ao

Serviço de Transito e ao co-,
missário Sady. de serviço ao
4." D.P., sem que qualquer pro-'
vidência fosse tomada, pois
ninguém queria tomar conhe-
cimento do estranho apareci-
.meu'o do Citroen preto na-
quele local.

DUAS CHAPAS
A reportagem do DIARIO

DA NOITE conseguiu apurar
que o citado veiculo é rie pro-
priedade do moradr da rua
Faissandu, 334, e localizou, no

campanha
contra us"bonito es"

da l-inelandia
Aplausos do Legislativo

carioca

A Câmara Municipal, em
sua sessão de ontem, por ini-
ciativa do sr. Couto de Sou-
za, leader da bancada pesse-
dista, aprovou um voto cio
congratulação com o sr. Cicero
Brasileiro de Melo, titular da
Eílcgacia de Costumes e Di-

ve*Bõcs, pela campanha ence-
ta In por essa autoridade con-
tr.'j o.s "bonilões" da Clnclnn-
d.l que se comprarem em cli-
rlgir piadas e gracejos ás .se-
í horas.

mãrío da noite
o
de

vespertino
2 edições

interior do auto, duas chapas
do Distrito Federal números
12-46-92 e 11-89-97,

Apuramos, ainda, que o ci-
tado veiculo consta da lista
ds furtos, extrairia pelo Ser-
viço rie Transito, com data de
uma semana atrás.

MEIAS NYLON
TEIA DK ARANHA . CrS 711,00
E MALHA 60 o  CrS 45.0Ü

CASA ZILDA
RUA DE SANTANA N." «'<

de arma de fogo con-
tra as pessoas reunidas,
causando a morte da pri-
meira e ferimentos em
Manoel de Souza Cajuci-
ro, Manoel Amaro do
Nascimento, José Silva,
João Batista Castro Mo-
reira da Silva e Manaccs
Tavares.

O JULGAMENTO

Após os interogalairins alos
rcus, o juiz-presidente leu ore-
latúrio historiando os antece-
dentes dos crimes, para, de-
pois de ter sido suspensa a ses-
são para o jantar, dar a pala-
vra ao promotor Atila ale Sá
Feixoto para acusar

A Promotoria demonstrou
a responsabilidade criminal
dos dois acusados, para, dc-
pois pedir a condenaa;ão de
ambos nas penas alo libelo.

Com a palavra a dsfesa, la-
lou Inicialmente o advogado
Celso Nascimento, patrono de"Procopinho", que pediu sua
absolvição pela. negativa da
autoria, uma. vez que o outro
policial era o mesmo atribuído.

Seguiram-se na tribuna os
advogados Henrique Camargo
e José Valaalão, patronos alo
réu Sírio Ribeiro, que igual-
mente pediram a absolvição
do agente da DOPS, sob a mes-
ma alegação, isto, é, de que
Srio Ribeiro não tivesse par-
ticipado nos disparos feitos
contra os participantes do
comicio.
CONDENADOS

Depois dc um descanso con-
cedido pelo magistrado, rcini-
ciou-sc o julgamento, atendeu-
do a que a Promoloria dese-
java replicar as alegações da
defesa, seguindo-se a tréplica
dos patronos, finda o qual, já,

ás 2,30 horas de hoje, reuni-
ram-se os jurados i Sala Se-
creta para deliberarem sobre a
sorte alos réus.

Duas horas depois, era cai-
nhecido o resultado final.
Francisco Pereira, o "Proco-
pinho", foi condenado á pc-
na de 6 anos de reclusão, sen-
do seu crime desclassificado
para homicídio simples, uma
vez que o libelo pedia uma pc-
na que variava de 12 a 30
anos, e Sírio Ribeiro a 4 anos
de reclusão.

"DIARIO DA METRÓPOLE"

<T COMÉRCIO" PRECISA
DE DEFESA!

O comdrcfo, embora conte com associações rle. classe rle prestigia
e. ricas de i-oírf-nó-iin moral e tísico, tem sírio nos últimos anos o
mais prejudicado prin campanha movida por homens rle, governa
que. não encontrando solução parn o.s problemas rie produção e rle.
barateamento rio custo dn viria, jogam-lhe a culpa, de tudo, como
bode expiatório, acnimando-o de tubarões e. quejandas. A demagogia
governamental rai dando frutos, e o povo olha sempre o comercian-
te c. n industrial como vrrdadriros inimigos. Ainda outro dia o jor-
nalístl Austrcgcrllo de Athai/de, estranhava que o sr. Cabe.llo vice-
presidenle. da COFAP, criticasse as coisas, como mero espectador, em
ven dc, com a /ira e. o queijo na mão, ativar solução pnra os pro-
blemas dc Irruecimcnto.

Os empregados, os operários tem sindicatos que os defendem ¦ E
o governo visando certamente o sai voto, sempre está a olhá-los com
carinho, Man quem olha o comércio e a industria? Quem os defende?
Não queremos di^rr que lido haja desonestos nn classe. Estes exís-
tem, em lodo e. qualquer setor.

A fiscalização da Prefeitura do Rio não dn tréguas an comercian-
:e. Tendo á frente o sr, Dulcidio Cardoso este organismo caçador
de multas, sô pensa em. tirar do comerciante o máximo, em. fiscah-
xar tutto e a toda hora como se lidasse, com apenas gente desonesta,

J-i se. cogita em Innçnr novos impostos ás costns do comércio ca-
rioci. Um deles será b de vendas e consignações que. talvez vá do-
brar. Esquecem-se de que a. diferença sairá do povo que passará a
pnger as utilidades mais caras. E o governo que está pensando em
baraUnr n vida é que aumenta impostos, precipitando maiores preços
das coisas ttteis, O sr, Dulcidio Cardoso deveria, em vez de ficar
comodamente sentado á mesa de. trabalho, sair, visitar o comércio,
sentir como agem os seus jiscais. Assim ti'ir> só se a.sscnhoriava tlc
anota, coisa interessante, como também saberia da verdadeira situa-
ção do comercio dc todo o Brasil, nesta aziaga fase rle vida atual.

(ALVARUS DE OLIVEIRA!
(Crônica trunsmilida ontem às 21,25 íiora.a prin Rádio Tamoio).

Anemia ? Fraquesa ?

EMULSÀO DE SCOTT

RESULTADO DO 209° SORTEIO DE APÓLICES DA j
ii »> i

iA EQUITATIVA
Relação das apólices sorteadas em 15 dc Setembro dc 1952 5"

SORTEADAS COM CrS 10.000,00
SECURO FAMILIAR

F- 10.!).'I6 — Josa*» Domingos Negri J. Neiva — Espirito Santo
F-23.213 — Olavo rie Aran.jn Distrito Federal
F- 24.5S4 — Odalirin cia Cunha Distrito Federal
F-.02.665 — Eponinn B. Soares de Melo Araxá — Minas
F- 1R.9B3 — Clemente de Paula Cardoso  Almenara — Minas
F- 33.430 — Cyro do Vai Caratinga — Minas
F- 03.242 — Waldemar rie Alencar Lima Cratos — Ceará
F- 14.703 — René Nnrmanriia Moreira Rio Claro — São Paulo
F- 10.41*6 — Dr. Ervino Marquat Taquara — R. G. do Su!

SECUROS BÁSICOS

Rora Franclsca da

529.2Ü8 — Raymundo Ferreira dos Santos
459.171 — Joaquim Jojé de Moura 
.257.034 — Dr. Waldemar Alrânlara - 469.841 — Nirolau Mota Sobrinho c'• ¦ Conceição  .
416.534 — Dr. René Feijó Pontes 
4.13.06a — Clemente Geraldo Guedes 
331.2,»8 — Arnnl.-io Marques Soares 
324.138— José Dornclas Coimbra e Efigenla Magalhães

Coimbra 
530.972 — Mncoln Sinfronio de Souza 
413.549 — Elius Fade! 
4P8.573 —. José Maria de Oliveira 
329*387 — M-aximinn Nascimento Júnior 
300.3P3 — Francisco Barbosa ria Silva 
310.262 — Dr. Hermes Bruzadin 
329.176 — Takashi Kako 
527.969 — João Escobar 
469.81R — Waldomiro Fle-sak • 300.772 — Lauro Mimei Mala 
4P5.oio — Manoel Cândido ria Silva 
451.219 — Salomão Haddad  Anápolis

"A EQUITATIVA DOS ESTADOS UN IDOS DO BRASIL" ià distribuiu em
sorteios a importância de CrS 46.818.000.00

0 PRÓXIMO SORTEIO DEVERÁ SER REALIZADO EN 15 DE OUTUBRO DE 1952
A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL"

SOCIEDADE MUTUA DE SECUROS SOBRE A VIDA
Sede : AVENIDA RIO BRANCO N.° 125 — RIO DE JANEIRO

Departamento de Seguro Familiar com Sorteios Mensais
TRAVESSA DO OUVIDOR N.° 22 - 4.° ANDAR

Manaus — Amazona-
V. do Piauí — Firnil
Fortaleza — Ceará

Icó — Ceara
R(*clfe — Pernambuco
Minas Nova — Minas
Uberaba — Minas

Piransa — Minas
Divino — Minas
Ponte Nova — Minas
M. do Sul — E. 8»ntO
Distrito Federal
Huverava - São Paulo
Mirandópoli; — São Paulo
Taubaté — São Paulo
Santas — SSo Paulo
Anuranana — Paraná
Ponta Grossa — Paraná
Poxoreu — M-a-o Grosso •

Oo»83

»l

"
Mande-nos informações sobre o Seguro Familiar com Sorteios Mensais

NOME 

ENDEREÇO

LOCALIDADE  ESTADO 

tados. Nós, paulistas, lembramos sempre que desta
união perfeita entre paulistas e mineiros, a Republica
tem ganho grandes estadistas.

Lembro neste instante a historia política do "caie
com leite". V. Excia. velu reaviva Ia?

A política do "café com leite", é a que mais' con*
vem a São Paulo e a Minas: política de compreensão.
Não se trata porém cie um eixo regional, mas sim rle um
esforço comum em beneficio da região geo-economica a
nue pertencemos.
Á SUCESSÃO

O sr. Adhemar de Barros, por ocasião de sua vi-
sita a Minas, não ocultou aos jornalistas o falo de que
esta sua visita tinha um objetivo estratégico, com vistas
a sucessão presidencial. Queria saber se V. Excia. náo
tem alguma ligação a fazer entre esta visita e algum
fato que levasse remotamente a solução do problema su-
cessorio.

Minha opinião a respeito da questão sucessória
tem sido expressa varias vezes em S. Paulo. Considero
prematuro o debate da sucessão presidencial no Brasil.
O sr. presidente Getúlio Vargas está em seu segundo ano
a metade, portanto, desse periodo e tem pela frente um
vasto programa de realizações, consubstanciado em sua
de governo, cuia duração è de cinco. Não atingiu liem
plataforma política. Considero obra impatriotica a an-
tecipação do debate da sucessão presidencial. Como go-
vernador de São Paulo, tenho feito tudo, e como poliu-
co tudo farei para transferir esse debate para o momen-
to oportuno.
NAO ABRIRA' LUTA CONTRA ADHEMAR

Como V. Excia. encarou a entrevista do sr. Adhe-
mar de Barros, fartamente publicada pela imprensa
na qual diz que ninguém cleterá sua marcha para o Ca-
tele?

Não tenho conhecimento dessa entrevista. Con-
firmo porém o que disse ha pouco: considero prematuro
e impatriotico cogitar-se do problema sucessório no mo-
mento.

Os jornais de Belo Horizonte noticiaram que V.
Excia. estava sendo atraído para um movimento anti-
Adhemar. E' verdade?

Não sou anti-ninguem. Sou a favor de minha ad-
ministrarão, e a favor de São Paulo. O sr. Adhemar de
Barros é um dos chefes de maior prestigio eleitoral de
São Paulo. E' presidente do partido que lançou minha
candidatura a governador e que dá atualmente todo
apoio ao meu governo. Tanto isso é verdade que tenho
como secretários vários elementos do Partido Social Tro-
gressista — PSP. E também desse partido é a maioria
da Assembléia. Não Iria abrir luta contra o sr. Adhemar
de Barros, sem qualquer motivo, uma vez que ele e seu
partido dão apoio intecral ao meu governo.
A REFORMA MINISTERIAL

Como veria V, Excia. o esforço dn sr. Getúlio
Vargas para elevar o rendimento do seu "Estacio-Maior
Administrativo", com a reforma ministerial de que se
íala no momento?

— Em primeiro lugar devo dizer que, em seu ultimo
discurso, o presidente da Republica lançou um apelo à
Nação para que se fizesse uma política de compreensão
inter-paiiidaria. O sr. presidente da Republica teve em
mira, segundo deduzi, elevar o nivel de rendimento do
seu "Estado-Maior Político", que, rie certo modo, serve de
assessor a S. Excia. Neste particular, o apelo rio sr. pre-
sidente Vargas é uma repetição —- vamos dizer assim —
do apelo que tive que fazer quando assumi a, adminis-
tração rio Estado de São Paulo. Este apelo é de máxima
importância, pois ha grande necessidade de compreen-
sâo entre os vários dirigentes políticos, em beneficio da
Nação. No que diz respeito a reforma ministerial, acho
que o problema não deve ser ligado ao da compreensão
partidária, e a do aumento do nivel do rendimento do
"Estado-Maior" a que aludiu o jornalista. O problema
cia reforma ministerial é meramente administrativo, e,
o único juiz da conveniência dessa reforma é o sr. pre-
sidente da Republica. Póde-se realizar uma grande com-
preensâo inter-partidaria, sem necessidade de reforma
ministerial, mas póde-se, igualmente, através de Uma re-
forma ministerial, propiciar condições a essa coligação
inter-partidaria. Quero frizar, porém, que este problema
é da estrita alçada do sr. presidente da Republica.

Fazenda Pâo Pedro entre oi
embaixadores Walter Jobim,
Batista Luzarüo e os srs.
Francisco Brochado cia Ko.
cha e Gliceno Pacheco Pra-
tes- O sr. Joào Goulart nso
esteve presente, embora tu-
nha chegado domingo a Por-
to Alegre. A' tardtnha chegou
o sr- íris Valls, participando
do chlmarr&o do fim de se-
mana. A conferência, convo-
cida pelo sr. Luzarao, girou
em tomo da situação política
estadual e nacional. Xnespa-
radnmente, resultou em con-
slderavel retorço da atitude
dos pessedistas ortodox.is
ganchos ainda ha pouco loi-
lalecidos pela atitude do sr.
Oscar Fontoura, francnmen-
te favorável A manutenção de
uma atitude de vigilância e
independência em relação no
governo do sr. Ernesto Domo-
les, A's duas horas da m:i-
drugada, terminou a conte-
rencla e o repórter da Agen-
cia Meridional interpelou o
sr. Batista Luzardo que disse
o seguinte:

— "Por ocasião da palestra;
que mantive com os amigos
presentes, ílz a exposição so-
bre a política da Argentina,
particularmente, no que dia
repelto às relações entra os
dois países. Falei-lhes, tam-
bem, da solidez da posição do
presidente Peron cuja situa-
çfto e muito firme. E*. na ver-
dade umu posição solida e oe
largo prestigio a do presiden-
te argentino".

Acrescentou o sr. Luzarcio
que poae declarar, por Inwi-
médio oa Agencia Meridional,
que esta confiante no alcame
do convênio comerciai brasi*
leirn-aifcnuno que será ass.-
nado dentro de tnma dias

O repórter insistiu por um
pronunciamento soore a con.
lerencia de portas techaüais.
aqulescendo o sr. l.uzardn em
declarar que nada de scn.-a-
cional unham tratado. Ape-
nas. haviam aproveitado a
reunião para examinar a si-
ttiaçâo política do Estado e
do Pais, ledo. lambem, aooi-
dado o discurso do sr Os^-ar
Fontoura pronuuctaoo cm
Base, o qual tem tocio o ?t».i
apoio-

O sr- Glicérlo Pacheco, que
estava presente, contirmou a
declaração do sr. Ltiz-arao. e
o sr. Brochado da Kocna es-
qulvo-j-ie <le lazer deciana-
çóes. diz?ndo «penas que esla-
v.i de liccivca-prcmio na pon-
tica.

JOBIM REGRESSA A MON-
TEV1DEO

PORTO ALEGRE. 16 «Mrri-
dionali -- O sr. Valter Jobim,
embaixador brasileiro em Mam-
tevidro a- que participou de uma
conferrnen na fazenda do se-
nhor Batista Luzardo. visitou
as cídada-s rle Arti-za* e 1'aqui.
presidindo no dia II pa.v-ado o
lançamento da pedra fundamen
tal da ponte que unirá as duas
cidades. Instado a falar .-•;*:.- a
conferência da qual participou,
dis?» o seguinte: "Como embai-
xador nâo tenho e nio posso ter
Interferência na política Inter-
na do pais".

O sr. Valter Jobun regressou
ontem a Montevideo em com-
panhia da embintatrU Ana Ja-
tem. Nio £»mp?rccer* a checa-
da d*> sr. Gem!» Vartn,» a Pm-
to Alrêpt». a:-eçant?o 5*tío*. pravblrmas, qvi ímpeciem *ua au:~cn-
cia de Monte-ridéo.

Ao contrário, o sr. Bati-ta Lu-

zardo virá a Porto Alegre, n a
próxima quinta-feira a fim de
aguardar o presidente da Re-
publica.

Co".*equentem?nte, a OO-
FAP baixará novo tabela men-
to do pão, que entrará em vi-
gor dentro de breves dias, a
fim de que o publico consti»
midm- possa desde log-i bene-
ficiar-se das economias rea-
lizarlns. A baixa deverá ser
de 20 centavqs em quilo co
pão.

Por outro lado, o sr. Ben-
Jamln Gabello comunicou on-
tem ao presidente da Repu-
blica uma proposta dos rizi-
cultores do Triângulo Minei-
ro no sentido de reduzir em
fiO cruzeiros'o preço da saca
de arroz: • '.*'

O presidente da COFAP re-
latou tánibem as demarches
que vem realizando no sen-
tido de promover uma baixa
no preço da banha de porco,tendo para isso entrado em
entendimento com produto-res gaúchos, catarinenses e
mineiros.

lidade. Heraldo Cardoso, ex-
empregado da "boite" Monte.
Cario, apontado como a pes-soa que acompanhava o ne-
gociante José Rodrigues de
Almeida, quando este voltava
á sua loja e ali era assassina-
do momentos depois, foi en-
eontrado pela Policia Técnica
e apresentou um --niibi" queeslà sendo investigado e queo afastará da suspeiçio sj
comprovado

Moacir de Souza, outro sus-
pi*tto. ex-empregado da loja
das "Casas Oliveira", na Ga-
vea, onde o negociante foi a-
batido com certeira facada na
noite de sábado, também foi
detido, na tarde de ontem,
tendo os detetives da Técnica
o'dispensado depois de ouvi-
lo

E já num cipoal imenso a
Secção rie Investlgaçõe-, Cil-
minais, da PT, reiniciará ho-
Je o seu trabalho.
RETROSPECTO DO CHIME

Con.orme DIARIO DA
NOITE divulgou, ontem, com
pormenores, o negociante Jo-
fe Rodrigues de Almeida, ás
19.30 horas de sábado ultimo,
2cabara de fechar a sua loj-i.
na rua Maiqué.- de Sâo Vicen-
te n". 20, quando, depois de s;
despedir de dois dos seus em-
pregados. Antônio Pinto *
Orlando da Sil*.a- na .Timeira
esquina, voltou Inexplicável-
mente j loja e logo em segui-
da aparecia morto, i-om o co-
ração varado pela pra prta fa-
ca que era utilizada nn bal-
cio da *ua casa de molh<iriau
finos o negociante -....:•..-.<
Daniel Gallcgo Manias, ao
conheaer n crime, declarou ler
visto a vitima quando voiiava
á loja acompanhado d? um
indivíduo cujas caractertsti-
eis coincidiam com a pessoade Heraldo Cardoa>, acun*
referido

E dal partiram a^ investi-
gaçafes. nas quais ¦-,-.;r.r sur-
r-u como suspeito um cur-iai-
do da -ritíma, Edmucoo Ro-
•¦" '.. .'.; Bastos, que om ri*
tivera df-sentendimentof. du,
» que parece, ainda esta pia-ta não foi confirmada

OS -ÁLIBIS DOS DOIS
SUSPEITOS

Na Policia Tecraca, na tarde
de ontem. Heraido Cardoso, de

20 anos, morador na rua Joa-
quim Serpa, n. 20 em Brás de
Pina declarou que, realmente,
como fora dito durante dois
anos em que fora empregado da
"boite " Monte Cario, por vá-
rias vezes fora á loja onde se
deu o crime, entre 18 e 19 ho-
ras, trocar dinheiro graudo por
miúdo. Atenlia-o o sr. José Ro-
drigues dc Oliveira, cm presen-
ça de íciis empregados, um ho-
mem bom cuja morte foi até
mesmo sentida por éle. .Como
noivo de uma moça que reside
na rua Marques de S. Vicente
n. 143, ca:a 52, continuou a
freqüentar o local mesmo depois
da ler deixado o emprego na
"boitt". No dia do crime - dis-
se o clapoente — esteve, das 9
horas da manha a'é ás 20,30 lio-
ras, no restaurante do S. A. P.S..
da avenida Gomes Freire, onde
trabalha um cunhado, Zanon
Santos, ao qual vem ajudando.
Finalisou dizendo qut somente
na manhã de domingo, quando
se dirigia á casa de sua noiva,
foi que veio a saber do crime.

Outro suspeito, Moacir de
Souza, preto, de 21 anos, resi-
dente no Parque Proletário cia
Gávea quadra 19, casa 188, de-
clarou á policia que de fato
trabalhou, durante seis meses,
na loja das "Casas Oliveira" e
que sempre tivera no sr, José
Rodrigues, um bom patrão. Por
motivo de saúde deixou o em-
prego no dia 15 de agosto ulti-
mo, na melhor harmonia. No
sábado, dia do crime, devido a
chover muito, não saiu de sua
casa por temer agravos ao seu
estado de saúde.
UMA CONTRADIÇÃO

DE MOACIR
A Policia Técnica, que prós-

seguirá hoje em seu trabalho,
admite, porém, que Moacir de
Souza teria caido em contradi-
ção quando antes dissera que na
hora do crime estava na Tiju-
ca para logo em seguida firmar-
se que se deixara ficar em sua
casa. Trata-se de um individuo
atualmente desempregado, sem
profissão definida e que ainda
merecerá as atenções da policia.

visto no Regimento 
"Gomum

do Congresso Nacional, a ban-
cada paulista desencadeou
uma grande manobra obstru-
cionista, durante a sessão no-
turna de .ontem da Camaia
rios Deputados, com o obje-
tivo de retardar a votação
do projeto da "Petrobrás",
com a qual se encontrou, sin-
gularmente, a Emenda Con.i.
titucional da Autonomia ao
Distrito Federal, a ser votaua
hoje. '

Vamos esclarecer esse "lm-
broglto parlamentar. No avui-
so da ordem do dia, figura-
va em quarto lugar a vota-
ção da "Petrobrás". As ban-
cadas do norte e do sul, lide-
Tadas pelos baianos e pelos
paulistas, respectivamente, ss
desentenderam em torno oo
problema da distribuição das
quotas do imposto unlco .so-
bre combustíveis líquidos e
lubrificantes. Os nortistas
defendem a chamada "emen-
da Baleeiro", que estabelece
uma divisão equltatlva, cn-
quanto que os sulistas se gru-
pam em torno da "emenda
Saturnino Brafa", que obede-
ce ao critério de distribuição
das quotas pelo maior consu-
nio. . .

Nenhuma das duas correu-
tes tem segurança quanto an
numero de votos que poderá
obter cada emenda; A Incei-
teza se agravou com a Ida
de dez deputados a Amape.
além da ameaça da retirada
de vários deputados, para Be-
lo Horizonte, a fim de partt-
ciparem do encontro entre os
governadores Lucas Garccz e
Juscelino Kubitschek.

Surgiu então uma série de
ameaças: os paulistas e oa.
hianos começaram a exigir
dos cariocas, em troca d 3
apoio a Emenda da Autonu-
mia do Distrito, o voto favo-
ravel ôs respectivas emendas
da "Petrobrás".

O lider autonomista Heitor
Bellràó,. colocado entre.'.'tto:s
fogos, manobrou no sentido
de evitar que a "Petrobrás"
entrasse em votação antes d-.i
emenda do Distrito. Mas a
obstrução não poderia ser dl-
rígida ostensivamjente pelos
cariocas sem desagradar aos
nortistas. E os paulistas, em
face da ausência, no Amapá
e em Belo Horizonte, de
numerosos de eeus partida-
rios, resolveram desencadear
a campanha dc obstrução,
«través da inscrição maciça.
de oradores na discussão da
Anexo do Orçamento da Fa-
renda, de sorte a prolongâ.laaté á sessão de hoje, poisaguardam á tarde o regresso
dos deputados ausentes, ser-
vindo, destarte, para livrar
o.s cariocas da incomoda no-
siçao em que foram colocados
pelas circunstancias.

Assim, na sessão noturna,
de ontem se sucederam na tri-
buna ns debatedores do Or-
çamento. com discursos lon-
gos, de "pnrher linsuiça". o
sr. Raimundo Padllha tol o
primeiro deles. desmcumbin-Mi-
se de sua tarefa com bastan-
te brilho e segurança. O seu
discurso deu margem aoa a*-»
bates mais pitorescos da n»u-
te. provocados pelo sr. Te-
norio Cavalcanti, uapnitcan-
te. com a exuberância que Mi.
dos conhecem, entrou a dar
uma serie de apartes "IUosm-
flcos", que o sr. Raimundo
Padllha procurava responder
com Ironia. A certa altura,
nao resistindo ao peso das 'l-
radas filosoticas do re*jresrn-
tante de Caxias, o sr. Rai-
mundo Pooilha ex;iamou— Os meus ro!ihecimcii,r.«
não vàn tão longe como os
de v. excia. Eu não vôo >»,,
alto Preliro ficar aqui mes.
mn no meu galinheiro...

Falou depois lonfame.iie
tam >rm o pvuista Ranlrrl
Mazzili. que. eomn perito em
assuntos tazenaanos. tez uni»
minuciosa exposição soure
técnica orçamentaria, tnaia-
trando. .sobretudo, que c-s
paulistas não estavam dispa»-
tos a drixar a menor possltn.lidade de vota-*áo da **Pei.-o-
t-raí" na sessão de on-eni.
Por ultimo, discursou o ir.
NUmki Orne-ma. umtx-ai
paulista.

mem. revolver em punho, fez
quatro disparos contra oinro
que. aos saltos, coateguiu
evitar que as projeteis o ai-rançassem, e**-.;-, - que os
tran-etraies imalniente de-bandaram desordenadamente
tratando serem atingidos.

Raimundo Moura Uma. d*
4S anos, mais conhecido pela

alcunha de "Ceara , residen-
te na rua Washington Lu z
n, 3. apartamento 410. o cri-
mlnoso. foi preso em flagrar!"
te pelo guarda civil n. 1.302,
Jorge Pereira Ribeiro, ainda
com a arma na mão, cnquan-
t o a vitima, Silvio Gomes cie
Oliveira, de 32 am.s, gerente
da casa lotérica, situada na
Avenida Nilo Peçanha, 38-F.
e residente na rua Caimbe
n 91 cm Lins Vasconcelos,
foi medicar-se de ferimentos
no joelho cíoucrdo, recebidos
quando, a vôr-se sob a mira
du outro, atirou-se ao *-olo a
fim de fugir ao-, disparos.

AGRESSÃO SEM MOTIVO

Na delegacia do 5 distrito,
onde o quase homicida foi
apresentado a o comissário
Costa Leiíe. ali rie serviço, que
mandou au'iuá-lo na fôrma
da lei, nada ficou esclarecido
sobre os motivos da agres-
são.

Quer Raimundo Moura
Lima, o acusado c.mn a viti-
ma, nada quiseram declarar
sobre os antecedentes que te-
nm dado causa ao crime. O
ultimo, único a ser ouvido
pela reportagem, declarou que
estava no interior da casa co-
mercial de seu irmão Flavlo
Gomes de Oliveira, quando ali
entrou "Ceará", que passou a
dlstratá-lo em voz alta, pro-
vocando sua reação, mandan-
do-o retirar-se. ,

Nessa ocasião o criminoso
agarrou-o pela gMa, arras-
tando-o para o meio» da rua,
onde, sacando da arma que
trazia, fez os disparos áquei-
ma-roupa, só não o atingindo
porque não pôde, uma vez
que, pulando de um lado para
outi',''. até esconder-se atrás
de um automóvel, evitou a
consumação do homicídio.

REGISTRA
ANTECEDENTES

Logo após a chegada de
Raimundo Moura Lima á de-
legacia dos Arcos, ali chega-
vam também o deputado Dan-
ton Coelho e outros da ban-
cada do PTB, na Câmara Fe-
deral, tendo o parlamentar
tentado obter que a vitima
recuasse da acusação, no que,
àquela altura dos aconteimen-
tos. não seria mais possível,
pois entre as testemunhas es-
tava o comissário Waldemar
de Castro, e mesmo porque o
advogado Serrano Neves cha-
mado a defender os interesses
de Silvio Gomes de Oliveira,
opós-sí formalmente á pro-
posta.

Apuramos, ainda, que "Cea-
rá" é individuo de reconhe-
cida perleulosidade, já tendo
sido condenado por delitos
idênticos, além de ser conhe-
cldo contraventor do deno-
minado "jogo do bicho".

Depois d autuado, Raimun-
do Moura Lima foi recolhido• ao xadrez, onde aguardará
remoção para o Presidio do
Distrito Federal, por se tra-
tar de crime inafiançável.

XWãW^MM
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w
cando o caso e pedindo que
avisassem os pais do menino.

E, quando era transmitido
o programa "Reclamações,
Achados e Perdidos", do jor-
nal matutino da Tupi, foi ir-
radiado o encontro do Carlos
Alberto.

E, ume hora depo's, todn a
família de Carlos Alberto, afli-
ta, corria à Tupi. De lá, se-
guiram para a casa de dona
Anisia, na- rua Haddock Lo-
bo, onde se registrou uma ce-
na emocionan e. D. Antônia,
cujo nome completo é Anto-
nia Barreto, e reside à rua
Áurea, em Santa Tereza, on-
de é empregada de d. Maria
Augusta da Silva, em lagri-
mas, abraçou Carlos Alberto.

Contou-nos que o garoto,
que conta 4 anos, encontran-
do o portão nberto, sairá pa-
ra a rua, perdendo-se.

Ela e sua patroa, saíram,
inutilmente, dando buscas pe-
In cidade, alé que o Jornal
Tupi lhes trouxe a bôa nova.

J
do, finalizou seu acerto de
contas com a policia. Pela
manhã, cercado do mesmo
aparato policial que o condu-
ziu anteriormente aos locais
onde praticou seus crimes,
esteve ele nas proximidades
de Baruerl e Vila Diadema,
onde reconheceu os lugares
em que atacou mais duas de
suas vitimas. Com estes dois
reconhecimentos ficou encer-
rada essa fase dos trabalhos
policiais.

A' tarde, em presença do
delegado Pinto de Castro e
assistido pelo promotor Melo
Freire, foi rle acareado com
mais duas dc suas vitimas qu:
conseguiram sobreviver. Tra-
ta-se do menor J. P. O.,
atacado nas imediações da
chácara Rudge Ramos, e da
menor E. R. S., atacada e
violentada nas proximidades
de sua residência dias após os
festejos do Carnaval. Ambos,
sem sombra de duvida, reco-
nheceram em Benedito Mo.
reira de Carvalho o homem
qu? os a tarara.

Terminado estes trabalhos
o delegado Pinto de Castro e
o promotor Melo Freire d3ram
por encerrado o volumoso in-
querito que. dentro de poucosdias. devidamente relatado,
será enviado ao Fórum Cri-
minai, ocasiãn em que Bene-
dito Mor?ira de Carvalho será
posto á disposição da Justiça.

Hoje. á »ar.1e. Benedito Mo-reira de Carvalho pediu que areport-azem divulgasse umamensagem ao novo paulista,escrita dc seu próprio punho,e na onal diz pie qU? errou
mas q-j» «eu . írro. embora
crave, drvp ser eb*»to de es-tudo e não de srn-aclinahs-
mo"Meu caso. fria ei» namen=ag?m. nâo * da* cadeia èrie hr-Miüal Sou nm homrmdoente"*.

«Dnf-?m á hora do almnçnBenedito teve um gpyto querauíou estranhava nos pnij.ciais que o cercavam. Anro-rçitando-se de um rgMrodis-ruldo deste», escondeu de-baixo dn colchão de VOA ca-ma a faca que lhe fora cn-tregue para cortar a carne«le sua refeição. Por sorte fallato foi observado pir uminspetor que imediatamente
d-j o alarme.

A D35iria está certa de cruemwo umi osTrttmldad* b*.ns-düo Moreira de Carvalhotentara contra a existência
per saber-se lrrem*d:a»rè!-
m-rr.*e -¦-;-;--
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FAVORÁVEL AO NOVO lULGAMEmo ~ -
aador Otávio de Oliveira Saks, que p 

**

1." Câmara do Tribunal de /usfiça, oo lodo i""

Quinta-feira será
sorte de I). Ziilmii

Dois desembargadores
go novo Júri da uxoricida-J
Hugo Auler pediu vista dosar

dei
1(1,1

favo,

A Ia. Câmara rio Tribunal
de Justiça reuniu-se ontem,
sob a presidência do desem-
bargador Otávio de Oliveira
Sales, para apreciar o recur-
so interposto pelo promotor

sentar em São Paulo e nesla
Capital, os notáveis modelos
de sua criação, exclusivamen-
xe em tecidos de algodão se-
rido, da Fabrica Bangu'.

Por isso mesmo, a visita rie
Jacques Fath se reveste do
inais alto significado, acresceu-
do ainda, que esta é a prime-
ra vez que um mestre da cos-
tura parisiense deixa a Fran-
ça para apresentar tecidos es-
trangeiros.

A primeira apresentação dr-
seus modeles, nesta Capital,
Jacqués Fa'(h a fará. no pro-
ximo dia 23, duamte n chá
promovido por um grupo ds
senhoras da alta sociedade
carioca, nos salões do Copa-
cabana Palace.

No dia 20, terá lugar a"avant-premcére", dessa re-
união 'e, no dia 27, o grande
costureiro promoverá um ou-
tro desfile, em São Paulo, no
Hotel Esplanada.

Como foi noticiado o pre-
duto financeiro de tais desfi-
les será destinado ás associa-
ções de caridade.

Jacques Fath será, assim, á
sua chegada, hoje, á noite, nn
Rio, alvo rias mais calorosas
manifestações de admiração e
es'clma. devendo estar pre-en-
te ao seu desembarque, no
Galeão, as figuras mais renre-
sentativas do nosso "grand-
monde".

ARTE CULINÁRIA
Mine Costa dará em nula dia

16, lindo bolo trabalhado com
glacê de manteiga p,.onsina no
mesmo tempo as rosas de man-
teiga. clia 18 leque Japonês em
sanduíche, dia 19 a pedido re-
petlrá a sua linda torta de fril-
tas, aulas as 14,30.

Aceita alunas e p.hcom?ndas,
principalmente de comidas ti-
picas da Bahia c»*m vatapá, ca-
ruru', acarajés ele-

Rua Mena Barreto, N". l-.i
(Botafoeoi

Tel: 26-7140.

Cordeiro Gue-i' ,-,¦Tribunal do 1ÀÍ^ ser anulando o-"ja que foi lubn-ái
mira Galváo Buer* cmorte de seu««
"alista Stéllo Gíij
por ter sido a atafestamente coniifti
cios autos,

o crime ocorreu ade 1950, no paliftjresidia o casal ns pnjtafogo, onde a ié,pc:fez disparos de a*a
contra a vita, •¦•
do os autos, eitati
do, niatando-a,

Foi relator da mg
sembargador Álvaro 1
Barros Vascaacelos,•
pois de tecer consiiti
bre o pedido da Fr
votou pela anul-tSJ
gamento, no que (j|
n liado pelo j-jí
Otávio de Oliveira Si
visor, tendo antas
3? aleçaçóe; da di!»j|
tido de ser levado ni
ração a legitima dü
cada, pois a ré tia
sassinada pela an

Com a palavra oi
gador Hugo Auler. i
caberia ter dediilii
sorte de d. Ziilii-i
Bueno ontem ijmi
nhando ou náo m
preferiu ele, eattffi
pois de pedir reuni::
selho, adiar o jul-Es
ra a próxima ça
fim de examinuai

Das* maneira,ç;;:""¦core" lhe é ià
terá d. ZulmiraOii
no d- aguarda; ti
horas para sabe: :¦¦
nâo ao cárcere pi:i(
seu novo julgamo»!
bunal do Jurl, poli!
hipótese, muito ie
que o desembufiic
Auler encontre n
para levar os díra;
bargadores a uali
votos.

E. quando dM?
remotamente essa í?
r:a viável, é porp.
drniate?. que duf
de três horas, a 15
do DIARIO DA St
oportunidade de 0
o desembargador n

Oliveira Sales OiiU
ser um adepto da*
Tribunal do Jurt tf
ções não ceverias I
tra aüiersção, tíB
na letra rrciria ci"i
ra discrepância ral
dos a u»ns f *':(!!-!'"

AVISOS FÚNEBBÍ
EM TODOS OS JORNAIS B MDI0J1

RUA DO OUVIDOR N.° 100 - TEtwOwlB
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E A D 0 M I CIL"ATENDE

NEC ROL Ofi
FALECIMENTOS

FalrcMi onlem nfsta C«r>iul » •'»
noi.oRcs alvrs nA envr. •> te»
corpo loi a«pulimio no Cemitério ale
S*n Francis.™ Xavier.

FaWfu ontpm fm Mia rwidencli
a rua S»nhor dn Matoilnhoi MB a «ra
tXSlZA rERRElRA nOS SANTOS ru'"
corpo fni sepultado nn Cemitério fia
Penitencia.

Falçceii onfm neaia Capital a» »r.
AGOSTINHO DA COSTA o «eu rnrp*
loi aepulladn no Cemitério d" slo
Frnnrlsco Xtvtrr.

Falec»u ontem nfMa Capital o ar
JOSE' DF. SOUZA o («11 corpo loi >»-
pulaado onaem me.«mo nn Cernncm
de Sao Joào FiatlMa

Paleceti ontem nesta Capital o «r
ANTÔNIO COUTO SOBRINHO rai'"
corpo loi rrpailtado no Cemitério d»
Sm Joio Batista.

Faleceu ontem nfsta Capital n »r
THO-iMZ nr. PARIA rulo rnrro loi
xfpuliado ontem mrf-mo no Cemitério
df P.in Joào Ratfsta.

Fulrrru ontem n*»*»»» Cupt*»! <* *r
MANOEL OE OLIVEIRA o «eu cot"
foi sepultado no Cemitério ale Sin
:••• Batista.

Faleceu ontem nrsta Capital a «*»
DEOLINDA TINTO I ORO o «ru rot-
po foi itepuludo no Cemitério d* Si?
Frtnrlfro X». *:

Fa!»ceai ontem neata Capfal a "a
LEONOR r-BREIRA rulo rorp-a I"1 »*•
raillado pn Cemiaerlo de E>o Fran-
cl*'o Xaater.

Fatfreu ontem nesu Ctri**l o »?
IVtONIO lalARTE ItO OURAI o
sau corpo tol sepultado no Cemite-
rio ti* f>Ao João PaUMa.

Faiere'i ontem nr**.« Capüa! » *r*
M»RIA PAES DF. SOI/.A eni- ro-l"
loi ".'imitado no Cemitério rir Sin
Frana-lsa-o Xavier.

Fa!e<-»u ona»m nesaa C»pitai " »"
CÍCERO BARROSO DE AHANTAR»
cairo rerpo lai sepultado nn Cemater!»
de Inhaúma

Mario de Gouvèa í
( ACRA D EC,MíNTOtJ

A familia de MARIO DE Cjjjjj,,!,
impossibilidade de se dirigir pesse*l f>
compareceram a missa reiada c"1 »* 

^
e aos que enviaram votos àe j**** -
xada essa demonstração dc jmii»«-
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Os menores assaltaram a casa
Levaram jóias e objetos no valor dc 25.000 cruz.

PORTO ALEGRE, (Meridio-
nal) — No dia 7 deste mês, o .sr,
João Barbosa, residente á Pra-
ca São Pedro, 200, foi á Dele-
gacia de Atentados á Proprie-
dade e solicitou providencias, di-
zendo epie gatunos, enquanto as
pessoas cie sua familia estavam
ausentes, assaltaram sua casa
e dc lá furtaram jóias no valor
dc 25 mil cruzeiros. Presumia
èle que o furto fora cometido,
lis 12 horas daquele dia, pois a
essa hora não havia ninguém
cm sua residência.

O titular da DEAP enearre-
gou um inspetor para proceder
ás diligencias. Durante três dias
e três noites o policial andou
nn pista dos gatunos, e, ontem,
conseguiu deitar a mão em dois
menores, que confessaram a au-

lime. \
furo ptJ

APRESENTA'

,1 Econômico
1 

Soudc.el Nutritivo

'OlMS «.S sbMANAb
_ 1' o 6* «elro

*.S I» MODAS

I_ATRO DAS-
•QUATRO

r,*rrr"^**_»w

( I „ATRO DAS f

loria do lurto eui
João Barbosa.

casando sr

Disseram os menores gatuno:,
que entraram na casa por umadas janelas dos fundos. Nio foi
preciso forcá-la. porque paraeles dava passagem suficiente.
De Ia furtaram uma maquina
de filmar, uma máquina foto-
grafica, um braealcte com bri-lliante., uma pulsei» de ouroduas pulseiras fantasia, três co-lares de pérolas fantasia e uma
çorrentinha de ouro com meda-lha, tudo no valor de 25 mil cru-aelios. Confessaram, tambem,
que haviam vendido o produtodo furto a um soldado do Exer-
cito, em cujo poder a Policia
apreendeu os objetos pertencen-tes ao sr. João Barbosa.

Os menores foram eiícanu-
nhados ao Juizado rie Menores
e entregues ao juiz, que lhes
deu o destino conveniente. As
jóias e as duas máquinas fo-
ram restituidas ao sr. Barbosa.
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Esperando
o que?

Suicidou-sc
o contador

SAO PAULO, 14 (Meridional)— A's primeiras horas da ma-
nhâ de ontem o contador Gul-
lheraie Júlio Kuck, de 55 anos,solteiro, suicidou-se em seu do-
micilio á rua Tuiguatira, n-.° lio,
desfechando um tiro de revol-
ver na cabeça. Conforme apu-
rou a Policia Guilherme Júlio
Kuck sofria de moléstia incu-
ravcl, .-ienclo este o motivo de
seu gesto trcsloucado.

RAIOS X
DR CARLOS CAMPOS

Olimpíada
na Base Aérea
de Beiças.

BELÉM, 15 (Meridional) — a
Base Aérea de Belém s ta rea-
iizando suas olimpíadas ivlor-
nas, tendo o orrido durante o
certame, dois recordes no : "s-
tismo militar do pais Infc' i-
mente, os referidos recordes
não poderão ser nomolontados
poiqtte as formalidades oficiais
exigidas para tanto nfto lornin
devidamente tomadas.

De qualquer forma entre-
tanto, coni o testemunno de
numerosos assistentes, o nabo
Macedo superou n marca exis-
tente arremessado o dardo a 49
metros e 84. enquanto que Rm
Guilherme arremessem o peso a
11 metros c 89.

/ -^^_
**!*_

para V. iicai milionário, adquirindo
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IfiTOliNH: A mesma apólice
concorro ri Iodos OS sorteios,
olé ser premiada ou resgatada!

U SORTEIO
Prêmio moioi* S 500,000,00

1 vendii no Delegacia do Tesouro do Estado de São Paulo

10 DO ESTADO l)E 5Ã0 PAULO - RUA ASSEMBLÉIA, 31

ItAllKH.OlilSTA IIUvmo ueniro oa
SI.H.

i.ir.Hi
Diariamente das 9 as fi
da tarde — RUA SAO
JOSE' 5(1-4.*- andar -

Telefone: 52-6622
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Contrabando
apreendido no
"Hildegrand"
204 GARKAFOES DE VINHO

COM UM PASSAGEIRO»
BELE'M, 14, 

"(A, 
N.) — As

autoridades aduaneiras conti-
nuam ativas na repressão ao
contrabando, e tudo fazem no
sentido de evitar atos lesivos
aoõ interesses da Fazenda Na-
cional. Ontem, o conferente Os-
valdo Bria constatou, a bordo
do "Hildegrand", receiitemen-
te chegado da Europa, na ba-
gagem da passageira Dalila Lo-
pes Ferreira, a existência de
204 garrafões de vinho no va-
lôr aproximado de 50 mil cru-
zeiros. O inspetor geral da Al-
fandega, ciente do ocorrido, de-
terminou a imediata lavratura
do respectivo auto de apreen-
são.

Colisão na Pifara
da Republica

Na esquina cia avenida Pre-
sidente Vargas e praça da Re-
publica, o auto-lotnçáo chapa
5-41-28, ria linha "Madurelra-
Mauá", colidiu com o caminhão
da Prefeitura H-j4-8G, dirigido
pelo motorista José Francisco
Boavcntura. ficando avariaio.

Do desastre nâo houve vitl-
mas. Todavia, como cs dois vei-
culos tivessem ficado no mes-
mo local, uma vez que o mo-
torista do lotação fugiu, o
transito ficou congestionado
durante muito tempo tendo sido
desviado.

As autoridades rio 10.° Dis-
trlto registrou o íato.

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
1.1-ltIBltO ÜI--UTIVO DA SOlllli.
HAUE IIE SEXOLOGIA DE IMItIS

Doenças Sexuais (Io Homem
Rua do Rosaria, 1)8 - Dc 1 ás 6 lis

DR CAPISTRANO
Ouvidos - Narli «;arg_ita

(Clrurqla da Surde/)
Docente. Medalha (luru Fac Medir
Senador llantas. 211 - 9." andai

niartampntp
Tel.: _-K8íi8 - Rpsirt ib-W)

MU. NINA DE CARVAMI.)
TRATAMENTO DA ESTERILIDADE

DOENÇAS DE SENHORAS - IIEtVIORKOIDAS - PARTOS
Asscmiilcia, 63 - 1." andar — Segundas, iiuurtat, e sextau-

feirac, das 15 às 18 horas — Residência: iò 6'SW,
- -_—

DOENÇAS DA PELE E (ABKI.O
tratamento dos cravos espinhas e eezemas Extração de-
finitlva e sem eieati ,7 rios pêlos do rosto sin*ls e verru-

sas ('aspa - Pelada — Queda dn cabelo
ni) pjntc Prática Hospitais Berlim Paris Viena Nova

Vorlr - Rua Mexieu 31 -15.°
„-U425 - De 3 a» 6.

— Teletone

EMPRESA VIAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA S A.
E. V. A.

RETIROU A MORADORA DO APARTAMENTO EM CHAMAS
— São Paulo (Meridional) — No incêndio ocorrido no Edifício
Rcx, os bombeiros não puderam alcançar o 7." andar do prédio
com a "Magirus". l!m popular, enfrentando o perigo, subiu
pela escada dc incêndio do edifício e retirou a viva força uma• '• ">i No cJHiê, fases do salvamento, vendo-se o ponulai nas
saudo para a "Maglrus" a senliora retirada do 7." andar (Foto

Meridional),

TRÁGICO M ESTA
ürMíltonáeAlmeítltt
OUVIDOS* NARIZ* GARGANTA
OíAGNÚSTICOS-TRATflMENIOS-OPERACÕES

3_- 5_s SABAOOS-15 os 19 HGRAS
LARGO CARIOCA. 5-l5onrJ SALA 101

TEL 22-0707 e 16-2317

Monitor Campista
.Orgão dos Diários Associados!

— Fundado cm 1834
"Monitoi Cumpista" é o ter

ceiro jornal diário em atitigut-
dado no Brasil, o de maior
chculaçáo e tiragem do Esiado
do Rio, Norte de Minas e Sul
dc Estado dn Espirito Santo.

Rua 1,1 de Man, 104 — Cam-
pos — Estado do Kio.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SE0S BRÔNQUIOS COM

Houve uni conflito no campo de foot-ball e o rapaz foi
esfaqueado — Entre as testemunhas estava o assassino

SAO PAULO — Meridional— Foi concluído na Delegacia
de Policia de Guarulhos, o in-
quérito em que figura como in-
diciado o borracheiro Jose tíe
Camargo, de 27 anos, casado,
morador á rua "M", 25, no par-
que Peruche, autor de um no-
micidio de que foi vítima q fun*
cionário publico César Candirio
Rabelo, de 20 anos, domiciliado
á rua Jesiiino Rabelo, s.n„ em
Vila Galvão. O fato ocorreu,
por volta rias 12 horas de cio-
mingo ultimo, numa praoi de
sports localizada no centro de
Vila Galvão.
DEPOIS DA MISSA

A vitima, depois cie compare
cer na igreja de Vila Galvão,
és 8.30 horas de domingo, on-
de assistiu á missa e se confes*
sou, pois que deveria comungar
no dia seguinte, dirigiu-se -i uni
campo cie foot-ball, nas !tne_ia-
ções, a fim de tomar parte num
festival em que concorriam vá-
rios clubs.
CONFLITO ENTRE

TORCEDORES
No prédio em que se dlgladla-

vam os clubs "Filhos rio Sol F.
Clube'*, da Caca Verde, com o"Juvenil Juventus", rie Gtiartt-
lhos, César Cândido, juntamen*

. TT.-.trrrr—r«*•'«^^

ÍW mmwtxffl) ?o*r_f^„__£^-

l À- ÁS\ 
'" ¦' - mtO*_r\ PISO para IKWHEino r||*jj| ^Ê&r . .mr_ falO l

W^/m\\*#^j j^^^M^ nm_AC^__0*_
i/^^0\W-éé ¦ TAPETE BOCCLE p/ HI «j| 

|*|Í V*tf

K-;^»*-* /0 \¥ ILM,. 
mesclada. 60x30 1U70U l 

I | ;l;

l\^^^^v_-^ to,-c,,A ^TAnAzNiiflo wOtkll;; wtmV a $$r >/*tt zo'iüU''•5 c0r^J^_^_J ^08r|> I ¦ V

1" 'I ¦¦//>• _^A____nm'.y'*¦'¦.¦' .jxèMM'****'* -f M / .___•«** w \

«i-i.ii . _I *{)\i /j_P___L**;**-j' i m. *. .  ¦ ¦*^^~^**f"~ ^*_l i" . •
_. mm / _____^*Moir J_-, _fc__^ * <***•*'¦*___ *+*#** _.«. «*v..a _, *•

Í' -í aA^SSSÍl iT^ _T^ « —"* mm*»-" \

i ^Vw^$pBL JR
r^- *^*%^- ^\V>^ **^ __^^ _^^* -_.""'_^r"^_^"' *¦ __Á ^^

*. iV^gÈp |^|5!___ll____l____
mT^m^^aO^m^^O Y~ _¦ *¦ I X Oi ' '"-tuA rr"' i I .11fi í% l ¦ QM C*y * M kA_^_^_^L^_^_^_^_^_f GlAL l'Si«im. 11íl?-i»

te com outros rapazes, torça
entusiasticainc-nte pelo ultimo
club. Por sua vez vários moços
que vieram de caminhão toicer
pelo club da Ca-sa Verde, repli-
cavam os ditos dos torcedores
do "Juventus". Nessa ocasião,
altercaram-se alguns torcedores,
resultando estabelecer-se u:n
conflito.
ESFAQUEADO

A vitima, ao que se supõe, en-
contrava-sc em meio do ttimul-
to, numa tentativa de separar
os contendores. Foi quando n
assassino stjrgiu por detrás do
um caminhão, armado dc afia-
da faca e com ela avançou con-
Ira os rapazes do Vila Galvão,
desferindo golpes a esmo. César
Cândido, entre eles, recebeu a
pior, sofrendo violento goloe no
peito. Antes, outro rapaz de
nome Agenor, que não compare-
ceu na policia, sofreu um feri-
mento num dos braços.
FUGIU

Em seguida á prática dos de-
salinos, José tíe Camargo esca-
pulitl sorrateiramente, depois de
esconder a. arma do crime num
caminhão.

Isto declarou ele á autoridade
de Guarulhos depois de ser des-
coberto como o assassino. Disse
ainda o criminoso que não co-
nhecla sua vit:>.na c nem Iam-
pouco se recordava dela na oca-
sião do crime, pois que estava
alucinado por ter recebido de
um dos coiitendbres violento
pontapé nas costas.
MORREU

A vítima, prontamente socor-
tida e encaminhada ao Hospl-
tal das Chnicaç numa anihulan-
cia, que se achava de prontl-
dão no local devido ao fato de
ficurar nos festejos desportivos
uma corrida de bicicletas, na
tarde, do mesmo dia. não resls-
tinrio á. gravidade do ferimen-
to recebido. íaleceu, sem poder
prestar declarações.
R 502 S PRUDENCIO
ASSASSINO ENTRE

TESTEMUNHAS
Enquanto isso corria, na De-

legacia dc Guarulhos, o cielcsa-
cio Colãço Veras procurava cies-
cebrir a iriciiliclacle cio assassi-
lio,, enlre os três suspeitos presus no local rio crime, que a t.i-
cio transe, negavam a autoria
do homicídio. Entre cle.s acha
va-se o criminoso Jose de Ca-
margo que aparentava estar bas-
tante tranqüilo, Percebendo tt
estranha calma do borracheiro
o delegado estranhado tal atl-
tude, ao quc lhe pareceu, p:e
metltada pela então testemu-
nha, resolveu proceder a uma
sua acareação com seu irmão

Paulo rie Camargo, que ali «2
encontrava.
CONFESSOU

Em conseqüência do hábil lu-
terrrogatorio, José de Camargo,
depois de se ver acusado pelo
seu próprio irmão, outra alter-
nativa não teve senão a de con-
fessar -i autoria ao crime ao
mesmo tempo em que apontou
o local do caminhão onde escon
cera a faca homicida. Em sua
defesa disse que tomara a atítu-
ae criminosa "par ler .eivado
uma botinada nas iojm_". Não
c.u.se dc quem. Afirmei ainda
oue estava desempregado e era
casado há cinco '-mos e pai oe
.mi filho menor de 4 uiv_.
Quanto a posse da faca disse
costumar levá-la á.Intura por
ser "de corpo fran.inlio".

O seu anuncio de imo-
veis terá maior rendi
mento. publicado simul-

t-neamente no

DE DOMINGO E NO

Noit.
de quarta-feira, pela ta-
bela conjugada de imo-
veis Um matutino e um
vespertino com dois pú-
blicos diferentes a'in-
gindo uma circulação

superior a

exemplares!

Consulta CrS 30,00
OLHOS-OUVIDOS
NARIZ'GARGANTA

OR.FGRTUNATO-UsBHS.
!2-36SS-H0Pi MARCADA CS 80.00

RUADA CARIOCA. 6- 4« AND.

Sede: ItUA PREFEITO OUM1MO DE MELLO N.'
TELEFONE: 38-6546

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA: PRAÇA MALA'
TELEFONE: 43-4676
HORÁRIOS

Linha ftio-Juiz de Fora
Partida» du 1'artldas de

Riu Juiz de fora
ti.llõ 0,(15
),15 (luxu) 7,15 (luxii)
8,H5 8,05

12,'is dux) r:.ii5 (luxo)
13,05 13,05
15,05 15,05
17.115 (luxu) 17.05 (luxu)
18.05 (luxu) 18,05 (luxu)

Linha llio-Barbaíer:?,
Partida» du Partidas de

Riu Batbacena
ias ij.as c Sab. Ü.as, l.as e (i.as
5.35 7,15
Linha Itio-Bclo Horizonte

1'artidab du Partidas de
Riu -elo Hurizunte

1 as, l.as e 6.as 3.as, S.as e Sab
6.30 6.30

l.inha-Kiu Porto Novo
Parlidas du Partidas de

Kio Purtu Nuvo
-.ri.í 5.5.S

146

Linha Ilio-Catagua/es
Partidas du Parlidas de

Riu Catacuazei
6,15 6.15
12,15 Vi.lL

Linha Ilio-Munaè

Partidas do Partidas dt
Riu Muriae

6,25 h.OO
Linha Kiii-Caratinça

Partidas do Partidas dc
Riu Caraltnna

5,3(1 5.30

Linha Rio-São Lourcnçu

Partidas
Riu

1,05

d o Parlidas ie
Sai, l.iiurencp

8.'.U

Lin.

J.ÚO IS.55
Partidas

Riu
6,10

ltio-_axambu-.'ai_bui|uira
du Parliila» de

Ca mh ii qu ira
6.40

Fazenda, próximo do ü;d
Vei^lese — CrS 1.500.000,00, na Baixada Flu-

nense, com cerca de 100 alqueires geométricos, con-
tendo, dentre outras, as seguintes benfeitorias: sede
nova. om final de construção, com 4 quartos, 3 salas
e demais dependências; escola moderna com resi-
dencia própria para professora, armazém, casa dr:
administrador. 14 casas de colonos, bem construídas
e novas; olaria a tração animal, existindo grande.
reservas de matéria prima para exploração de cera-
mica; fornos para fabrico de carvão, pasto, forma-
dos e cercados para cerca de 50 rezes; bananais e
canaviais em formação, mangueira para porcos, ceva.
paiol e tulha. Ótimas terras para a cultura de café
e mandioca em grande escala. Mais de 70% da pro-
priedade ainda estão em mata virgem e velhos ca-
pocirões, com grandes reservas de lenha e madeira
de lei, a poucos quilômetros da excelente rodovia Ni-
terói-Campos e próximo da Estrada de Ferro. Oti-
mas águas com propriedades minerais e um rio cor-
tando a fazenda dc um lado a outro. Negocio diieto
c á. vista. Cartas para Caixa Postal .20, em Niterói

DRAGO

DIÁRIO DA NOITF
As últimas noticias da
cidade e do mundo

Trucidado
a navalha por
vários indivíduos

As autoridades do 16'1 Dis-
trito estão apurando n truci-
dimcnto dc quc loi vitima o
operário Paulo Mendes da Sil-
v.i, de 32 anos. cujo cadáver
foi encontrado, na madruga-
da de sábado ultimo, no inte-
nor da vila situada no n. 283
da rin Ricardo Machado, em
Irente á casa 11, apresentan-
do inúmeros golpes, produzi-
dos por arma branca.

Das primeiras d ligencia.-
realizadas pelo com:s>.ario
Carlos Santos, sabe-se que a
v.tima tivera uma altercaçâo
r.o interior do Cale Natal, si-
tu nio na esquina d.i mesma
rua em qae mais tarde era
encontrado o corpo, com oa
componente.* de um grupo dt
desconhecidos. Nessa caslia
íoram chamados o^ vi_ I.m'c-
municipais 1.173 c 1.J33. pelo•i.irçãn daquele cstabelci-imcn-
lo. quc tizcr.. o.m qjí o:- Un
bulentos sc reinassem, lo-
mando cadi qual o «-cu rumo

Ouvidos a respeito, aqjeles
guardas não soubsram inlor-
mar se Paulo Mendes da Sil
vi *¦-•-, parte do grupo, as-
sim como os moradores da-
qu:la vila nada qj.zcram ad'-
antar sobre a poiíivel lula
trav.da entre a vitima e sen*
Irucidadore.-. Ali. .pe-ar o*
rastro sangrento «pie vai da
_._ 7 à de n. 11, indicando
a violenta luta travada entre
o opera rk» e seus assassinos,
ninguém outíu swpier um en-
to. dificultando, assim, o Ua-
talho da polfc^*

trOÊL uma Poltrona-Cama•*** yyf~>

tW porcionar, 

a todos, a oportunidade do
Hr possuírem, medi in'p apenas „ qu.n*

^0 tia de 111 cruzeiros mensais, a Pnltruna-
Cama Drago Mod. 514, extremdniei le

prática, confortável e que renolvc cin
definitivo, o problema do espado no mi I

-S-S—___.' __B

Modrlo Alt • Sotà-Cima Dra;o. p_a
casal, no mesmo estilo e tapeçado da
Poltrona-Cama acima ilustrada Uma pv
quena entrada .. e CrS 111.00 por mès.

*tl<ill«*i« SI I •> Grupo composto at Sota-
ca a e 2 ¦ or.itin.v-c.nn Mt-dlco paca-
mento uuc.al... • Cr* US.eo. mensalmente.

- 
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IMIUSTHI I "-

K t UA I fl A > S-*/**'•(?OtWtttl,
Rua '. de GeteniDiu. : •
Rua 7 de Setemrro. 16*
Av Prlnce-a babel73-A
Ru» rio Cat*te. 'il A
I raça S=*:n/ P#n-« K-í

8 «*a»ln R

AV.

F«me .3-431
Fone 43-Ü7 4
Fon- 37 1533
Fon** 25 5-. 2
Tor.. -W l««72
si *:.-f -s*R»*,
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RAMiEL PESTANA, tMS _ to.Nt: i, 4SSb
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V»xf> -ACSI VOCÊ"* MATOU \ -*§-? FIC01-' DIFÍCIL!
PINKY È MERaiUKA'.0 NO 'QUERIA UM AUMENTO E

LAGQ'' DICA PORÇUE FEZ
ANTES OUE EU O ESGANE!

£_.JW. JACKÍO
ESTA NA HARRISSON mI HORA! /TA PAJtAlJb jg

ÍSOUINA! ESTA
NOS SCNDANDO

Vingança je criminoso
] ?--*NTIROSOl\ PARA TRA.*, rTWWJV! VOCÊ QUER A

EU CONHE- I VERÔADE ENTÁO OUÇA! EU TOMEI CON
, AMEAÇO*.' DE NOS UE- CIA PINKY! TA DO NEGÓCIO E AS COISAS MELHO-

/ LATAR A POLICIAITI-. 7ÍLE N/íb / RARAM MUITO! PINKY ERA DO CON-
|>. _, \VE ÇllK FAZER Aa-XlILOj^ J.-ARIA... /, TRA! rlfb SE CONTOHlfAVA PELO FA.

' TTTTTi Vi :>____- 
^H^tf^" / TO DE VCCÊ TER SIDO POSTO DE

; 'r- \Cy~~~:~:V MMXrmm ytALADO E EU LIQUIDEI -O! J

' 
' ¦ 

_-_____. ^__ , 

HUMM... LE
.VÊ-O PARA
10S EUNDOS!
VOCÊS SABEI*

IO OUE FAZER!

TRIÍS HOMENS ARMADOS
Cf-STOZIRAM FRANKY PARA
UM DOSOUE DAS PRÒtIMl*

DADES.- -

MOV-^ITOS DEPOIS.

O.K.! \
ACABEM

«COU

1ÜE!

QUEM.EDXJUE \
NADA! EU NAO!
NAt) QUERO NA-/
DA COM A HIS<

ItiRlA! ARRAN
JE OUTRO!

I OUÇAM,RA-
PAZES!PA,
RA ÇUE FA\
ZER ISSO?
,NOS PO-
DEMOS..

"T"| ejrT^^vtJi-yA! ESTA N

M]í&í%^__-JTc,s_«: _*•&¦ i** / «ra^--"»sr-1
IfM TH^---\SHTVTT1 'IDEAL! /NA» ERA IS^' I JE OUTRO! N0S PO- ]

Á\ s^^^r-—^-1 f* I /^=>L fESPER/VA, MAÉlifcN _^-*< J~\//' , i __--—M**¦*-- LAgteJ À, nao e'? m \H,m nfltrYmTi Irmr^m

tl\\Ws\s tr^L '• jkkjJ/v / ~~~'-::^--_z "- 
¦ .%£&g&*^zM> /.. ^%^ítsu

Cobiço! 7 Sf-^f 
"1vire as \ vire as oos-\ depÕis|ÍÍ porque êle demora" WÊ

°M "íoÇSÍc. ^S» ri C0STAS* 1 TAS FRANKY! | CO ijf l*AgA ATIRAR' PORQUE _ffiVOdgs RAPAZES? ,S^roTif.„ F?A?ÍÍ1Y' 'NAO 
QUERO QUE -. tf NAO ATIRA DEFUMA ^,BJ

. -V faÍ3' NAt) ^^'QUE OLHE PA-/FIZ IV* VEZ? TALVEZ ÊLE QUER )Wâ
I J . . y-íjWS ^f,/ RA MIM! 7P0RA ( iJV ME DAR UMA «CHANCE 

JVM

.-*-*

UNITED
CEREBRAL

PAISY^

(CONTINUA)

•*N«*^ **--*•,-N/*-/»-**-- V^*>t^-*^e''-l»*»)*>»At^»>**»'*-»V*VSA^V>^^^^

ASSUNTOS DICOS

1|P"*W' h

\

Interesse só das companhias
Álvaro Vieira

Temos focalizado aqui certas tlefi-
ciências das nossas leis trabalhistas
embora eo-semos da fama de país mais
adiantado nesse particular. Se real-
mente temos muita coisa boa. em com-
pensação temos defeitos originários que
poderiam «ser corrigidos, e estão a cia-
mar por correção. Se um operário
adoece, lem que esperar lã dias cm
casa, por conta do patrão, para somente
dcrwis disso recorrer ao instituto a que
desconta — c rio texto da lei. Assim,
quando adoece Ue males graves, agudos,
não pode evidentemente ficar em casa
15 dias etíperando, pnra depois pedir

assistência «in instituto. Ou sc submete ao médico parti-
cular ou iciá a visita da moilc em .sua casa.

Parece que o espirito da lei ai foi apenas fazer o
patrão pagar os primeiros 15 dias do empregado, e não a
real proteção do doente. De outra maneira esse legislador
poderia cer lido mais inteligência c bca vontade para com
o empregado, conservando a mesma antipatia com o
patrão, ie estabelecesse que o recurso á entldaqe a que
desconta srjrla Imediata-, ficando o patrão tia mesma ma-
ncira obrigado a pagar os primeiros 15 dias. Ar.'-im ficaria
o doente atendido na oportunidade mais nerressaria c não
haveria nenhuma vantagem para o patrão, se o que
pretendem ls:-o mesmo.

Lastimnvclmentc muitos serviços médicos d.ssas repar-
tiçôes autárquicas ou para-cstatals ficam aterrados á
letra des re3ulament03, e desgraçado do empregado que
precisar...

Outro r,i;-prcto que nos tem o capado oqui c o elo
seguro obrigatório. Ora. tomo a palavra está a indicar.
é 

"obrigatório. 
I_to quer dizer que hõ empresas descontam

ou recolhem lrrecusavclmente o seguro de seus empregados,
e nao há choro. Acontece que. em toda Industria c comum
o pequeno acidente que embora nfio inutilize o operário,
não lhe permite, por outio lado, que trabalhe por uns
dias. O patrão o manda para o seguro como c natural,
pois que vem pagando suas taxa.s rellsio.sanicntc. Os cm-
preitadc.- sc recusam c preferem mesmo ate trabalhar com
deficiência fi-ica porque esse seguro lhe paga a vergonhosa
diária dc CrS 18.00! Nem dá para uma refeição!

E cemo se explica isso? Salário mínimo na base dc
CrS 40.00 diários e seguro a CrS 18.00!?

Os pequenos acidentados se revoltam, e com Justiça,
e náo aceitam ficar ás expensaò do seguro. O patrão se
revolta porque paga c nâo tira proveito algum das pesadas
taxas cobradas. Não há necessidade dc entrarmos nas
conclusões lrjgíca^ dessas premissas, pois que o leitor, que
freqüentemente também é um trabalhador, já viu tudo...

0 SENAI não é uma autarquia
Mantida, ontem, a definição da sua personali-
dade jurídica como entidade de direito privado

O SENAI, instituição manti-
da e dirigida pelos industriais,
através do seu órgão máximo, a
Confederação Nacional da In-
dustria, vsm de obter, após lon-
gos debales nas esferas juridi-
cas su.ierores, a plena defini-
ção dc sua personalidade júri-
dica como enticiade dc caráter
privado. E-sa definição, já há
muito esperada, como única
que cabia no caro em foco, con-

Denuncia contra
desembargador

O procurador geral di 1*0011-
bllca, sr- Plinio ele Freitas Tra-
vassos, proferindo parecer na
damncia 11o 108. do Distrito
Federal, sendo denunciante o
procurador R:ral da Republi-
ca e denunciado João Aureila-
no Correia de Araujo (desem-
barge.drr» c que diz respeito a
denuncia contra desembargador,
manifestou-se dizendo qu/ não
o de ser atendido o pedido «lo
denunciado umâ vez.que ainda
náo foram ouvidas ns tp.sty-
miinhns arroladas na denuncia
c na defesa.

USADO COM SUCESSO HA MAIS DE MEIO SÉCULO

LICOR DE CACAU XAVIER
USADO COM SUCESSO HÁ MAIS DE MEIO SÉCULO

^HjcW..*^éy íi*»Tj^p_|jpj_3p7p

yi^S^^^Ê M^Lf ''vwPOm\

I licrron ,.ihm|n dc BlICIIO» AI-
rrs |iel« Cruzeiro do Sul. o
Dr. Silvio Gaetti. Dirclnr rio
Onlro de Pe-oriasis rio Mini*-
lerio de Saúde Publica da Ar-
-«•d*- rmiir n|«j ox riii|.iiS
rece n;i or-Mán de »cu «lc-

eM-mbarque.

ferida, agora, pelo egrégio Trl-
bunal Federal de Recursos, vem
por loi-mo a uma controverti-
da questão há tempos levante-
da pelo "íí-ibunal de Contas da
União, E' esta, assim, a terce'-
ra vez que o SENAI vê manti-
do o seu ponto de vista dc ser
ama. instituição particular, eus-
teada pelos próprios industrinis
e dirigida através dos seus nr-
gãos sindicais da classe patro-
nal.

(,'om essa decisão, fica man-
tida a forma pela qual o SENAI
vem governando sua vida íinan-
ceira, desde que se criou há dez
anos passados. O Tribunal Fe-
deral de Recursos, ao apreciar,
agora, os embargos ofereridos
prlo Tribunal d: Cohtns. decl-
dln plenamente a questão. O
SENAI, como sc ral*:.', dispõe tlc
órgão- próprios paia exercer a
função fscallzadora do onmrc-
go de suas verbas e parn orga-
nlzar seus orçemento*. E_ses
órgãos compreendem Conselhos
Regionais e um Cinícllin Na-
clonnl dc instituição, esle ulti-
mo presidido pelo presidente dn
Confederação Nacional da In-
dustria como er.cargo natural

Os Conselhos Regionais funclo-
nani, nos Estados, junto dns
Departamentos Hegiona!s do S.
E.N.A.I.. c são integrados i»or
alguns representantes da pro-
prln industria local r de repre-
seitantes pineriais do Ivüiilstr-
rio do Trabalho, Industria e
Comercio r rio Ministério ria
Educação c Saudc. Na esfera
feilernl. cnm semelhante com-
posição, funciona o Conselho
Nac'on.il do SENAI.

Teve a carteira defi-
nitivamente cassada

Por portaria dc ontem, o di-
retor co Serviço de Transito,
sr. Edgard Estrela, rerolveu
rasísr. definitivamente- a car-
teira nacional tie liabilüicjo
do motorista profissional Jair
Brttencottrt. prontuário n. 1981.
prr ha*,cr ndo condenado porcrime conlia a propriedade dc
nalurcra infaniantr. previsto no
artigo lfi3 n 3 e 168 parágrafoI" 11. III. por sentença da 13*
Vara Criminal.

LOTERIA
FEDERAL

\>1\MI\

S.VKAIIO Cr.S 2.000.000,00

.ammmmm. —™.

PROGRAMA DE SÁBADO PROGRAMA DE DOMINGO
l.° parco — A's 1.1 40 horas

1.401) metrus — crs 40.oou.oo.

1—1 Criado.. ..
2—2 Dcslerto..
3—3 Cyrr.os..* .
4—4 Tributaria.

5 Rio

Ka.
58
34
34
.12
53

2." parco — A's 14,03 horas
1.400 metros — CrS 30.000,00

1-1 Islf-da
2—2 Follnrlor

3 Wial-orf
3—4 Stamlna

5 Ica*u'
4—6 Tio Wlllle" Erln

Kf.
50
56
52

50.
50
54

3." parco — A's 11.110 hora:
1.300 metros — CrS 110.000,00

1—1 Melorlln Port ira..
2—2 Estrela tio Sul..

3 Fa oletla
? .4 Deusa

>5 Hllela
4—6 Revelo

7 Llaerl

Kf.
52
5G
'8
54
52
54
56

4." pureo -- A's 14,55 hor
1.300 níctros — CrS 35.000
(Compulsório).

l—l Balancin
2 Abellion

2-3 F.aio..
4 Mnravedi.

3—5 Baluarte
Acer
Valco

4—S Hnr 111
D Macanudo.

111 Guanumbl.

as —
00 -

Ks.
53
53
58
58
53
53
53
53
38

5." pareô — A's 15,20 hora
I.600 metros - CiS 30.000,00.

1—1 Tliuncleibolt.. ..
2 Fulano

2—3 Noviço
4 Crambe

3—5 Bola Dourada.. ..
II Toropl

4—7 Albomor-.. - ¦ ..-" Jacobeus¦¦ Bom Viria

Ks.
58

50
54

0. parco — A's 1550 linr-s
_.Ü0'J metros — Ctu 30.0(111,00.

1
1—1 Mi.r Kógto.. .. " Men.o
2--2 üiacl

3 Indiscreto
3—! Unlo

íi Dolrr.on
'1—ij Bacon" Elaaut

£4
52

50
511

I 1." pi'-ro -
i ",0.000.00.

!' II.pli',.!.. .
Ovatlon..
Fixrrsla.. .
Al Oina.,
Arhar.crtl,.
Ufanlta..

?..'- pareô -
35.000,00

l.COl
(•'li.
1—1

'1

2—3
4

u—.")
6

pnreo — A's II
nietiotí — Ciü

tiins").
EIrneto.. .. ..
UtlUU.O
i_Ep:ubclro.. ..
AferlCo;'.. ¦
O ltíiit Krrp: £s.
Nlslitingale.. .
Prluco
Càliufcotc..

,2011
.0.0.

oras
10,00

58

C." parco — A':r 10.Ml lnirns —
1.4110 melros — CrS "0.C00,CO. —
('•Bettliie").

I'.ri
l—l Panquoc-.i.." lijliio.. ..
2—2 Bisturi.. ..

3 Dosníita..
3—4 Farolcdo..

5 Chumbo..
4—". Pantagi-irc'.

Alpino. ..
Phr-ler 011..

54
58

54
50

íl.'- parro — A's 17.20 liorcs —
1.30b metros — C151 30.000,03 —
("Bettlng"),

Ks.

1—1

3
3—4

4—ü
8

clur
c-vLc

Srrarlace
Mbr.-.-lto.. ••
Cratal
Cliarlolte
Bo rifo
Albardáo
El í.lalacinn.. ..
Deric-mlstacio.. ..
O 5." parro é (Ie3
vãmente a aprend
;or'.a.

. .. 54
.. .. 56
., .. 52
.. .. 50
.... 52
.. .. 56
.. .. 54
.. .. 5(1

tlnarlo ex-
lzes cie 3."

C-.-.to
I-lüte
Irresistível.. .
Intrépido. ..
ri Camp n-Ior.
Poeta
C.-.iro Frio. . . .

1.400 nielrr::'. — CrS

K"
55

, j5
.15
55
56

." 15
¦ CrS

Cs,
.',3
52

1.010 nirtrus

liilrrnuiliiiiiil) — 4.C00 metros
CrS 300,000,(0.

TCvfire
Pí.nther . ..
Solano
r.lccl:

-Lord Antlbcs.

lis.
(O
CO
ro
f.o
co

3." parca
15.000,01',

1.I0J i-.rrrliu.i

Aca*-Uic:o
Bur.l
Mascr Crasí
Ocbar.uri
Qirrs!
(..ur.i
(>Ul'.H ••

4." parco — I.CCi) metros
C0.0!)0,!)b - Ur.n.icai» Eirpccir.1

AüauElri -s)
í*ir.oii 

I a Vcstcl
Eudora. 
Verlutlc. .'

fl.0 parco — l'4Ca mc;rr;3
50X00,00.

Funiculi
' lOrrcrcy
Kclxo
Embalo
Otomono
Iviocoilpe
aerigot"ocundo '•
Igaiassu'

. li." parco - Grande Prêmio
"Jocltev Club «li» lüo de .lanclip
— (Ultima provo da Teu porada

Caí*
I
Kf.

Ci 5

"." pareô — 1.5(10 melros C13
íO.OlIO.Oi).

K«.
nr.uri-: 56
Sllf-.ir: less 56
Tn-.ayá 56
Starway 56
Horda 'r,('
Morria ri
Moreno L!t.c.a 51
Miss Jucv 56-i.-iv.rra '¦• •• ri*"c"rii 56
Pté-jas.. 56
Cl enda 56

r." pareô — l,4CD metros cr li
3O,i:00,U0.

Teatro InfantiUóS
PlflÇa pública

nhnd0 e«i or »
e teatro |»«Jlos cm lugareí ,!*?

educai' ¦• recron,. é H*dt' -«¦'»' «' e'S M
"¦""Po lo de t , >ií

-iludiu os IR11*'ü^' iniciativa S
peçtw que ,n% lm

-Joaquim Ribeiro.*

Palco 
',,„,!i, °**1

moniado nas nZl m

^e^itolS?
"d". -=- c ano ser4 

*

R"*

Carír.iioso,. ..
Móiacaju' .. .
Criinete
Tvl_ii ftnr.. ..
Po-iollno.. ..
>' '.'.CO

--„n,-;| *p-- t _
?t!n-.?"íor . ¦
Gu-tnum-l
p.uivo.
Morcejulto

','.<> i¦¦ tto — 1.1
¦io 0(1(1,00.

."I
fll
:¦?
52

:n metros — Cifj

?laníliarlto •*¦:
Kurco 53
M-11'fUalI M
11 Cc.nor.ac.or- 411
El (Jreco 61
Muatalá 52
Rarron Kovairo 55
Correr/lo S'-1
calldo.. ..' 50
Ott-.naleão 57
pr,;-, 51)
Parcos üo; "br ttinus": sétimo,

oitavo e nono.

Jcr vii
Ga
titu
Es (
COI
Pri
i'á

¦f.'rmcir° -wtó
'f"''Uira 

Municipal,S

lema. incluirá coros iS,
anç.ií presentes, c

O prcí. Joariuim Rn,;,.c^.:'.;.:.',c^,-»wSs
ni^m -aLm"-"**e*
u". ...v:.n, au mesmo, r».«loMiral de Natal,í$
v" .„.',•?ra ° meit '

•fj^-e-,^.1.

|:;?«M*A«iro» ÍMiiiiiiiIí!

ÍÚ:*:ÍffiF(tttQ

EM CO
rnOGRAMA UE QUINTA-FEIRA

Montarias lompromlssadas

1." parco — 1.500 metros — •
CiS 12.000,00 — fi's 13,05 horas

Ks.
1—1 Rólan. do Sul. M. Vidra. 411

Abuan. h. Lins  43
2—3 Marau', E. Silva  53

lrtik, R. Urblna  56
3—5 J.-Assu'. B. Cruz  57

fi Vaxy, XX  53
4—7 Porantta, A. Nobrcsa  53

8 Chapadão. J. Marins  liü

2." pareô — 1.200 metros — CrS
1:1.000,(10 — .Vs 13,35 horas.

Ks.
1—l'P. d'Ocste, D. Moelra... 56
2,-2 Descamisado. C. Souza... 56
3—3 Crarsu, P. Tavares  50

-, Bcraaniou», F. Balluln 54
4—5 Alvino, R. Martins  53

11 Çnicovla. M. Hcnrlciucs.. 57

3." parco — 1.500 metros — CrJ
12.000,00 — A's 14,05 hotas.

Ks.
1—1 Ruy. A. Rosa '.15" B. M. V., J. Pnino  53
2—2 T. Feio. M. Henrlciurs.. 55

Ablturuc, C. Callerl  55
3—4 P. Savoyard. )x( J Marins 55

Cherlfe, J. Barros  55
4—6 «. Fontes, O. Moura  53

7 Imburl, M. .Vieira  55
" Lex, E„ Fonseca  55

(x) Vlralnta.,'-.

RREAS
Turbante, L. Uns 50

. 4_r, Faroledo. S. Lourenço... 53
I Grije.-u'. D. Moreira 5D

C. C. T, J. Portilho 53

7." parco — 2.000 metros — CrS
15.000,00 — A's 16,35 horas

Ilandieap
Ks.

1-1 Scrulet Orb, P. Tavares.. 58
2 CoraJe. D. Moreira  58

i 2—3 Zaflio. XX  50
" Pesadelo, XX  50

3—4 Inicio, C. C-Jlcrl  53
" Joruciui, E. Silva  52

4—5 Hello, M. Coutinho  53
" Morotln, W. Melrcllcs.... 52

8." pnreo — 1.500 Metros — Cl"
12.000 00 — A's 17,10 horas

Ks.
1—1 Flezelá, C. Callerl  53

2 r.' pentlno, A. Ribas.-  55
2—3 Zero. E. Silva  55

4 Distingue, M. Tavares  53
3—5 Futuilsta, L, Lins  53

Boca Calada, D. Moreira 55
Llglitinlng. M. Coutinho. 53

¦'.—8 Is-arassu', P. Tavares  55
" Basulti, XX  53
" Amancai, P. Souza  53

c

4." parco — 1.600 metros — Cr
12..000.00 — A's 14,35 horas

1—1. Fogo Bravo, C. Callerl...
2 Master, H. Mala

2—3 Obella, A. Brito
4 I.umcn, P. Labre

3—5 Mar Nrgro, D. Moreira..
6 Castri, M. Vieira

4—7 Maavedl, R. Martins....
8 El Slrocco, P. Tavares...." Tapaju', P, Souza

Ks.
59
51»
54
53
511
51
51i
56
50

V

5." parco — 1.200 metros — CrS
12.000,00 — A's 15,10 horas

K-.
1—1 Holllday. A. Nobrcga  55

2 Dehés, S. Lourenço  5a
2—3 H. H. PlrcneG
2—3 H. Prlnce, P. Travares.... 55

4 D. Indiilecla, B. Cru..... 53
" Fiel. W. Melrcllcs  55

3—5 Bem Vista, E. Silva  53
fi Místico. L. Lins  55
7 B. C. D„ J. Portllho  53

4—8 Grlsti', A. Rosa  51
D Drstrezo. M. Henrlques.. 53

10 Lujan, P. Tavares  63

fi." paren — 1.200 metros — Cr$
12.COO.00 — A's 15,1.1 horas

Ks
50
53

1—1 Olunp. A. Nobreza
Tempo leio, M. Coiatliilto

2—3 Monetário, M. Henrique»
Aprlkest, s. Barbosa

;j—5 Paii-;\:.o, l..i ••¦•••
SO
53

jl
DIÁRIO DA NOITE |{

As últimas noticias da I á
cidade e do mundo !

Um só curso de dire-
ção na rua do Senado

O diretor rio Serviço dc
Transito, .sr. Edgard Estrela.
cm edital ontem baixado, rc-
salveu estabelecer um só cur-
ro de direção na rua do Sena-
do, no trecho compreendido
entre a avenida Mem de Sá e
rua do Riachuelo. no sentido
dc ta para aquela. A referida
determinação entra em vigor
na data dc sua publicação.

1810

1816

Reatamento das rela-
ções di|)Ioin?.lic?s en-
tre (uba e Pcrii

Em rcrimt-niri rct-il2ada on-
trm no Ü.-.mar.-rli. loi datlo o
pasro linai no rcatamcntu dns
rrlaçõc- diplomíticas rn ic
Cuba c Peru:

O ministério do L-.tcriur «!o
Peru havia ulIXicrnemc .suge-
:... - ao Itamarati <|iic os dois
Governos ;v rir- :rr. agrement"'
um ao outro para os seus embai-
xadorrs. no rnesnín dia e a
me_ma hora. Osr. Joio Neves
da Fontoura, que pessoalmente
interferiu no a*íun;o. conse-
guiu que o governo de Cuba
anuísse a ê-sa proposra c ontem
mesmo & hara combinada. Lá-
ma pediu "agrement" a Havana
para. o seu :.-oo embaixador, e
Havana a Uma. E -.--.— termi-
nou a penitencia, graças a¦•perurpaileT"" pacientes e soli-
citos ria cluiKtlaria bra-Heir*- ,

AGIOLOGIO: — Santos I
Cipriano c tlornelio: I
santas Edite c Eulêmla. I

'ffjtmm- f
1423 — Mortr; dó Marquês To- A

más de Torquemada — f
o Grande Inquisidor da i
Espanha. I

16-Í5 — Carta do govrrrnn-Jor .
holandês na Paraíba, I
Paulo de Llnge, do Su- J
premo Conselho do Re- 1
clfe, comunicando que T
(er: enrorcar a FernRo 1

• Itodrigue; de BulhCes, f
po rter-lhe oferecido í
dinheiro pe!<» entreg» I
do forte de Cab3dclo !
a-;: patriotas brasllel- I
rei. J

1801 — Heróica defeso cln ror- |te de Nova Coimbra, f
e-u Mato*groüo, Nesse i
olá apresenta-se dlon- I
te da príiça o governa- .
rior do Paraguai. La7a- I
ro da Itlbera. com unm jlotllha de 4 rumara» 1
cnhon^lras v 20 confias |
e 600 homens, no orte, i
o tenente coronel Al- |nirlila Serra, com ape- â
nas 110 homens r umn B
peça, s:m Hesitar, dis- J
para oa primeiros tlro3, I
mostrando » reação. »
lndepindencla do M6- i
xlco. f
combate de SSo Joio »
em que o major Jeu |
qutm Ferreira Braru
Indo reconhecer u Riu-
cou de l,i Cruz. «r de
focado por Andres Ar- |llja» a frente e]-> 1000 f
o.le.noln t> guaranis »

- Ultimas condições de I
: vi-llçPo ImtHJstas aos T
revolucionário- de Per-1
nnmDUCo pelo general fI.ln-.a e Silva. • coman- »
<an;e cns lorçar. Impe- B
«eu. I
Vlt.rla di coTjnil Ls-1
m rnh» Lins. tuon-.eten-.»
r*0 as tropa» l-vani.da»!
«'oi. «Iljs antes em Rc-f
<"•"" _
r*ne 1"-. d-- Cnar les I
Darv-ln a Ilha Co". Ga- I
i.r:.-.. A
«Jr-!»-. do -H tío gene- Jrcl Cr.»*.»., em Ouro- r.
Preto. a;:ader-en_o 1» 1
Irojrii o» servlcoa pres- I
t-irlo- n» -¦)-.:!-ir.*., d: E
Miaas G5i-lrr. »

Dxrob.-rta cn "Hlpe- 
_üon*. 7.- entfllt- _^ f¦""tnriie. i

tlort?. «ro nro. rr m,- fl
a^rio J.-.f P,-:-iti r: I
lorarer-. M»i-n>#« er t

!t»r'c*. «nteir e.? -Ua- »
•-Im»» e **en"_mrntr-.-. 1»:-!»rl-rrr.l > fa rn-;.» |
i» «*- re-ir-lo H«r»:>. er» _rrttors rt•-^^^^o^l. f

ln-ii:ur.c_o ro IrMI- _tutr. Ca» Uter-lrun c-- I•;.">=. .o Ri. «.- Ji-rtro. !
que lerr remo r.:l nelro ¦

:* f

rei. I
IU-1
cs- »

| ,c.

j i::-.

ir--'

it: i

diretor n «Sr. Jo'i Fran
¦ataca Mrr.--j.'. |
S-scIxe- - <«- Ri..irin fHol_« lli"'..»-. a-^eotl 1
no. •.
Jlr-rtc er- majrtrj lar- !
1-js Orr- - o _. «u fl
snulca br-»:ie;rr '
Kc:t- «Ie Ja:i-. n_rb_. í
p:atr>r trítl-^co. f*"<*> í- Br».lra Kilcbf •
_ p-Irsatlrj rnTiriier a I-••-¦•• n-m a-11-». .
Morte •..-.'.:!-_ «s* «-Jur- Icc-. e»p1*r»«S«r- rio.ii "
Iraarte. j
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PEEMIO BELFOHI) 11UAR*
TE — O profissional co Bon-
sucesso. Soca, requèveu a CBD
o prêmio 

"Belford Duarte" tt
que se julga com direito por ter
disputado mais de oitenta par-
tid'-s sem nunca ser penalizado.
O interessante é que na roda-
da passada, esse jogador foi in-
diciado e punido pelo Tribunal.

O BOTAFOGO VAI PRO-
TESTAR — O Botafogo deve-
rá dar entrada hoje num pro-
testo contra o arbitro Gama
Malchér que expulsou do gra-
rr.ado o medio Arati, quando o
agressor de Esquerdinha foi
Ruarinho.

1RINEU F OI OPERADO
ONTEM — Na Casa de Sauac
São Sebastião foi operado on-
tem o desportista Irlneu Cha-
ves. superintendente da CBD.

cariocas ficaram cm terceiro
com 45 pontos e as fluminenses
em último como 26 pontos.

AGLAE' CAMPEÃ %
A campeã brasileira passou a

ser a paranaense Aglué. ouí to-
tallzou lfi pontos em 20 arre-
messos. Em segundo, Zuzú, dc
ü. Paulo, com 14 e cm tsreei-

lero, a sua companheira Rulli,
com 13.

Por S. Paulo: Zuzú, 14 pon-
tos; Ruth. 1. pontos; Ferrari,
Vanda e Lola, com 11 pontos

61) pontos,
Pelo Paraná: Aglaé. 13 pon-

tos; Dilba e Ivoni, 11 '3 Marta
t Albsrtina, 10 _= 58 pontos.

Pelo Distrito Federal: Celmrj
e Nalr, 10 pontos, Iranl, 9 e
Otilia e Laura, com 8 = 45
pontos.

Pelo Estado do Rio: Maria
ignês, com 8; lolanda, com 6;
Shlrlei. com 5; Dlldè, com 4 »
Dalse. com 3 = 26 pontos.

Juizes —' U.rubatan o Lrfun-
des. Apontadores — S-ergio Ro-
sa c Adolfo Perez Filho.

• OS GINÁSIOS E A LUZ
Nossa reportagem pode infor-

mar em primeira nino que rj
presidente da Comissão de Encr-
lia Elétrico., vai chamar a or-
dem os presidentes do Tijuca,
Fluminense. Carioca e Flamen-
go. ameaçando mesmo cortar a
licença permitida para iluml-
nar os seus ginásios. A permls-
são foi dada em beneficio ao
basket c do volty. mas oi a,)-
naslos vêm renoo usaao; para
Uns sociais. A excessão foi da-
da para a prática dos esportes
nada mais. A Comissão d2 lia-
cionamento tem denuncia quj
o Tijuca vem realizando nor-
malmente os seu1; binrjos nn gl-
nasio, enquanto o Fluminense,
aproveita para outras festas,
inclusive, esta noite com a rea-
lização do teatro. A c-'.e res-
peito, existe a pcssibilidaae r't»
Comissão dc Racionamento nfto
permitir que seja levada a ciei-
lo a p-ça, no ginásio, em vista
da denuncia que recebeu. Com
isto, sacrifica-se o esoorte etr»a-
«Jor. única razão pela oual fo-
ram liberados os ginásios.

OS JOGOS GINÁSIO-
COKEGIAIS

itesultados de catem: Basttt-
buli — Anulo Americano 43 x
14 Ernani Cardo-o — Andrews
39 x 8 I. C. de Jesus — Pio
Americano W x 0 Ouanabar»

I — Cruzeiro 27 x 19 Franco-Br»-
süelro — Pi-dade 47 x 16 Brasi-
Hro S. Crist. — Meio *Jc:*Ta
W x o F. Ribeiro — E. T. lin.nonal 53 x 6 Aplicação — a
8. Luiz 24 x 20 M. Scare-, —
Lute-ía 33 x 19 MelropoliUno5. Bento 20 x 19 Suim LI-ma — Lafaiclc 34 x 12 R o «irJaneiro.

Volr-v-bill •masculino» . pAmericano 2 x 0 E. Cardo-* -1
S. Bento 2 x 1 A S. Luiz -
E. T. Nacional 2 x 1 Brasllet-rr. — Guanabara \V x 0 A Ins-Inicio - Batista 2x0 Cruzei-res — Souza Uma 2x1 Lafale-te . «Feminino. — e T rVacional 2 x 1 M-Irop.iiiar» —A. Americano 2 x . P. rVbeirt,H. te? Janeiro 2 x 0 C. «J--«us — p Amerirano TV x riA. Instrução - |f. Sauza 2 x».Aplicação — S. Lima 2 x 1 An-dre---í.

Frrot-ball — Andre»r:. 1 x 0 S.

rJ^J?"3 
~ C*51*-*"» Amen-cano foi .--T.-»--. íemrairo. en-«raanio irurcha na frente, aoijwai reoai 51 pontos.

FRANCISCO FERIOU
(MISSA DE 7.° DIA)

Sua família, profundamente constemiJi
com o rude golpe, agradece, sensibilii„|,
a todos que compareceram por ocasiãotj»
falecimento de seu inesquecível CHEFE -

convida para assistirem ,i missa dei1 li,
que manda rezar amanhã, quarta-feira, dia 17,Jt
7 horas da manhã, no Santuário dc N. S. da Picvi-
dencia (Rua do Catete, 113). Confessando-»«.
tecipadamente grata aos que comparecerem a em
ato de fé cristã.

PAULINO FERI»!
(MISSA DE 7." DIA»

Maria da Nova Eiras, Paulino dn Nova fim
des Eiras, Ana da Nova F.iras, Carmcm d
Eiras, José Alberto Mendes, esposa efill
Marques Leão, esposa c filhos agradecera il
das as manifestações dc pesar recebida) f

ocasião do falecimento de seu esposo, pai. sogro er
PAULINO FERNANDES EIRAS. e convidam seus pu
tes e amigos para a missa de 7.° dia que mandarn«
brar amanhã, dia 17 do corrente, às 9 horas, no a*

mor da Igreja de N. S. da Conceição e Boa Mo*
Rua do Rosário, esquina da Av. Rio Branco, conta
do-se desde já sinceramente agradecidos a
comparecerem aquele ato religioso.

HE1NINIÂ G0NÇALYÍ
RAMADA RAMOS

(MISSA DE 7.° DIA»

Joaquim da Silva Ramos e filhas, Rubem*
va Ramos c esposa, Aldo da Silva Rar*«1

posa, Orlando da Silva Ramos c esposa, HJ

Cardoso dos Santos, esposa c filhos. |o»"
Roberto, esposa c filhos. Geraldo Pai". T

e filhas, Antônio Carlos Pereira, esposa e filhojP
cem a todas as manifestações de pesar recebida

ocasião do falecimento de sua querida esposa, n*

gra e avó, HERMINIA, e convidam seus pr*
amigos para assistirem à missa de 7.° dia "ue' 

K
boníssima alma, mandam celebrar amanhã, 

"M *

dia 17, às 11 horas, no altar-mor da Igreja deN»

Carmo, à Rua 1.° de Março Desde já 't.'"**'

que comparecerem a esse ato religioso.

H.-MÍ.1I Ml

t_4 

Marinha de ('^
Brás iL profunda^
consternada cow o w*

mento do seu inolridam*
go, Almirante .M> \ * > ,í(

WARD l Ar (; R í M e*®f
danteda4.a Esquadra A0i*
na durante o ultimo '""'/
mundial, manda celebrttrif
nálgrejadaCandelaM.
VM horas do dia I9.\n*&
daquele sincero amigo (1°
sil. Antecipadamente <'?ríI^
a todos que com\HueiWl]i
se ato de fé cristã.

m '*
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"The Lady from Texas", direção de Joseph Pevney

A presença dc Tutiiinn Leskova no Brasil significou sempre alguma coisa para o desenvnl-
Timrnto ila arii* do liallcl entre nó: — (lançando, lecionando ou dirigindo. Artista de tor-
mafão tradicional, ela foi aluna de I.ubov Egorcva no seu estúdio em Paris e no Ballet t|e
üJeuncssc, lícalizou sua carreira como dançarina clássica, no 6'elebre Original Ballet
Russo, sob a orientação tle mestres como Fokfne, Lifar, Oliukhoff e Mme. Tchernlcheva,
companhia essa que deixou rara ficar no Iüo. Depois dc se haver dedicado exclusivamen-
Ií lo preparo de bailarinos para o Ballet Society, e o Teatro Municipal, onde é *'maitrc
^ ballet" — aialia dc fundar a sua Acaderr.'a dc Dança Clássica.

NO TICiARIO
íicesso ni:

A VERDADE MA"
1' ditno de rejislro o mi-
«M (iif vem alcançaiulo ;

revista "A Verdade Nua" qus
Mar.v Lopes c Juan Daniel
estão apresentando no Tea-
tro Republica. Publico nume-
roso está comparecendo uo

r . i « % m m mliVAVAV.,AWWy,.VVAW

«Il
Sr.

'Sahiuò
f«'ni unos, hoje:

,fc«íor Artur BjrnarUrs Fl-
w - Deputado Osvaldo M-u-«Baslli!, Am-iia
™ Chrockati i
pito: ío mi,,| .,

'-•" - JorniiliM
htaCia - cortini
™i*s Samo:
feríeiro. ;,¦„,,,
ia.l1tiiH3.-u r0"
ycuuaoMo..,'¦J" Maria Ci-¦(-,

g»-S:a Dp,,,

lMSCiMfEA'7
*[U. Illh» ti.i ,-

Plf« BarbM
,-ru:uo. mi,,,!.,
""«•««w tinia.
.~. ?aO, lllhu rln

Se 3í fi:

cm-
S.i, pro-

Io riu Tm-
Fr.inkiin

Mrli Pc-
rtmé
Sra,

I' (>.'-S-
¦¦¦' ' Sr,
'- ripipi-

rantln da Motn, com d sr. Abi-
micyr Ribeiro, filho Co sr. Mca-
dr Ribeiro e dn em. Atlella
Qulntanllhn Ribeiro,

Scrvlrilo de padrinhos, nn co-
rlmonln religiosa, o sr. Kle-
ber Miranda Cp.rrioro e sra.
Cleru7a Monteiro de Snuztt; «
(ic testemunhas, no fito elv". o
sr, Silvio Mota c s.n. Leonor
Ribeiro.

ENLACE CONSTANÇA — DA-
VID — Healta-ca lnjc o e la-
ce matrimonial da srta. Ca:*'-
tança Hnr/.ot. com o sr, D.*.vli
Büiito da Sllvn.

FESTAS
D pi

)S
i:m de
Vi-lía

Nor.-

«uUeJesu,
,- °wn nu..
£?« •». Ho»:.«d Nertj

J*ta FH!„ ..
i*11 freire M.i.ri, -

«OlKrfDOS

* '•'"» So í-:'" « vi. .]',..,'¦-'' 
SR. r;p',U»Es

»-Ur

« do fi .\:i-
ho p srn T?re-

elrn de Sa' II-lli)
ir- 011-

Fe r.n:i-
a Arla!-

UME-'¦aitcío 
l.n-

Ailci \n.
<¦ ANDRA-

'" ••-'DINA
M-llor

''.i-o-jlnri
¦i; F?:n-

•s>rRo"s • ¦ A1,cn COE

IM Lu-
ACHINO

AUMENTOS

}m2!£?»* rocha
^.DMRYR..,:'!u""0 XA-

*•»?£«* ** l1M •*¦>«»«*.',..Íh s Trindade, r,
?Si*Y-V?^1?1 *" "nho

— CLUBU MILITA':
IR, t|iitnta-Irl:n - u Bcasailu'
uni espntaíul¦•• oo cela: "A
Vai ,i do lm;>:rador". Bllhe-
tri ii vp:irJu com SOÇj. de nbn
llmento. nu ne;inrtnmento Re-
crcatlvo cp-ni o tenente Bor-
ce-, n t) R. E. 1„ capHSo Dlr.-
i.'.ntlno nn Diretoria de Re-
cniinr.ento — Ministério dit
(!u->rn — i> com o er. Carvalho
n: Eilílclo Prata Vermelha.

Dias :'(! c 21 — Exciirmio no
Hoíel Fn.*cnda da Oçnmn. BI-
lliete-i ft venun no Dopartn-
m;'.ito Re-rentlvo.

HOMENAGENS
PROF. 1BANY DA CUNHA

RIBEIRO — A AsíOCjlaÇÍO dos
t-'.-rvldorer. Civis rio Brasil em
reconhecimento no esforço qu*
rn f?u beneficio tem (ido re-
nllzndo nelo prof. Ibnny ('«
Cunhn Ribeiro, seu nf.ial se-
crrtarlo e c-r-prrtldent'. nenhn
ci • lhe prestar umn homena-
ciai Inaugurando o s-n tetra-
'o cai íiia sfde, nt> eJlfielo ío

I P. A. S. E.

COEMORÂÇOES
MÉDICOS DE 1932 — A fim

cir roT.omoy.r o aru vlflttlmo
e.nlvrríarlo de fcrnintura. o-.
médlcoa do tur.Ta de 1932
conititulram uma ComlreSo
Organistãon eíicarregiia df
promover oi festejes. Será rc-
i>I!:?.lí.i no dl,i 2 de outubro
uma romaria ao tumu'.o do
prof. Cariou Chagas, prr.ilda
Ce almoço Intimo. No dia 3.
haverA uma mifsa na Cande-
>¦:, e. 6 noite, um Jantar no

Ptlc-sZ? % W-aa.-l». Copacabana Palace. A Secre
te.. ." A'tí'i-i Sa Bn-h. turii rn Gopmlala rantlnim nnA:cW'S da Ro.-h»VtòntJn» o.

rom o sr.

Si^?SâS3»» DA
,*x*.-j •„ , 

* 6»»" An«.

'¦'¦''«iii-
SS,*!» «toiM,

••'••-V.V.V.....

'.< :i Ca Con-.lsslo confia::» 101
rtrs. Cláudio Mmqulta de A*e-
í»do. Ivens Freitas tle Soun r
S Cruvlnel Rstto esti locall-
rada na avenida Churchlll 91.
0." andar t»-\ onde deverá «v
?nv^r:.» toda a eomponden-
ria. O «Ir. Antônio Benjamin
Barreiro» Term. te*ourrim «"«
Crnlzsllo, »ps:» recebendo i;

¦ ••-•-.-.''AV.r-rtWwSrtVIAW-rtWVWM*.

teatro da Avenida Gomes
Freire para aplaudir o gran.
de elenco qiie tem á frente
Luz Del Fuego e EIvira Paga.
TRIO DELANEY.

A NOVA ATRAÇÃO
DO CIRCO GARCIA
Garcia, o rei do circo náo

mediu sacrifício e esforços
pnra Irnzer ao Rio o celebre
Trio Delaney, famoso conjun-
to circense ae contorslonisUs
húngaros quri será uma das
ssn?acionals atrações do Cir-
co Garcia.

0:1:1.3, a macaca amestrada
ci: T.irznn; Troupe Cristlans
o o-, Constantins, notáveis jc-
(ii:.i continuam senão m
f:.-.r.irs números do Circo
tíarol:-".
: v\ 1; : nu.; artistas

: o ; i.'í.fííio.s dias
f'.'¦' r.15 o IJtii 83 pndcrí o

;:it;;-) ."•¦ .-.-.* I r a nnvii eviu
«..'ío fie ! "1 "—io:- no Teatro
.' crr:l.:'.o-, ;nC"-'t?et£nno a"Ohiçuihiia V '.•'*.". oH'lnal
«Ip5 Ae1oll'o Tnn'.t!:i n.i Kdáp-
tação 'dé I.AIs Iglrziau' e ,losí
WcHderlcy, JI no dia :>.'i i^v.\
c feus r.rllslas embarcarão
rí.rd Pcrrtihiiiucn a fim c'c
«rtrcai* ein T.eclfc.
"0UÉ ESPETO.

>IEU FEUPETO"...
COM l!M VIGOROSO
ELENCO
A Empresa Luis Galvão vai

crisar no Testro Kecreiu, 110
prox.«no dia 2S a sua Com-
panh.a de Revistas quu conta
com o maior conjunto ae ar.
tisías do gênero. Assim ve:c-
mo3 Junto Cole, Snva Filho,
Manoel Vieira, Granae Otílo.
íris Del Mar, Dao Maia. Maia
Rubia surglrA como prlmetra
íi?uw feminina do elenco e o
orljlnal escolhido foi "Que
E.speio Seu Felipelo...". de
autoria de Ary Barroso, Hikii-
berto Cunha e Roberto Font.
Duas muras granaes figur-iá
femininas etsao em negoci.t-
çôes para Iigurar no elenco.
AMANHA

O NOVO ESPETÁCULO
DE DERCY NO REGINA
Amanhã, quarta-feira. Der-

cy Gonçalves aprewntará no
Teatro Re-ina "P»ris de
19C3" rnxraçadissima fanta-
sia-muiical Impirada na fa-
iqo«a pera de G- Feydeau
Occupe-toi dAmeli»" ein tra-
dução de Bandeira Duarte e
Daniel Rocha-
(MANO ESTREARA* DIA I-

NO CARLOS GOMES
Chang mie no momento Ias,

a srj ultima excursão pe:o
mundo vlr& diretamente de
Montevldíu para o Ttatro
Carlos Gomes onde esirearA
no próximo dia I." de outubio.

°Uios
KHVâ 

^"^ EV!POLOANTE E ADORÁVEL DOS ROMANCES DE .'-MOR

«Br,

E RECUSOU SER MINHA ESPOSA ' — SORRI E NAO RESPON-

A ,M 
° DIAB0 NO CORPO — CHAMADO DE URGÊNCIA — VOCÊ t

L-. cs Astros - Poesij - Canções - Ccnsultorios • Concursos, etc.

tV 
*'269 de

l'f i|l l I I l 
a migica revista do amor, que di torte. tanto mais
inimitável quanto mais imitada. CrS 4.00 — Na» bancas

Dan Mason (Howard Duff),
um vaqueiro que por causa dc
seu caráter independente a:a-
ba sempre brigando com seus
patrões, vai aó rancho de Dave
Blodgctt (Ed Begley) íi pro-cur% de trabalho. O.fazendeiro

tinha abandonado o rancho
dos Blodgctt para lr viver com
a anciã, consegue convencê-lo
ile que esta neccslsta de sua
ajuda.

C.vril contrata um famoso
advogado trapaceiro para en-

'£!*!-?4^^^K^'V?|^^B*...>-..-.y:»:- '---^•¦¦¦¦¦¦'¦xCe-v¦'¦'-'¦ ^^^lv''*" ¦'-'-í'.'.-.'.¦.'-'-ÍOTmJB^''.'-'.-7-'.-'"*yi^í"'''¦'v"**"'¦ '¦'iiW'"''¦' '££&?& rSísJ3£ v

HlÉA||u*'-\-r' ' --Jtíam X' * '^^iÊÊÊf '. ií J^H ^IP^^^w SMKg' 2

Howard Duil, /osephine Hil e Craig Stevens em "Teimosa
e Valente" da Universal International

1 contrata apesar de seu
rçenro Cyril Guthrie (Cralg
Stevens), que é o capataz da
.'azentja, parecer não slmpati-
zar com Dan. C.vril e a filha
de Blodgett (Bárbara Knud-
dsoh),»6fio os quc na realldada
dirigem a fazenda a seu gosto.
Hntre as ambições d» casal,
figura a de apoderar-se da
rancho de Miss Birdie (Jcse-
phlne Hul), uma anciã que to-
dos têm por louca, para venáê-
Ij a uma empresa ferroviária
quc projeta íafcer passar 03
trens por atiuela; terrenos.
Bonnle Lee (Mona Frèeriiari),
a linda cozinheira da fazenda
dos Blodgett que ajuda a ve-
lhinha, conhecedora das malé-
volos projetos de Cyril, traça
um plano para arrasa-los. O
que Mlssl Blrdle necessita é da
uma pessoa inteligente e ds-
cidida que possa prbtegs-ln e
para I.seo naad melhor do qus
Pan Ma.-on.

Bonnle que já havia dacio
provas de simpatia a Dan,
enamora-se dele e se declaia
para espanto do vaqueiro, o
qual não o'ostante gostar da
moça, suspeita de algo e trata
de não se comprometer. Ven-
do que desta forma não será
fácil conseguir vencer a resis-
tencia de Dan para levá-lo
pelo caminho quc ela deseja,
a jovem arranja uma briga
entre Cyril e Dan, que na-
turalmentc acaba em socos e
com a renuncia do vànuelio
a seu emprego. Dan se despe-
de zangado com Bonnle, po.s
descobriu que tudo se passou
por culpa dela.

A pouca distancia da fazen-
da. Dan se encontra com José
(Ohrisfin Martin)..:<) :vçlhr>
criado. de MISs Blrdje, d^ual
instruído por Bonnle, oXah-
forma de quc na fazclídst.irtc-
cisavam., de um...vaqueiro. A
velha o contr«tft'e Dan ge en-
contra num roncho-onde- enis-
tem: uma vaca,' um burro,
dois leitões, três galinhas, è
uma gambá. Miss Birdie en)
sua debilidade mental íal£
com os animais como se fos-
sem pessoas e está convenci!-
ca de que seu marido "o ge-
neral". que foi 6. guerra, civil
com os exércitos de Abraham
Lincoln, voltará algum dia.
Entre suas mais preciosas ie-
cordnções encontra-se umi
carta de Lincoln na qual (li
noticias dc seu marido. Dan
em vi.:ta do pnr.o am.i pre:en*
de lr embora, mas Bonnie, q;:n

contrar a maneira de usurpar
da velha sua fazenda. O pia-
no consiste em fazer com que
um tribunal a declare incapu-
cilada e nomeie a Cyril e sua
esposa tutores de Mltss Birdie
para que eles manejem seus
negócios. O advogado e seu
cliente fazem uma visita ao

rancho da louca para explorar
o terreno e esta lhes diz que
nada poderá fazer até que
o "general" volte. Ao falar-
lhes da .carta de Lincoln, es-
tes pedem que a mostre, mas
ti chegada de Dan os deixa
desconcertados. No dia se-
guinte, um dos homens de Cy-
ril provoca um incêndio e en-
quanto Dan o persegue e os
demais aeondem para apagar
o fogo. outro capanga do mal-
vado Cyril rouba a carta de
Lincoln.

Miss Birdie c solicitada para
comparecer diante de um juri
que decidirá se ela está no
seu juizo perfeito, ou se cabe
aceitar a "generosa" oferta de
Cyril e («posa de sa ertearre-
E-arcm dela. Segundo a lei só
podem ser tutores os casais
rejistrades nn comunidade e
Dan e Bonnle correm a casar-
ss para estarem em dtúaçSo
de pedir que cies sejam no-
meados. Não obstante i>?to ¦
não teria sido necessário (de
todas as maneiras eles se te-
riam casado porque se ama-
vam), pois quando o advoga-
do de C.vril pede que seja lida
a carta de Lincoln como de-
monstrnção da loucura da ve»
lha, que fala de seu marido
como se aindu vivesse, esta a
recita de memória declarando
no final que cs homens bons
não devem morrer e por isso
ela não se resigna em consi-
derar morto seu esposo. O juri
depois de i-.-cni.ai- còm profun-
da emoção suas palavras, a
declara em seu juízo perfeito.

Gertrud Fridh e Benqt Eklühd, no illme "Ccrtiço da Vida", iilme
volta às nossas telas a Kungs Film

realizia qne traz c'c9

m3S3l %miá ^sM^^
MOVA ESTRELA PARA BLASETT!
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| RE6DNÂ (Tecstro Dulcina) f
KUA ALCINDO GUANABARA, 17 - FONE : 32-5817 )

AMANHA, 17 — ESTRÉIA, às 20 c 22 hs. I
DERCY GONÇALVES

na SEGUNDA SURPRESA da ;ua
brilhante temporada :" P A Ií I S D fc I v> O O ".

COccupe-toi d'Amélle I"
Versão moderna e musicada de Chianca
de Garcia sobre a eiuraçatíissima |jí\i
G. Feydeau, trad.de Bandeira Duarte e
Daniel Rocha, partitura, Javme Mendep:.

CHIANCA. DE GARCIA — MONTAGEM :
PERNAMBUCO DE OLIVEIRA.

QyiNTA-FEIRA : MATINÉE AS lfi HORAS, PREÇOS
REI)I'/Il)IK-i — (Bilhetes à venda)

)

i|Bi# Ii Bife p
i DIREÇÃO:

I

Eleonora Rossi Drago é a
ultima descoberta do cinema
italiano. Natural de Gênova
c pertencente a distinta fà-
milia burguesa, a jovem dei-
xára-sc percuadir pelo crítico
teatral Silvio D'Am)co a in-
grcssnr lio cinema. O primei-
ro filme em que participou,"Altura", não teve, porém, o
sucesso que desse se erperaya
e a jovem estreante já pen-
sava em abandonar a carrei-
ra cinematográfica, auartdi o
diretor Çomencini aíil» d-**-
lhe outra oportunidade no ül-

S *e.»4à ML, ~*' ...Jk ^JÊk^yé]
J^fmjj yy-'^\

Av. Cvmr-S Krflrt - Tel W-UÍII

1 MART LOPES • MW DANIEL
i •

Aprirfttam"A VERDADE NUA"
U* r»f»o OrUndo » WUrl» Daniel

c o m Elrirç Pago & Lua dtt Fuego
IIM VKItO.MIM |-KOBl'ÇAÍ> COM UM OKANDL tLtNCO

CIRCO GARCIA
AV.

I)
PRblSIUENTE VARGAiS - JUNTO A CENTRAL

I A':it I A M E N T li AS ül II O K A S
Quiiitas-leiras - Vesperal às 16 horas;
iábcK.os e domingos, às 14,30 e 17 horas.
CHETA, do Tarzan — OS 4 CRIS-

TIAN — OS CONTANTINI
Alnunc!. internacionais - Animais amer «muaw
Irados - Feras Indianas - Um verda- Y.,'.'™H*'"¦¦'!

drlrii '/.imliiKiro Ambulante. SwPP"

O comediante Alan Youn^
acaba de Iniciar uma "tini."
née" ai-tisfcn q.ie o levi.rá a
dez r'03 principal*! Estados dò
Tio Sam, incluilve Iridianopo-
lis,-onde êle terá a oportuni-
dade de assistir à estréia do
.\eu recente filme oira a Mar-
ca das Estrelas, "A Feliclda-
de estiivn perto", técnicoloi
(|ue apresenta a'nda » can
tbrn Dlnah Shore e n bavlto
no Itobert Merrill. Nas suas
aparições no palco, Alan atua-
rá no ldno de Joan Tayloi.
uma figurinha colorida oue
esíá fazendo furor em' Holly-
wod.

* • •
P^ir» evitar íompltcaçAés

eplstolares, a franceslnha Su-
«an Clouiier reiolveu d»r um
pullnho de Paris a Hollywood,
e foi discutir pessoalmente ai
condições do seu contrato com
a Paramout. Se tudo correr
cm boa harmonia, como se es-
pera. Susan ser* a "estrela"
dc "Pcrslán Gitlf". tm "pai-

pitelro" de Hollj-wood afirma
que a moça é de "estraçalhar
corações de matéria plisti-
ca"...

* ? *

O Clube de Imprensa Cini-
matográfica, de Tóquio, con-
cedeu a "Crepúsculo dos Deu-
k*s" o laurel correspondente
"«o melhor filme do ano*', e
a Billv Wilder, o do "melhor
diretor". Tal como aconteceu
ao recebera diploma ofertado
pelo Clube de Cinema, do Rio
ds Janeiro., mr. Wilder ime-
diatamente telegrafou para
Glória Swaneon. transmitiu-
do-lhe a auspiciosa noticia.

< CINELANDIA

.• .•.^^>¦. VAV V.% VAf.VVJ^%VJ'AWWi,%^Ai%%%y.,rtW^WWWVWVWWy!
r "Exllido do pia

í

CAP|TO|,|ü — ?i una - "Em-

iüit paíiolcmpó".
IMPEUIO - Si-UalH - ".Meni
' Uraçin lü, ctpetairt" — Mor.s
iiay e Oortlon * Maeren — i —

4 _ u _ h _ 111 horas.
.'.ICTKO — ii «491). —. "Ceio

para b?l.|ar" — Junc Al yson
<• Van Johnson — lü — - —
4 — 6 — li — iu lioras.

ii — s — 111 horas.
PALÁCIO — 23-0B38 — "0 re-

(.resso do Inferno" — Wcnfiell
Core; *¦ v>ra Ralston — 2 —
4 — fi  K — 10 horas

PATIIE' _ i: 87Q5 — "Heran-

C» mnlillta" — llaywar I ••
Jutiy l.aiiroiui' — 2 — 4 •—
6 — 8 — 1(1 horas.

PLAZA — 22-1037 — "O Ultimo
isiidilho" — Alian l.adrl r
l.l.*»h»th Srolt -.2-^4 —
fi — S  lll horas.

nt:\ — 22 6327 — "Pandemo*
mo" — OUrn & Johnson ¦¦
Martha «»yr — 2 — 3,411 —
yi9 _ j -k s,40 — 10 horas.

KIVOI.I — 42-9J25 — *'0 cami-
nho para o rasll*n" — 2 —
4 — « — » — 10 horas.

VITORIA — 42-0020 — "O forlc
da vingança" — Dane Clary
e «cn Johnson — 2 — 3 —-
4 _ 5,30 —7 — g.JO _ 10 20.

CENTRO
CENTENÁRIO — 41 «543 —

"Modelo 19" e "Rainha das
Amaxona*."

CINEAC TRIAMIN — 42 6024
srsMíf» passatempo".

COLONIAL — 42-IJI2 — "O ul-
limo caudilho".

FLORIANO - 43 pW7I — -O rc-
cn*sin do Infornm",

(iCARANV — 32 5SS1 — -Som-
bran da Ifl".

IDEAL — 42 I2IS — "Mrm
hf»çn* lr M;»eram".

ÍBIS — 42 07SJ - "Pmlrla da
fuTrU** f **Vor A»% pHtnU«

l.»PA — :: CSI3 — "Sublime
indoUrnrla".

MARROCOS — 22-:s;s — -o
mulato*.

MEM DE SA" — 42 TliZ - "O
l*He ila Tlneanra**.

OLÍMPIA — 1: IM ~ -Vrn-
drtta** f "O fotastrip-o mis
teriot»**.

PARISIENSE — 2Í-U32 — -O
aluno caudilbo".

PRESIDENTE — 42 7IM _
Kc.-anci maldita

TRIMOR — 43 «Ul — -O oltl
cio raudtlbo".

RIO MRANTO — j;;.;:. _
f-.u^n m- ¦

ito jo«e- — «:--.? — -o
nau Moarei".

ZONA SUL
tSTOCA — -A ••.-•¦• tenta-

HOJE NO RIO
— "O

"OS

ASTOIllA — IT 04GÜ — "O lll-
tlmo caudilho",

BOTAFOGO — -'li 22.-.0
rpcrrss» ri» inferno"

C.UANMIARA — 2fi-!U3!) — •
três Xarás".

IPANEMA - 47 3H06 — "A

grande tenlaç.lo".
I.EBLON — "Expoentes tia mu-

fira.**.
MBTRO — 37-n.SllS — "Cedo

para beijar*'.
MIRAMAR — "O forle da vln-

linnçn".
NACIONAL - 26 6072 — "Cida-

de ne^ra".
PIRA.IA* — 47-2CDB — "Soh os

réus de ScvatSa". e "Mediu-
11 n força*."

POLITEAMA — 1--1143 — "Ca-
valo 13" e 'Todl-io Texano"

ItlTZ  ."-7221 — "O t.ltlm.1
randilho".

UIAN* — 47-1114 — "Meus hra-
çus le rineram".

ROXV — 27-8243 — "O regres-
so do Inferno".

SAO LUIS — 25-7679 —
braços le esperam".

"Meu»

TI|UCA
AMERICA — 48 4519 — "O re-

greno do Inferno". ,
CARIOCA — 28-8171 — "Mtus

braços te esperam".
METRO — 48 8840 — "Cedo

para beijar"
OLINDA — 18-1032 — "O oi-

tlmo caudilho".
71 JUCA — II isis — "O torte

da vingança".

OUTROS BAIRROS
• \WKNIDA — 48-IW7

grande lentaclo".
BANDEIRA — ^» 7J?i — -N*o

t nada dl«so" r "lorinrnti.
ao oeste-.

CATCMBI — -J-JMI — "Ser-
ras imcrffi! ¦¦

I M U I" UE U' — 32 va
•Banio" e a "Terra de de-
psorarlro*

ri.CMINENSE — 28-1M4 — "O
scsouio dei bandoleiros" e
"conrao lutador".

i.NUU' - 38-1311 — "Baio-
netu raladas.".

BAIIDOCR LOBO — 48 Ml* —
"O kltlmo tiiJilHo*.

MARACANÃ — 4S 1»I» — ~»
tnode teatação**-

ÍAO CRISTÓVÃO — 3-»2i —
-Derlsio antes da amanhe-
cer-.

SANTA ALICE — -Dupla d*
outro Mate".

VELO — Mlí»t _ -As mu-"
Um*** «Vem d-r-m* e "A

marra de satanaz".
VILA ISAlIF.L — 38-1310 — "E*

proibido amar".

SUBÚRBIOS DA
CENTRAL

ALPHA — 29-8215 — «A gran-
de tentação".

BANDEIRANTES — 29 3262 —
"Arrojado embuste" c "Fl-
lho do Xeque".

BARONESA — "Brumas ia vi-
da" e "Senhor 880".

COELHO NETO — "Louros por
mui Ira".

COLISEU — 29-8753 — "Meuj
braços te esperam".

TAMPO (iRANDE — "Tocaia"
e "Meu amigo llarvcy".

niISON — 29-144!) _ "Apenas
um delinqüente" e "Teste-
mnnha de vista".

II1A.IA* — 29-8330 — -A sereia
.e o sabido".

JOVIAL — 29-0652 — "Meu
deslino e pecar".

MADUREIRA — 29-8733 —
"Luar do tertáo" r "Ban-
dolelros do Missouri".

MASCOTE — 29-0111 — "O ul-
tlmo caudilho".

MEIER — 29-1222 — "Homens
ria".

MODELO — 29-1378 — "Mulher
de nia".

MODERNO - Bangn — 842 —
"Um gtllo de angustia".

MONTE CASTELO — 29 8250
"O regresso do Inferno"

PARA TODOS - 29-5191 —
"Herança maldita".

TIEDADE — 29 6532 — "Hora
da decido**.

PII.*R — 23 6IS'1 — "Irlme
-.ubraarlno" e "Rustr ulva
uma vida".

QUINTINO — 29-823* — "Mu-
lher de tua".

RYDtN — 49-1633 — "A In-
Irusa".

IIOULIEN — 19-54*1 — "A nol-
ta que nio beija" t "Dois
faatasmas vivos".

SAO JORGE — "Se en tora
tel"

TODOS OS SANTOS — 49 »J»J
— -«Ituneto".

VAZ LOBO — 29 9l*t — "O
larte da vingança".

SUEJRBIOSOALEO.
POLDINA

T.RAZ DE PINA — N-HO -
"O lorte da tmjtncs *

BONSUCESSO — -Mcat tn-
:-¦¦ te fT'*a*n

ORIENTE - M-IIII — MeU
noite" e Tamppeies desata-
funftes"*.

M»CA* — -Reraara -¦¦¦-.
P4RAISO — ;» !«-» — -A ala-

fa nua"
naltn".

PENHA — .1(1-1121 — "A ou-
tra e eu" e "Os valentes da
montanha".

RAMOS — 30-1091 — "Kit Kar-
son e "Misslo na Coréia".

ROSÁRIO — 30-1880 — "Oi fl-
lhos doi mosqueteiros".

SANTA CECÍLIA — 30-1823 —
"Os Gregos eram assim" e
"Destino is nuvens".

SANTA HELENA — 30-2668 —
"Segredo de Estado"

SAO PEDRO — "Montanha doa
sete abutres".

CAXIAS
BRASIL — "A sombra oa

agiila" e "Duas paixões em
lnta".

CAXIAS — -Mulher ganister"
e "Raça e fldalguia".
ILHA DO GOVERNADOR

JARDIM — "Brasil deiconhe-
rido" e "Cumplicidade".

GUARADU' — "Oi gregos eram
assim".

NITERÓI
ÉDEN — "Um grito de an-

guslla".
IMPERIAL

floresta" e "Tril:Vingança
lha flo lei

da
lesou-

"O forle da vln-
"O regresso do In-

ICARAI
«anc»"

ODEON
ferno".

PALACE — "A lntrusa".
SAO JOSÉ' — "Oi gregos eram

assim" e "Lel a tiro".
PARAÍSO — "Vontade Indo-

mlta" e "Ij;rimas de mu-
lher".

VITORIA — "Lucrecla Borgia"

PETRÓPOLIS
BEGOARI — -O Intrépido xe-

rife" e "A mulher tigre".
CAPITÓLIO — "O forte da vln-

«anca"
D. PEDRO — "Vingança d»

llumu" e "A trilha do te-
•oaro".

PETRÓPOLIS _ "A Intrica"
VILA MAR»TI

GLORIA — -Espada contra es-
pada" e "Mares 'ansrtnt ¦«/

NOVA IGUAÇU
IGUAÇU* — -Mem kracos te

esp;ram".
SRS. G CR ENTI» DE
CINEMAS

A na d» evitar ijoe talam
errados «a cartatu ff ci-
aeftas qne pablc^jao* dia-
lUmtate pedimos tjoe tus
avtseni qualqatr alleratlo ba
ra que • puMí-o ai» seja ra»;
Informado e ao prkprto prcjal-
ra dos charmas. Aleademos as¦¦'¦tr-.i 

pela telcfeae 43-7KS---!-.--. tã% 13 ãs 15 ha-
»a»
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me "Pcrsiane chlusc" (Vene-
zlanas fechadas). O resulta-
do foi unanimemente.conside-
rado como satisfatório e, des-
de entao, Eleonora Rossi Dra-
go participou em muis cinco
celulodes, ainda não presen-
tados nas telas italianas, en-
tre os qüals wTrc storie prol-
bite" (Três histórias pioibi-
das), de Augusto Geitir.a. Mas
Aless.inilro Blasettl, fjtic as-
sistlra à filmagem dc algumas
Uni:?, cz t]pe-tíio dc tc-ia co-
mtí principal interprete fem -
nino, ,io lado do pro.DRonist.i
masculino Amerieii Nriaiiàri,
nn filmr, "La fiammata" (A
líbarqrla). tlrdrd ' ria faino a
p:!a tcntral de Henri Kisíc-
ma-:clters c que c ta s^nii)
ríl-i-lo atualmente.

BIO REPÓRTER
23-2904

E pecinl para DIÁRIO
NOITE

DA

Por JOHN TOOD
HOLLYWOOD. — (INS) -j-

O caiai Julcs Slcin comprou
uma casa em Paris c Iodou
esperam gue Doris competirá
c:m Margaret Biddle e Roü-
ta Winstori para conquistar o
primeiro lugar como unfi-
triões internacionais.*

Em sua festci-cocklciil, Pcil-
ny Singlcton deu aos convi-
dadas uma pré estréia dc trâr.
preciosos vestidos c/uc Howard,
Grecr desenhou para sua cs-
treia no Billmore Bowl, na
próxima semana.

Vi'*

Roscoc Karns escreveu-me
dizendo que vai tomar uvi
curto periodn de /crias cem o
seií popular programa dc te-
levisão ".Rociei/ King, Deiezti-
ve" para vir a Holli/vjood, ¦
isilar o iteli), Iloscce Todd
Karns,

Gracie Fields e seu esposo
estão encantados cem a vida.
em Capri...

a*"*.Ma

.¦V #y# i
I Va ver * 1

Melãl
I 0 melhor espetáculo 1
8 europeu de Patinação f|

1 no uEUl /Ii UblP /l
Ba / |ú;>.íp

vi í^í 1
H ^^f^k ' ?$
H ^ íkkJ 1m An í( H1 / l M f^^7H
m A maravilhosa' /1 Revista-Fantasia z

^^ ooi •'riu Richer ;1

^B & 
Patinadores campeões olímpicos '

Wm -ü Bailarinos excêntricos i Cômicos ^^
»| *ír Coniuntos Folk-loricos> Grande
y||| -Cr OrauBstrol ím 33 feéricas cenas I

I PAVILHÃO 00 6ÊL0
tflff! ?onto do Calabouco
WÈ amnii: . •
jmi sábados e domingos as i/.-CO his.
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viupkak :i ¦ s í \.\i:
Id Campem;.!í i u I: 't o ( • . •.
!• priij' ia ai i e". .• •!¦..'
Ia 1'ii.nlia. I1: n i fi -_ - •• ,:
tniiiilc liitaitiia (•'.,.'( '
ram doi. fate <.- i i ¦ i
r!i(|ii:iii'n Rllhii li, i 'wi' ¦ | .i iv"
a seleção piintna; n '• [iv vr n p e I
nn hasliol Irmi. 'nu 'o . :u
çâo tio publico, na rodada ie ¦ ' •.';
l,;s". Tres nome.' que vão \? . .

Ircinns do selecionado brasileiro.

ll — Na pri incita
et 1'cmiuiiio. três

. Mias manobras
lri da noite,

.: llnra. Iraiii
i o

rodada
figuras
dentro

llilba uma
Ni vea fo.

triunfo das cariocas,
n decepcionar, c deixar¦r't) que vem mantendo

, que chamaram a aten-
campeonato das "estre-

In das convocadas para os

^Vj%'"''''^"_^H__í__é____Pv^w6c"_w'"C'n - ^BBffí^tí^ '__f88_ft__i' 5-'"-"'".^_bb*_ _____________________¦ m.-.¦& -.^õèsémp^^"-'- *i*>v&í3bÍ£*yví>-'--'. ?^
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Olimpiadas Inter Colegial, foram realizadas as primeiras partidas do certame, f:„,
Alente e Mauro; Scrlã, Haroldo e Alberto; Ncncço, Bosco, Adriano Silvio c llnmh.iAS 1'RIMEIltAS EQUIPES VENCEDORAS. — Após a cerimonia do desfile e do juramento, que deu inicio as

do Andrews, derrotou o Sãu Bento, por 1x0 (goal de Adriano). A constituição do Andrews foi a seguinte: Flavio, Alente *,.íc.,iv.. wu- v
niinino, o Mclropolitano, conseguiu, abater a Escola Técnica Nacional, por 2x1 (15x7 — 13x15 c 15x5). O Metropolitano foi defendido por Solange, .Ar's»"*• £"• 

' ..
basquete o AiirIo Americano sobrepujou o Ernani Cardoso por 47xl(i. Ainda foi realizada a partida de voleibol masculino, entre os educanilanos V_°_,m'-..._. u„X„

I5x"). — Nas fotos, da esquerda para direita, as equipes do Andrews, Metropolitano e Anglo Americano. Deste, aparecem

Nely, V üma, .lanei Heloísa Rezende e. Ilr
 rnani Cardoso, vencendo n primrir

além 
"cios 

jogadores clc basquete, elementos do voleibol deste

".' Nn voleibolh!
'",pn.2» 

usa.

Convenceu a seleção carioca, embora longe de sua produção
O que foi a primeira rodada do Campeonato lira
sileiro de Basket Feminino — A cesto das flumi

nenses que valeu pelo triunfo...
A primeira rodada do Cam-

peonato Brasileiro de Basket
Feminino deixou motivo para
várias considerações, princi-
palme nir. no prelio em que
.se deglacliaram cariocas e pa-
ranacnses. De inicio, o pu-
blico presente não foi rios
mais .satisfatórios, embora á

a Olimpíada Colegial
a ******——.•**!¦•¦,

í, Y ^m^ty^'" ' 
:i '^j» ^%A'*^y"Y.,X: ....JsÈgèÊÊ

;'a ,!•• : iluracfin física ilu l.xerilto, toi
lios josos iulcr-rolc&iais. Houve n tradicfbli u i
it* do fon» simbólico e. n juramento do atleta qui
r.ivrttc. .\ cerimonia coutou com a presença

• ,! • ur.i iiiiiiuliiiMi e.-|ic!inulo,. a abrrtuia
iP-íilc ilo» diversos concorrentes, a chega-

foi feilo por um representante cln l.a
ilo sr. minislro Simões Filho. Na foto, as

bandeiras cm forir.-ititra, aparecendo cm primeiro plano a iln Instituto Coração de Jesus

arrecadação tenha chegado a
casa dos 7.229 cruzeiros, in-
lliiência direta, dos cinemas,
uma diversão tradicional aos
domingo-, dos moradores do
bairro da Tijuca. Amanhã,
por cerlo, a renda cm rela-
ção a da noitada dc abertura
deverá ser boa,
1.' JOGO

O jogo S. Paulo x Est. do
Rio leve a favor das handei-
rantes nm "placard" alar-
manle. 75 x 4, mas na verda-
ile a seleção fluminense, for-
mada a base ile moças entre
15 e 1!) anos, sentiu os efei-
los de uma estreia e a presen-
ça de numeroso publico. Mes-
mo com a diferença espeta-
cular as fluminense* não dc-
sanimaram, tanto que a sua
primeira cesta, conquistada
por Daise, serviu para vibrar
com Iodas elas, comemorai!-
dn-a como sc fosse a cesta da
vitoria. Não se pode fazer
uma apreciação mais dela-
lhaila ila seleção já enume-
radas, ria fgraquezsa rias flu-
minen-es. As campeãs joga-
ram rie qualquer maneira o
chegaram a totalizar no mar-
cador 07 x 0. quando se vc-
rificou o lance que fez vibrar

o estádio — a primeira ces-
Ia rias flumincnsc?i.
F1BIÍA li TI.NICA

O encontro Distrito Federal
e Paraná não decepcionou,
l'elo contrario, sõ não trouxe
parlt a torcida niaior sensa-
çáo, pcla superioridade de-
monslraila desde o inicio pc-
las metropolitanas. As nossas
representantes estrearam bem,
embora demonstrassem erros.
quer na marcação, quer na
aplicação ilas jogadas. Algu-
mas cariocas descuidaram ria
marcação, facilitando as ex-
cursões perigosas que empre-
enriiam as paranaenses Al-
hertina e Marta, em ronlra-
ataque rápido, muitos não

»i

mmm utM
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CONFIRMARAM A FAMA — As tetra-campeães rio Brasil, n
confirmaram o prestigio c o favoritismo, abatendo as fiuminen

paulistas, tildas experimentadas cm cotejos
ís pnr 75x4. Fni um triunfo arrasado, onde as

iv/ivtf&vií-ivo::;':

inlcrnacionnis
itularcs tive-confirmaram o prestigio c o favoritismo, abatendo as fiuminen tes pnr 75x4. Fni um triunfo arrasado, onde as titulares tive-ram que deixar a quadra ainda na primeira etapa, mas as sup lentes cm igualdade de condições, n/m deixaram nenhuma chan-ee para ns rivais, culminando com a "goleada" espetacular de 75x4. Sem demonstrar "chaves" novas, pela fraqueza ihr ri-vais, a seleção paulista mostrou, no entanto, que eslá com suas defensoras treinadas para ns tiros as cestas. Com leio, ralifi-ca ram inteiramente p favoritismo que trouxeram tla terra ila s bandeiras.

baile das;
G, E. Lar p[0J,

«npanou um poMS
B:M" Proletário, tSefeito sábado ultimo,^clube, pelos jogada!mcnaRcm ao ,ua4JJ»ieve tnagnifivo, %-,.animação, muita al»bretiido um avultadj-t(le m^as, q„e f ¦
lada um birlho coSBoa erquestra, miiiiisobretudo imu dliu
S,nv.m8CntBpM**

Sábado prcximoaliilai'ln realizará a 
"

Festa da Prinum
orquestra típica efe"iibancheros"

Palestrino de
I.B.G.EJ

Fácil vitoria obteve «r;dr Parada dc Lucas teiI B.G.E.
Regular assiste

receu on gramaao deiãnão assistindo eotteta
iiiatch que pru
puardadn, visto r.ão te:~
I.B G I. a "oim"tiX.
cena luta ao cltitedelH
bora ririxa.jp (teaoniuü
a po í-uir um tw.n ea*
inaiuer o mesmo ritmo ei
observado - bom lateidi
lante disciplina etntei
dctioo,

Team dc Lucasi
ivo, Rosalvo e toi,

Ins Lu;? d Wilson; Fu:
ba;u' Ualmo, Valquirtoi
via,

Preliminar - 3:e

I ]'l

Mim
aproveitados, cm vita da má
pontaria que demonstraram
na pelc.ja. inicial. Nair, Ivone
e Marli, estiveram num pia-nn igual, nas falhas de mar-
cação. No poder ofensivo, ti-
vemos boa vantagem, com

Football do Departamento Autônomo
O Departamento Autônomo

da F.M.F. realizou ontem va-
rios jogos, para conclusão dns
certames das Series Ulxina, Su.
burbana e Rural, os quais ole-
receram os seguintes resulta-
dos.

SKHIK CUBANA
AT1LIA X TORRES HOMEM

Pacifico, 0, Graça F.
Clube, 0

O Pacifico F. C. recebeu em
sua praça de esporte a visita
do valoroso Graça F, C„ paia
uma partida amistosa

Regular assistência compare-
ceu para assistir o importante
match, que agradou em seus
noventa minutos,

Bom prelio eom uqulttorio que.
lez justiça ao "placard" de
0x0-

Ambos os adversários, peive-
ram ótimas oportunidades oe
marrar o tento de honra-

Empataram no "placarei" e
na disciplina.

Team rio (".raça;
Grilo. Waldir c llelio; Nel,

Nelio e Celso; Aníbal, Milt.m,
Ivan. Waldir e Maurício.

Preliminar — Facillco 'Jxil.

-- aspirantes: Atiiia :ixl. Ama.
dores: Torres Homem 2xu.

SAMPAIO X MAVILIS (Slminutos) — Nào comparece-
ram, <

suim; rural
S. JOSE' X GUANABARA - •¦

Amadores 15 minutos, o SãoJosc nân compareceu-
CORINTIANS X GUANABA-

KA -- Aspirantes: Corintians
7x;í-

COSMOS X ORIENTE — As.
plrantes; Oriente 4x1. Amado-
res: Oriente (1x2.

SERIE SUBURBANA
OPOSIÇÃO X DEL CASTILO— Aspirantes: Oposição W O.Amadores: Oposição ftxts

BB.NFICA X CACIQUE -
Não compareceram.

ENTIDADE CI.ASSISTAWilson Sons 1 x Esso a.
G, E. 4 x Brahma 5.

G í^fbí^^
*

R

I VICtMTt
CELESTINO

HA NOVELA

Alma úe Palhaço

y 20:30 às 21 mr»
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Universo 7, Imparcial 0
No campo rio Universo, tra-vou-se a natallia rie cordlall-

dade enire as valorosas equi.
pes do clube local c O E. 0„imparcial, vrnrenrio o primei-ro pelo elevado score dc 7x(>.

Prelio freco; cnm superlortdii-de flaprante do quaciro capita-neado iwr Hugo,
Não foi o Imparcial um ad-versario a altura, apesar de irrservido de alfmma boas atua.

ções,
Team do Unlvcrxn:
Alfredo. Raimundo e Varela;Daniel. Nilton e Htn-n; .loao"

Nilson, Washington, Eicio c Jo-.-cimo.
Preliminar — Bxa.

\C

rv

Ferroviários, 2, Vasqui-
nho, 2

Bonito prelio foi disputado nncampo do Cordovil. en'..e. os va-!<>rn<os clubes Ferroviário p *,Vasquinho. terminando rem o
merecido empate de íxü após
s^n minntts de movime.v.a7ão. eboa disciplina.

A crtiitacem fni jti*ta. cemo
ju-la seria a vitoria de qualquerdos dois quadros, pre.n.i da
boa técnica e vibração da as-
sUtencin.

Os quadro ,s estavam aa im
constitiiidc«:

FERROVIÁRIOS — Jayme;
Jsrbu «depois I -..:.:- e Ge-
raldo: Carrasinho. Lcvsa e R .s-
ie: Bauria Waldemar. Wilson.
Zr/uili.i e Zorrinho.

VASQUINHO — Hciii; Wil--nn p Dialnia: Índio. A-iinn-> e
Mario: Marque- Sidney. Pauln.
Hclio p CamPlô.

Aspiranle- - 2\l.

Marli e Irani, em plano dc
ataque, a primeira lutando
muilo no "reboque", enquan-
lo a. secunda partiu sempre
com precisão para a ccsla,
lornamlo-se a "cestinha" ria.
noite, com 17 pontos. Pena n
que Irani, náo possa acom-
panhar no mesmo ritmo, o
jogo de principio ao fim, sen-
lindo o esforço fisico feito no
primeirn tempo. Nair esteve
longe de sua produção nor-
mal, abusando de "floreios"
que dificultam suas jogadas.Ivone forçando o jogo sem sc
entrosar e Nivea, lutando
muilo, marcando eom cate-
goria, sem atingir lambem
seu jogo normal. Laura, Van-
da p nicinla, que entraram
no lugar dp Ivone, Irani e
Nívea, teve em Diciola a quemelhor se houve, embora o
tempo não permitisse melhor
desenvolvimento para elas.
Na verdade, o quadro meiro-
politano pode render mais,
crescendo nas futuras apre-
senlações'.

Enquanto isto' as parana-enses estiveram mima noite
feliz. Não foram a.s mesmas
ile sempre e tiveram contra a
conlusão de Aglaé, que veio
quebrar um pouco a unidade
rio conjunto. Tiveram um
mérito, souberam lutar e fo-ram. com a fibra, rivais difi-
ceis para as cariocas. Perde-
ram dp 35 x 24, ma' valori-
zaram com o espirito ile luta
a batalha, destacaudo-sr
Aglae. Maria, Iverli e Dilba.
El/eram com relativo êxito amarcação por rona, obrlgan-do as metropolitanas a arre-messarpi» dentro rio garrafão,sem rhance para boas ronclti-soes.

A arbitragem náo influiu,apresentando ns juizes. Ma-dino Astuto, I,uiz Marzano.Raul dos Santos e Julio I.e-fundes um trabalho Igual

\ -A

Y- ^«ft-. y w

C. A. de Botafogo, 3,
Radar F. C, 0

Interessante pan ida foi reali-zaria nn campo do Estrela, nalagoa Rodrigue de Frclfas, [o.ram adversários, as valorosos edlsciplnados conjuntos do o ABotafoco p Radar. Venceu o c.A. Botafogo pelo escore dr 3\nO quadro vencedor estava aslsim constituído:
Carlos Alberto; Gcralor ArCCadinhos Jujuba e Walter'Nelson. Nilson, Galego .Hélio êAni-Uo"
Tentos de Hélio. Ga.eso cWilson, um cada.

a>%%V.S%WyWVS%V.V.V,
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da Noile" f.
íj para os garolos í
:| Na 1* edição, ás ji
$ quintas-feiras :••:
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(0(;>\( DK AM VIKAO XAVIER
USADO COM SUCESSO HA MAIS DE MEIO SÉCULO

Dr. Ubaldo Varejão da Fonseca
rrnir.p. rhnica « , ,.„,_,, ,i,-„u,,, „„, ama|ala eirinIiaTécnicas .,;.,-,, r anrri. ini para emifet^a ile drotsdnrúanalómiras — M-'M-:'m fanetanal
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AI.Mi;, ima i,.\s GARANTIAS IK) I.I DER - lm dn- mais completos n»*'
rulebol na areia é o rio Vank. Ainda agora, re prcsenlau.lo a Praia tio I nnr. p''!]
Iram.-, ,,„e „ DIÁRIO DA NOITE está organizando <> Vanfc está ronrirmatido puwj
lc a impressão que anteriormente tleixou Trabalhador, ativo, srn wuf apresenta-»'^

Entrr ns valores At?"
„,„ dns iimum*

que rslevr nu HtW»^
— ....,-.,„. .,!,„,„ — ,,.,,,-„„,. niciimi quem rtif» l|"fr"j[iil

Ho juvenil — Almir é uma das atrações do certame. Na fato, rm po:« especial I""
KIO DA NOITE,

defesa c beir. no ataque, sendo sempre motivo rir atração.
grandeza uue n integram rstá Almir. um rie i eus zagueiros. Almhvcnil do Botafogo e tomou parte na seleção internacional ,lando os Jogos Olimpicos. Clássico, scgurii — havendo mesmo quem

KIO DA NOITE,

PODERÁ SURGIR SÁBADO 0 CAMPE
DO "TROFÉU DAS PRAIAS"

A equipe cio Leme (Yank Praia Clube
sando poderá obter o titulo máxime A ü&M,
dos encontros em que intsrvirào os vice-líderes-
rolao, o "artilheiro"

n„hl r2?JBenl«#° rio Leme iVank Praia
"Trote, «t ~S S3-"80 do títul° m*«imo doTroíc.i da.s Praias", um das mais orieinais e
£SSlTnMad^ CCr,on,es «»ue ¦ DIÁRIO DA
n?^5-J otwwc« »<w amante., do Iootball***A illftíl.

h_._iJÜ,»l2 Vcncitlo Ipanema (11 Taiuis» M.

c lirriãfA credenciado parn «.mjuisUr opalardao do campeonato, poLs resta-lhe anrna?

SRtmS vo ^sE**"0™ «Poente.

U^M.w, S*^ do cT««eabana
Ipanema .11 Taiuis» x riamenw iTTieTtei

siteST pV-? ..S"1^ ^w^c campeão no
U Vai Bk£ 1 ?£ '"^^ çue Copacabana

-,Y,m,~m? e IPaneala <" Tatuis. pertam

* o4 ^^tSe"vànkV?nl™^a,Pfrt0r«ea tít-™ _a,J «»amt». p.iieia perder
S- m* ífín «w""*». petrder o íi-

* ******-* «talada, pou tant0 0 uf,-^

rfs-'«j|«Grêmio &porüvo» cotio _
te> estão precisando ?e -^ - - s
reabilite. De lato. eítao.«fj^i
e ieua! numero rie denotas,««
teminha" do torneio.
A COLOCAÇÃO »TI Al, ,

Cumpridas a., w «
a seeuiiile: __ UJit ;t»

I éo-i1 
•*

S-!

I" lunar -
3 iosos e 3 vitoria-. -
Tatui:-» com 3 j<»c«;
lti;ar — C"í«rah'
|n-n«. 1 utorja
— F1amcn;o <1»:«"-" r -;

HOrl!V<><. JlHI". COI"
-ARTILHEIROS

:ur»
¦te.'-f,'

v>
[* f =*•'

»rlí-' YA

MaroWo ' ¦ ?yL ^t»*i
3; Çs*:i (Ifl"'- »irlr«i «Leme». -•

cubanai c Jnl» i^"BtS^ nt*
Maurício. Cartmli» t XYnrí^'M
iIpanema": Orianft» 'uxl-.-<í'*^
<F.a_nenço : c Rnteís» *
6o* com I senle-. .
ARQrFIRO_> , ,. jj* *W

Amauri . Flamen» 'v^plÇ
Ronchine íCttpaca»» «m^g-p *
4: Zi- Gilllo ítemf. 3: p"
«... ._-. _..-.»'. 3.NelíTO. »Cox«_i«a!««aa
JlIZES

N<T_lnn Burlai í
Marechal e Heis» ?-'*•

lira,

^lSÍÉiíiriffiiii'i kHtrír.m...
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^PüKTISTA PE BOM QUILATE

/Um/d Monteiro O que tem contribuído
para o desprestigio tio
football amador tem

, i, .«uvílmcnta o apoio, que alguns diligentes de
ffl "K. inclopciitlentcs c mt_nio miúdos dão nos jo-
lid-os -Tjijjjpiinados, toniando-so destarte, coniventes
• indUclpiín-V' Há diretores dc clubes que colocuin
tom » ' 

CI11 pia|10 secundário, só lhes interessa ven-
*,- «nriA mais, entre uma vilória c a suspensão de um
-¦-1" „„, , e conduz tle maneira lanu-ntavel em campo,
«*•*¦*¦ Óitibe 

'ele- 
preferem uma vitória. O que se passou

,ü níe-íílcnir do Santo Agostinho, sr. .K-só M. de OU-
(.*• - Shfirmn dc modo absoluto o que «firmamos. Al-
Í'íwa'-iri4 ores deste clube, num movimento tristíssimo do
P"r ' oiiatro elementos do clube afastados tio qüàdro

^m^mmfíi^

quatro
tivo o bem da disciplina, colocnrum-so contra o

dTmôxImo do agremiação e on indisciplinados vol-
-'"- ,, lognv l;in >"-*• t'--i-(! *-est0 --i-ti-despiirltvo, a
1-i.ü a Ilude correta, criteriosa e sensata, cio .presidente,-*. . íicmi&sSo, c esta, foi sem duvida, a solução tiuo
g*gof.dtóinto desportista;
fiíWfi'0!,*,

! I i i A |I 1 I 'áf4^í I M M i I

1 ta Homem t Oriente, Campeões das Series liana 1II
de vez que ali, não lia-

homens que colocam o esporte dentro do'•"•iifriro principio cia ordem, disciplina e lealdade. Pu-
PS ainda se encontram desportistas do quilate moral

iiíi Jo-c «e Oliveira, todavia s&o béhi raros, e isto élorjavia s&o béhi
,„„..,, nara constatarmos qne nem tudo eslá perdido ••

jJTw (1° mml c|csPorUva' J
AVV.V.VAV.V»V.SVVAV*.%VA\VV%%*Ar».%%SV.V?

npataram E.C. Roial e Bom Jardim

SC^^^A^J!ít1ÍM^PS adversários do manufaturaCAMPEONATO AMADORISTA DE. 1952
PARA AS FINAIS

... .«no realizado no linsç-
% entre os clubes a-l-

K-Istroii-se um justo
Ifltetlc ¦'*•• fll|üs ll0vcn Ia*¦*¦-, c bom tuteuol-, muito

impeonalo dos Vete-
nos-Resul tados da

ultima rodada
li- Cristóvão :¦: Manufatura
W: »¦¦ , ,

'B, Vasco da Ganir " •*-
P0rH|8-i-*a Scurc: :!r*;U

Sen.injjlieta í* Matlurcii
isl.
„ eslei resultados a caio-
jí a seguinte por pontos
j|te-l" Vasco c S- Crus*

. o ponto; r'.0 America c
limeira, il p.i>.: D*0 Anciileta
,p,;f Manufatura -1 p,f)-;
portuguesa 5 p.p.
rosimã rodada:
intrica rt São Cristóvão, cm
imsSales— clonilntjo us iii

goal. c Índice disciplinar, uos
players disputantes e da rdgn-
lar torcida que compareceu ao
campo do Hoial.

O préllo foi caracterizado
pela força das linhas e ira.
quer-a dus defesas, mesmo as-
sim agradou.
TKAM EM CAMPO

ROYAf-i — Aguiar, Jair eBomba; Hugo, Toninho e Cris-
toy&o; Armando, Jofre, Benr--
dito, Mario o Raimundo.

BOM JARDIM — Pescador.
Joào e Walter; Raul, Orlan io,
Abel. Nando, Antônio, Darci,Jorge c Lúzltand.

Preliminar — 2xa.

fl-nuíaíura 
rr Madureira,

horas, canil» tio Matiu

npeonato dos Grá-
os - Resultados de

sábado
ori j a.G.A.B. --- score:

Itlma Hora "A" x o Jornal
ií«lxl.
fitio da Nolle s Ultima Ho-¦B" score: 5x2.
ii foram realizados, devido
mm lempo, ns seguintes jo-
Listas Telefônicas r: O Cru-
!"- 0 Globo r-r Broch.
Ern coiiEequcncia. continua
derança o Lista Telefônica,

11 ponto perdido, segunda
«riopelo "Diário da Noite",
ii diferença tle l pomo.

E.C. Social Fátima, 5
Americano (Caxias), 2

Desceu ao campo do Fátima
a quem deu combate, o forte
c o n rj u n t o do Americano de
(Caxias), tendo o clube local
obtido merecido triunfo, ele-
vando o "placard" para cinco
contra dois dos visitantes.

O preiio agradou pela movi-
mentação e èsportividade, tendo
a assisti-lo grande numero de
espectadores.

Quanto aos noventa minutos
o Fátima íoi maior "onze" no
gramado, embora por vezes o
do Fátima fazendo jua ao
ameaçasse a diferença sempre
mantida pelos comandados de
Floriano.

Atuou bem o conjunto do
Americano e melhor o "onze"
do Fátima jogando juz ao
triunfo.
TEAM VENCEDOR

Borracha, Salvador e Tezl-
nho; Prelinho. Cocada, e Ba-
curau; Levy, Maneco, Abelha,
Bombeiro, Floriano, (Paulo).

Goals: Paulo 2, Floriano 2, e
Mánéco.

Preliminar: 4 x 2,

'l.:-:*:-;-:--.-.^ - ¦ .-.¦.•,-.¦.:.¦ * -.¦.;..-.'.;. ........,.-.-.¦. ¦.¦.¦.¦.¦.¦.*.¦.¦,. .¦ .... .' '¦ - ,IIIlllM
llBillllil^
fclllP^

í- t il^'^Ml: H

Num jogo bem disputado
apresenta uma fase fó^lén^hflb^ n,.n!.r..'Cf. ,!í,"n8*n „e"fl*-u » '«««» «On»_rto'do Alllia por % x O, sagranUo-.se campeão «la Sér«io jom>, vendo-se Odilon tio Torres Homem cabeceando, enquanto ao lado, Carnaval «Io Atilia, procura tirã-lo

ié /Urbana;«Ia lance.
A gravura

Prossegue o Torneio do
Palestrino » Últimos

resultados
São Luiz x VeLeranos de Lu-cas score: 2x2 — Aliados xMaracanã; score: lxl— Ira-

maia x Juvenil; socre 3x4*—
maia x Juvenil; score 3x0 —
Colocação atéxo presente: — 1."
Aliados 3 p.p. — 2.° empatadosEcrituarios, Veteranos de Lu-
cas, Carcatinlia. e Torino, 4 p.p.3.° MaracanS — 6 p.p., — 4."
tramaia 7 p.p. — 5.° São Luiz,

1 p.p. c ultimo, Juvenil. \i p.p..
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INTEIRAMENTE DE GRAÇA!
deCentenastssi/mm

Ms como: bici-

Ata motoriza-
-«, ridio-vi.tola,

Htklelai, bolas
de football c cen-
íenas de outros
im valores de
&$ 20,00 a CrS

10.000,00.
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O CONCURSO 1)A PRIMAVEKA NO G.R.E.I.P. _- Teve o mai, completo êxito soeial, oDesfile de Modas realizado no salão do Grèm io Recreativo e Esportivo dos Intiiistriários, daPenha, promovido nela Fábrica Baniu. Entr e os muitos modelos qne se apresentaram, esta-vam as srnhoritas Iara Solange e Shirley da Silva, concorrentes ao Concurso para eleição daKalnha da Primavera daquela airMBlação. Na foto, as duas elegantes Jovens, posam liar*o DIÁRIO OA NOITE exibindo o seu bom gosto e simpatia,
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4 SOA £SP£ZA
DENIRO DOS ENVELOPES ESPALHADOS PaOS "POSTOS DE TROCA'1

fe 200.000,00 em aparelhos de televisão, bi-
cicletai • relógios que serão

sorteados em Dezembro.

'"¦¦cipó do grande concurso "HISTORIA DOS SELOS DE
TODO O MUNDO" concorrendo, assim, a esses valiosos prêmios

•-ASTA VOCÊ RECORTAR OS CUPÕES QUE O

DIÁRIO DA NOITE
SU* -VARIAMENTE E TROCA-LOS. NOS ENDEMÇOS ANUN-%-JJ0S. pelos SELOS DESTINADOS AO COLECIONAMENTO.

"* » -XPOsIÇlO DE rr.LMIOÍ-. A ria DO OUVIDOR V IM

Pu-Manchu gostou da
estréia das cariocas

O 'ireinador da seleçrto íeml
nina carioca, que disputa o
Campeonato Brasileiro dc Bas
ket-blal, •'F4i-Manchu"\ teve
ensej.i de falar a nossa repor-
Uf.em sobre a estréia das suas
pupilas frente a seleçüo do Pa-
raná."Fu-M.incliu"' não gost.v de
.'alar muito, mns, atendendo a
nosia sollcitaçãc. respondeu:Foi uma boa estréia .«r.jn-
dendo que o quadro não pOdo
render tud& numa peleja dessa
nii-iurczrt. Acredito que o de-
correr do certame servirá paramaior amblentação. ronsequen-
leniente, melhoria dc pio.l'ii,ão

FocaliRindo os paranaense.-,,"Fn-Manòhu"' disse:Lutaram multo e soube-
ram valorizar o nisso triunto.
IV um quadro que tem cerio
enti-osamento, sendo um rival
dificii para qualquer quadro.

No Estado do Rio
A FESTA DE ANIVERSÁRIO

DO SEPETIBA F. CL.BE
Foi indiscutivelmente o bri-

.lhantismo da festa-dançanlc
que o Sepetiba F. Clube, da vi-
?lnha cidade de Niterói, lcvcu a
efeito fabado ultimo, em sua
encantadora srde, situada i rua
Visconde de Sepetiba, em com:-
moraçío ao seu vigesãimo ani-
ver-ario de fundação. Uma noi-
tada encantadora, com uma as-
sistencia numerosa, annmada e
seleta na qual predominou em
pa fusão o elemento frminin-i,
com aquela graça. - encimo que
Ibe sio peculiares.

A Orquesu-a Flp.o--- Soares,
foi um dos fatores de sucesso
do baile.

A diretoria do Scpei!03. íol
de uma atençãn cativante com
o nosso representante, notada-
mente o diretor .¦*:.-. INiltoa
/!:-: ;-.T.- O :.*-.-1 -::3l .-
mento.

DUIÍIO DA NOITE
As últimas noticias é»

cidade e do mundo

DESFILE DE "CRACKS"
?„i^|||||8p

DENII, — «Mimo atacan-
te do S. C. Dramático, «>
sem duvida um dos mais
eficientes ebutadores po-
sitlTos pelo Dcpartamen-
lo Autônomo.

Fábrica, 2 — Marechal
Hermes, 1

Com o resultado acima vem o
fibric- se firmando no senn-
rio do esporte entre clubes in*
dependentes, registrando mal-,
um bonito triunfo sobre um
team já aperto a boas partidas.Vencera mais amnlament*-
nio fora Ubirajara, Renato e
Florida, terem encontrado em
Boca, Aidalr e Valter, uma bar-
reira ao triunfo mie esperaram
akançar.

Foi boa a partida can :¦: • yt«
lutadores.
TEANS EM CAMPO

Fabrica — Gagiio. *-...:.-. e
Jotl. Oa!". Vilíon e Rcnslo. U-
fclrijat», I*orid». Hélio e Ws *
bert.

M. Hermes — Boca, Atdair .
Vslíer, Edir Varela e Mütoa,
Vüson. Heíio, Vaníerici. Jorge e
C»*1inho».

Marcaram: Hello e f". rxa.
T:t -r. :¦ -•; 3x3

-* - - — ¦ 
*- •- 
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Boletim da União dos
Estudantes Leopoldi.

nense
"A UNIÃO DOS ESTUÜAN'
TES LEOPOLDINENSES inicia-
ri em data desta semana o se
guinte: Campeonato de Futebol;
Torneio de Voiley-Ball fèrrilrii-
no: Torneio tle Basket-ball: ã>
presentação do Teatro do Estu*
tíantc do Brasil; Concur.so pataRainha cio Estudante Leopo'.-
tíinensc. _sle concurso visa u-
rar entre as estudantes da .T.kj*
polnina a mais linda ou mi-la
simpática de quantos estudam
'íos colégios Ifopoldlnenses. Da
iit.portanfra apurada com ins-
rrlções'efc. Mia serão para OS
grêmios ou Comissões Pró-For-
ma tura. e 50'.;< serão pnra atl
iiuirir llvroj n gratuitamente
riistribuido; aos estudantes ne-
1'issitados".

Monte Negro, 2, Paulo
Frontin, 0

A partida realizada uo campo
do Comercio Exterior, enlre os
clubes acima, findou com o
multado dc 2.\0. fav.-iravel ao
quadro comandado por Geraldo.

O quadro vencedor sstsré as-
sim constltuidc:

Buraco; A.rlio e Izráac: Ru-
bens. Walter e Biguá; Atiauío,
Geraldo, P_to*.ão, Hamilton e
Buga.

Tentos de Adaulo e Br- > um
cada.

Preliminar — 0x0.

Está encerrada a fase de
classificação dos VSticedores dos
séries do campeonato cio I>°-
partameiito Autônomo, para a
escolha dos finalistas. Falta-
vam decidir as zonas urbana e
rural, porquanto a. suburbana
já estava resolvido com a vito-
ria do Manufatura.

Os laurels couberam ao Tor-
res Homem e o Oriente, quevenceram respectivamente o
Atilia e o Cosmos. O Torre3
Homem, que iniciara multo mal
o campeonato de sua série, per-dendo pontos Incríveis, no íinal
do turno, firmou-se de tal ma-
insira, que nâo .perdeu mais
um jogn, walinando, desfarte,
uma brilhante campanha do re-
cuperação e verdadeira reabill-
r.aç5o. Já o Oriente firmou-se
desde, logo como um grande
quadro, tendo apenas tropeça-
do duas vezes duraht-s a. fase
da classificação'para as fluais.

Concluída a primeira fase va-
mos entrar agora no periodo do
super-campeonato, no qual .se
defrontarão cm disputa do ti-
tltet-MteJmiWflfiapuJufttos d»
Tdrres Homeüi, Manufatura e'
Oriente. Os três heróis da tem-
poíãda do corrente ano. Va-
mos, portanto, para nova jor-nada, a etapa decisiva qusapontará O campeão ile 52.

Iremos ter uma série de jo-
gos empolgantes,* pois todos os
três estão em condições de pi-o-porolonárem renhidas e enipol-
giimtès competições. Repetirão
o Manufatura e o Oriente os
feitos tle S0 e 51, surgirá outro
campeão?

O tempo i quem irá dizer.

O SOCML RAMOS CLUBE NAS FESTAS DA PRIMA-
VERA — Acompanhando o intenso movimento d» lestas
que a Primavera está trazendo pata as nouas agre-
filiações social-esporfivas, o Social Ramos Clube iam-
bem vai eleger a sua Rainha da Primavera. Três fo-
Vens já aderiram ao concurso que deverá marcar maia
um exilo daquela simpática expressão dos nossos es-
portes. São «Ias as senboritas Edwiqes Ferreiras, Neu-
ma W. Couto • Norma Nunes da Silva. Na lotogralia
de hoje. apresentamos a senhorita Norma Nunes da
Silva. Tem apenas quinze anos, mas já irradia toda a
qraça e elegância das morenas bem brasileiras, dtspon-
tando, por isso mesmo, como candidata de invulgar

prestigio

Eleita a diretoria do E. C. Parames
Perante elevado numero de

associados, íoi eleita a direto-
ria para o Biênio 1952 a 1ÍI54

A apuração final deu o se-
Euinte resultado:

(Presidente, sr. Francisco
Lamboglia: lu vlcè-ífrèsidente;
sr. Joaquim Cunha Junior; 2."
vico-presidénte. sr- Alberto Ca-
vallo; 3." vice-presidente, sr.
Antônio João de Miranda; se-
cretário geral,' sr. Dami&o Lo-
pes Osório; í." secretario, sr
Jorge Teixeira Rodrigues; 2."
secretario, sr. Darcy Vieira; te.
soureíro gerai, sr. Ataliba Nu-
nes de Souza; 1.» tesoureiro, sr.
Eduardo Leal; 2." tesoureiro, sr.
José Vieira; D. de Patrimônio,
sr. Francisco Pereira; D. Socrai,

Venceu o Onze de Ouro
Na partida realizada entre o

Onze de Ouro e São Jorge, ven-
cau merecidamente o primeiro
pelo score de 2 x 1. Após um
match equilibrado em que pra-
valeceu o espirito esportivo e
disciplinar das duas equipe".

Batalharam muito os 22 pia*
yes, para a vitoria que veria au-
mentar a bagagem dos dois va-
lorosos clubes.

Venceu o Onze de Ouro, apre-
sentando a oportunidade que lm-
via sido desperdiçada pelo ad-
versario.

Foi portanto uma bonita vi-
toria.

Temans vencedor: *— onze de
Otirtf*'--*-Cândido, Passarlndo e
EsponfítH' Valter. Enofre e Car-
linhos, Chico, Nelson, Afonso,
Plrlca e Neea.
...Preliminar lxl — marcou:
Pamariiitlo 2. ¦

RIOREPORTER
23-2904

sr.i Júlio Barbosa da Silva; D.
de Patrimônio, sr. Manoel An-
tonio Mafra Neto; diretor de
Esportes, sr. Paulo Monteiro &
procurador, sr. Vicente Cata-
iiheide.

O Celeste F.C, levan*
tou o Torneio do

Alvi Negro
No torneio promovido pelo

Alvi Negro, íol vencedor o Cc-
leste F. C. com oi seguintes
resultados: Celeste x Silva, Go-
mes. score: 1 x 0, Vérsus Na-
tal score: 3 x 1, verstlS Contl-
narital score: ,'! x 1.

Foi portanto o Celeste ven-
cedor de íhIo, marcando slgnl-
flcativos triuníos consecutivos
contra bons adversai-los. O
Torneio teve um Iranseüno
disciplinar c bastante movi-
mentado.
O ONZE VENCEDORES

Neco, Tião, Edgard; Nilson.
Manoel e Chico: Nlnlnhti, Lc--
ié, MíuhUco, Wanderlly o
Paulo.

Barreira do Andarai, 4
MouraF. C.,2

No.campo do Moura _*, C
este clube travou combate com
o Bandeira do Andarai. per-
dendo pelo score de 4 :* 2, apor.
uma .luta em que lutou rie
igual, sendo entretanto persa»
euidd-. pela "chance" que só
permitiu a coflfjuista de doU"goals" contra quatro clo.ad-
versario. '

E' 6 Barreira do Andarâl um
dos bons conjuntos do esport»
independente já possuindo uma
enorme bagagem dc boas vito-
rias. acrescentando mrils est:*
conquistada frente-a um adver-
sai-lo lutador e leal.
O TEAM VENCEDOR

Italiano. Vunil c Zcquinha;
Nelson, Geron-lmo r. Rainha,
Tome, Zezinlio, Mariano, Dar-
cl e Edevaldo.

Preliminar: 2x0.

INAUGURADA NO E CLUB V. DE MAIO A
OLIMPÍADA " FELIPE GOMES"

A TABELA DOS DIVERSOS ESPORTES
K*>'•",
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Rainha da Primavera
do E. C. Glorioso

O E. C .Glorioso, de Rar.i.-s,
a exemplo cios ano3 anteriores,*
eftá ps-xcinando o conciirro
para eleger sua Bainha da Pri-
mavera, do corrente ano.
RESULTADO DA PRLMEIRI

APURAÇÃO
Eis n ersuliado da primeira

apuração:
Col». Volas
Io — Tereziríba dos San-

tos  F30
2* — Marlene Amsdo. .. :C0
3* — Odaléa AmaJo  100

O SORTEIO OLÍMPICO XO E. C. 1.* DE MAIO - Teve grande movimentação c rurio-i-«lade, a reunião efetuada na sede do E. C. 1." de Maio. para „ sorteio das diversas Uheh-.que compõem a Olimpíada -Felipe Gomes**, ir.auiur.ida na nolle de onlem. Grande num»-ro de associados da agremiação da rua Bonfim, acompanhou Iodos os trabalhos, josUil-rando • inirrcüie que a competição está despertando. Na foto. ré-se o momento ein qne osr. Joio AMemar Beviláqua enfiara a mão na saeoU em busca dc um» pedra qur clrfinis"qual a sua "chare**. Os srs. Pedro l_nlo Estulano da Silva. Felipe Gomes . Herainio deOliveira, qne compõem a Comissão Organizadora
Foram iniciados onlem. os

jogos das Olimpíadas "Felipe
Gomes**, promovidas pelo E.C.
1Q de Maio. veterana agTemia-
ção dos Esportes Independentes
e uma das n- ..*¦ forles da cl-
dade.
( Varias Bandeiras estão com-
petindo, congregando grandenumero de associados, em mo-
dalidades esportivos e recria'.:-
vas. O certame cont-iuará ho-
tt*. de icôrdo com a tabela queabaixo publicamos:

Dia 16 de setembro — segun-
da-íeira — Inido às _JflO ho-
ras — Boiõ» — 2» chare:

l* jogo — Ban-deira Anil a
Amarela x Bandeira Preta.

2" jogo — Bandeira Branca- e

Verde x Bandeira Amarela.
3* Jogo — Bandeira Branca x

Bandeira Preta e Vermelha.
4* Jojo -— Bandeira Brano e

Vermelha x Bandeira Verme-
lha.

5» jogo — Bandeira Preia e
Vermelha x Bandeira Verde.

DAMAS — 2» chave:
1' jogo — Bandeira Branca e

Verde x Bandeira Preta.
-* — jogo — Bandeira Bran-

«*a x Bandeira Branca e P-eta.
3* jogo — Bandeira Azul eAmgrela x Bandeira Vermelha.-!¦ jogo — BanStír» Verde xBandeira Preta e Vermelha.
5' jogo — Bandeira Amaiehx Bandeira Ak_.
Dia 17 de s-iiembro — «•« fei-

ra — Inicio, as 20 hoias — Vt>lei- boi — Decisão:
1* jogo — Bandeira Branca sVerde x Verde c Preta Cvenri-doti.
2" jogo — Bandeira Amarelax Bandeira Vermelha e PretaTrncedores).
3' jogo — Ver.eedor <fo 1» xBandfi-_ Vermelha (vend_o<)<- Jo;o — Vencedor do 1' x*Bandeira Branca e Vermelhauracedores).
Di* 13 de setembro — 6**-fei-ra — Inicio is 20 horas — Bas-«pif-e-bol:
1' jogo — Branca e Prela xBranca e Vermelha (vencidos.._• iogo -. Bandeira Anil xBantleira Preía e Vcnne*.ha (rtnceaores).
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0 grêmio da colina
csverá comunicar,
rhcia hoje, por tele-

: rama, com o Torino
|.'. mo estava previsto, o Vas- j

c entrou em entendimentos I
i os com o Torino, sôbre a '
t „crência do centro-tavante
, í Florio. Na sexta-feira, o

Ciro Aranha havia pedido
i t iijação para a cidade do

m, afim de falar com o
I, .sidente do ciub italiano, nras
i:;i defeito nas comunicações'irvpecliu a conclusão da liga-
çíò, ficando tudo para ser fei-
to no dia seguinte, o que ocor-
tbu na tarde de sábado. Eram
cerca dc 13 horas e 30 minutos
quando a ligação foi feita a
ouem íolou, em nome do Vasco,
foi Antcnio Calçada, fazendo
provio.ta de 15 milhões de liras
tçerca de 600 mil cruzeiros). O'i' .o, como se sabe, havia pa- I
go 25 milhões de liras pela
transferência, e queria mais ou
e ios essa quantia, tendo con-
c lado, porem, em receber 18
r lões, ma3 o Vasco insistiu
í 15 mil, ficando de ter uma
r 'i ontem.

CARA' PELOS 650 MIL
i e o Torino acabaram

;io um pouco, Assim é
Vasco concordou em pa-•¦ 50 mil cruzeiros e o

i do ceu na sua oferta."•abelecido que a com-
i passe será em caráter*.o e não por empresti-

io foi dito, pois somen-
."a. base interessa, a

. ?So'.
fctima ligação, feita sa-

1 i; ficou combinado que, ca-
í concordasse com a contra
1 i:sta, o Vasco rerponderia
I .', por telegrama. È, tendo
c ordado, o grêmio da colina
s. comunicará com o comen-
d 'ir Novo, quc é o presidentedo Torino.
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O Botafogo apresentará o atacante do Flamengo na
defesa do seu médio direito na próxima reunião do TJD

Os comentários são os mais
diversos que o repórter tem
observado nos círculos esporti-
vos com relação a expulsão do
médio direito Araty, durante a
peleja de sábado ultimo entre
o Botafogo e o Flamengo. Pa-
ra muitos, não foi o aludido jo-
gador quem aplicou o ponta-
pé em Esquerdinha e sim o
centro-médio Ruarinho. O pró-
prio jogador, aliás, depois do
encontro falando numa das
emissoras declarou que Araty
não o atingiu e, por conseguin-
te o árbitro Alberto da Gama
Malcher não andou acertada-

D1ARJ0 DA NOITE
As últimas noticias da
cidade e do mundo

mente quando tomou a extrema©
decisão.

ESQUERDINHA
t, TESTEMUNHA DO

BOTAFOGO
Ontem á tarde, a reportagem

do DIÁRIO DA NOITE esteve
em palestra com alguns dirieen-
tes do ciub de General Ssve-
riano, ocasião em que o assun-
to foi comentado. Nessa opor-
tunidade, tivemos conhecimen-
to de que o Botafogo apresen-
tara como testemunha na pró-
xima reunião do Tribunal de
Justiça Desportiva, o próprio
Esquerdinha b qual terá o eu-
sejo de declarar perante os juí-
zes que não foi atingido por
Arsty e sim por Ruarinho.

O atacante rubro-negro, to-
davia. atá o momento em que
redigíamos a referida notícia
ainda não havia sido procura-
do por qualquer dirigente do
Botafogo.

ecipado para hoje
eino do Flamengo

Conseqüências da fixação do jogo com o Canto do Rio
para depois de amanhã — Joel, único contundido
contra o Botafogo, estará presente
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AMcKllA salles, o ritmo
de treinamento durante esta se-
mana será mantido, mesmo sem
compromisso na sexta rodada
do certame da cidade. O pre-
parador Jucá, já na manhã de
hoje, subnveterá os seus pupilos
ao treino individual..
BONSUCESSO- -fertftu?
dionor Boaventura submeterá
os jogadores rubro-anis ao pri-
meiro treino de conjunto da se-
mana.
CHft Din  No campo da, UV KIV — Porça pública
Fluminense, em Niterói, apron-
tarão esta manhã os cantorlen-
ses com vistas à partida de
quinta-feira contra o Flamen-
go, no Maracanã, abrindo a 6.»
rodada do campeonato carioca.
FIAMFNAA Na Gávea, osriAnERUU — rubros-n e g r o s
estarão se exercitando esta ma-
nhã, para a peleja contra os
cantorienses na próxima quin-
ta-feira. Amanhã novo Indivi-
dual e inicio da concentração.
FLUMINENSE- «^
os tricolores estarão em ativi-
dade a partir das 9 horas de
hoje. realizando o individual.
Amanhl, Zezé Moreira levará a
efeito o primeiro treino de can-
junto.
MADUREIRA- ^.atividades¦ iHvvnunH dos triooles su-
burbanos serão iniciadas hoje,
com a realização do individual
que tem o seu inicio assentado
nara as 9 horas
OLARIA— Tamljem os ola"

rienses estarão
individualmente, es-

Os mesmos jogadores enfrentarão o Bola-
O quadro do Bangú. anfes da goleada de domingo, confra o São Cristóvão.

—— /ogo, no clássico de «abado ———————

NfiUGURADA PELO B
SEMANA B0THF0GUE

Individual hpje, apronto amanhã, seguindo-se a concentração — A mesma
equipe que enfrentou os cadetes — Rafaneli com ameaça de distensão
muscular — Fala Ondino sôbre os preparativos dos alvi-rubros para a
peleja contra o Botafogo

Não tendo M
do da quinta rodi
o Vasco passouj
o quarto posto.
Como o proprioi
peonato, empolgi
tambem o d
arrecadações doe
tame da cie

O duelo das renais .como o próprio c
cidade a empolgar,»!
res da Capital da [face a classificação á
para a disputa do Tttfi
São Paulo que anui
levado a efeito depolsl
pconatos cariocas e ptApós a realização da (ádada o panorama fcdas diversas agrenltjB
ficou-se por compl
que, o Va'.co da Gseij
nha ocupando a lileiaj
tendo participado lt.
match em virtude da f^
lhe concede a tabela para o quarto posto, ceia
conseqüência a lifaji
Flamengo que até o c
já arrecadou a imuorta
Cr$ 649.020.95 sejiüi
minense cem CrS WS
América em terceiro li.
a importância de CiJC
do Vasco com CrS 4S1JÍ
Bansú em quisto If
CrS 431-204,75, do li

com Cr$ 352.98490,4)
reira em sétimo lugares
242.395,55, do Olaria ai
com a Imnortanciaií!
231-103,75, do Eonü*
nono lugar com Cri !t
do Gáo Crrtováo tui
lugar cem a arrecaiiji
CrS 140.981,65 e, íi*
Canto d" Kio em dra
meiro o último taptfij
portancia de CrS Ml

O campeonato da íi
arrecadou até o prtaí
sidcravel Importância tj
:j.733.306.G0.

pratic-r-'

S. CRIST.
Melo terão inicio na tarde de
licje, com a prática individual.
AmanhS, os Jogadores folgarfio
e quinta-feira será realizado o
apronto.
VASCO — °nte!n> tevei h * v inicio a semana
tricolor entre os vascainos. rea-
lizando-se à tarde o individual.
Hoje, novo individual será rea-
lizado e amanhü o treino téc-
nico. Na próxima quinta-feira
terá lugar o apronto, iniclan-
do-se a concentração no Hotel
Bananal, no Ilha do Governa-
dor.
BOTAFOGO  Abrindo os seusvvimivvw preparativos
para a peleja contra o Bangú,
sábado, no Maracanã, treinarão
em conjunto esta tarde os jd-
gadores alvi-negros.

Ondino Viera, falando a nos-
sa reportagem, adiantou os
planos para a semana botafo-
guense que será iniciada hoje,
e encerrada na tarde de sába-
do, no Maracanã, com a reali-

,, , , , zação do clássico.As atividades
em Figueira de

ESTA MANHA O
INDIVIDUAL

Disse-nos Ondino:
As atividades do Bangu para

o jogo contra o Botafogo terão
Início na rowihã, de hoje com
b treino individual dos jogado-
rrs. Não tenho outro objetivo

:__ •*_ ** !m.^_^_f~.. í_-*3 Il_JR tj,K_,ll Ji *j_71 wr

itgfcMfaããS 5» 'Tl1rrgL_l___TljIl-Ilm^-l—'jzrr—Ty-rr=-rr}'?"".JLll j»'i«?

JORDAN E BIGUA), APÓS A VITORIA COM O BOTAFOGO

1

*k

INO SATISFEI-
m ARIZONA

Manterá o mesmo team para o en-
contro de sábado com o Botafogo ~
Calmo e seguro o goleiro mineiro

Depois do pesadelo que foi a goleada imposta pelo Vasco, o
u voltou a ter iima tranqüila e folgada vitória.

MunfOQ Urm sobre o São Cristóvão, marcando um cômodo
i a dois. Mas nto foi apenas pelo:; números do placard que o
ador Or.dino Viera ficou satisfeito. He explica:

O çuaíro ilctnosctroa não ter iu influenciado com a
„ de uma «svi.to fcnid. Jogoa com acerto, com seriedade.

i. . desfrutar d«? lOd-M as oportunidades. Por isso estou

NENHUMA ALTERAÇÃO
i '.-ttl*.* a<K>r banguense salienta q'-e o piantel sj:4 eubmc-

::rjí exercícios du«int<j »-ito semana tlvi-ncgra, a fim de
.! cm y;:fcí'*5 rwidiçôss par» o clássico. Náo prevê, en-

. B;Cdifitaç5si ii» estrutura da equipe.
JorarA «jrra o Botafogo o mesmo conjunto. Como

A quadro me íeUsfes. rario porque não vejo motivos
p v.ftituições.

COXTIA FM ARIZONA
-;-UI»o t« questão Ue declarsr qae confra tk> solciro Ari»na,

$t -íaiiõo que ícl ele uri dos bons rafcrrs do Jogo com o
S; Crss!orào D!i.

- t_i_usat rorrejpocceu jateL-amente. Atuou com calma c
livrou segnnwç» aa UJos -js- laceis, a dfspeito áo terreno e
ea. boia aio oícrtMiem as conüfões ideais. Seri mantido, por-
tin.ft para eafrtntar o Botafogo. »
_jj -¦''  .. .' -í^JL.:... ¦¦¦¦¦¦«te.k
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• A solução mais viável para
o caso do jogo Flamengo x
Canto do Rio, marcado para o
Maracanã, onde Jogarão Ban-
gu x Botafogo (sábado) e Flu-
minense x Vasco (domingo) foi
essa encontrada pelo rubro-ne-
gro, propondo ao grêmio nite-
rolense antecipação para a tar-
dc de quinta-feira. Como se sa-
be, nesse dia haverá, pelo me-
nos, pento facultativo, (aniver-
sãrío da promulgação da nos-
sa Constituição) e mesmo queo dia seja normal ainda oómoi
a providencia foi acertada.

E uma vez decidido que o match
será mesmo na tardo de depois
dc amanhã, o Flamengo alterou
scu programa de treinamento,
tendo marcado para hoje (dia
geralmente destinado ao indi-
vidual e á clássica prelcção de
Fiávio» o treino de conjunto,
havendo outro Individual ama-
nhã. E, jaeando contra o C.
do Rio. o Flamengo pensa no
Vasco, cem o qual se defronta-
rá no outro domingo.

TODOS OS TITULARES A
POSTOS •

Todos os jogadores do Tia-
mengo. exceto Joel. apresentam
bas condições físicas- Aliás, a
despeito da rivalidade acentua-
da dos dois clubs, o raatch foi
razoavelmente cordial e até
mesmo o ponta-pé de Ruari-
nbo em K-querdinba, e quemotivou a expulsão e-rjivo:?.;"«
de Arâty. r,.i trouxe maiores
conseqüências.

E"--.-.-.:.'.- -. estará etn ação.
arfim como Joel. centra o Çm-
to do Reo.

O Independente
aceita jogos

Telefonem para 28-2475
Querendo organizar o .«eu ca-

lendário para este final éi tem-
porada, o E. C. Independente
avisa aoa co-irmãos que aceita
jogos iv> campo do adversário,
podendo os Interessados enviar
ofícios para a rua Frolick 125.

A fim de haver maior brevlda-
de nas negociações de domingo
vindouro o Independente aguar-
da telefonema das 23 ás 22 horas
pelo aparelho 28-24-75.

Reúne-se amansà s Assembléia Geral da Federação Metro-
politana de Foot-ball para apreciar vários assuntos encaminhados
pelo Conselho Arbitrai, em sua ultima reunião.

A ordem do dia apresenta a seguinte matéria:
a) — consulta do serviço técnico sobre a computarão ou

não de pontos nas taças "Disciplina" e "Eficiência" sobre os
resultados obtidos no Torneio Carlos Martins da Rocha.

b) — apreciar a decisão tomada pelo Conselho Arbitrai"ad referendum" da Assembléia referente a possibilidade da
transferencia do encontro entre Flamengo e Botafogo cm face
dc provável chuva.

c) — Interesses gerais.
O item "b" a despeilo de ser materia já vencida, pois o

jogo entre rubro-negros e botafoguenses já foi realizado, virá
firmar jurisprudência sobre possíveis adiamentos cm casos
semelhantes.

NOTICIÁRIO DO DIA
POSSÍVEIS INDICIAÇÕES —

O Tribunal de Justiça parece
que vai ler outra sessão movi-
mentada. Pelo que a reporta-
gem apurou ontem, deverão ser
indiciados os seguintes jogado-
res. fora outros que por certo
ainda aparecerão: Arati. Ba-
duca e Geraldo, do Botafogo;
Ananias, do Olaria, c Cido, do
Flamengo.

O "PASSE" DE DIMAS -
A CBD remeteu ontem paraRecife o -passe" do Jogador' (Conf. na 6o páff. — Letra O

Dimas a favor d0 E-porte Club
da capital pernambucana.

ANTECIPADO O FLAMEN-
UO x CANTO DO RIO —
O Flamengo deu entrada ontem
na secretaria da Federação do
pedido de antecipação do seu
Jogo com o Canto do Rio, pa-ra quinta-feira, á tarde, no Ma-
racanã. Só falta a concordan-
cia do grêmio niteroiense. o quesc dará hoje.

que não soja, apresentar a equi-»
pe perfeitamente apta. para-
realizar uma boa partida.

AMANHA, O APRONTO
Adiantou ainda o técnico:
Considerando que o jogo se-

rá realizado na tarde de sabá-
do, tivemos que alterar, na nos-
sa programação de treinameu-
to semanal, a data do apronto
da equipe. Assim é que, este
será realizada na tarde de ar*a-
nhã e não quinta-feira como
normalmente fazíamos.* •
CONCENTRAÇÃO, TAMBEM

AMANHA
Esclareceu ainda o prepara-

dor alvi-rubro:
A realização do apronto obri-

gará tambem o imediato inicio
da concentração dos jogadores.Assim é que, terminadas as ati-
vidades de treinamento na tar-
de de amanhã, os jogador^ se-
guirão para a concentração da
Vila Hipica. • •

RAFANELLI, COM
PRINCIPIO DE

DISTENSÃO
Os jogadores — prosseguiu otécnico — estão bem. não ha-vendo problemas de ordem íí-sica a enfrentar. Apenas, Ra-íanclli. está com uma ameaçade distensão muscular, massem maiores conseqüências, deacordo com o parecer do depar-tamento médico, estando com asua presença assegurada no Jô-go frente ao Botafogo.• •

JOGARA' A MESMA EQUIPEEncerrando n sua palestraeom o repórter Ondlno afir-•nou:
A não ser que surja algumimprevisto, a equipe para o Jo-go contra o Botafogo será amesma que atuou domingo.

i í mA'' r
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teien k \m
Aglaé, do Paraná, a campeã ,>
vidual com 16 pontos-As0
em terceiro — Ameaçados os
noturnos nos ginásios -Kesii
dos jogos Ginásic-ColeQ-icns

Voltou o ginásio do Tijuca a
viver uma das suas grandes
noites, com a realização ontem,
do Campeonato Brasileiro dc
Lance-Livre, disputa quc sc
realiza paralela ao Campeona-
to Brasileiro de Basket Femi-
nino.

As representantes paulistas
conquistaram de maneira bri-
lhante o titulo, tomando-se bt-
campeãs do Brasil, cm lance-
livre. O certame empolgou,
principalmente no fin3l, quaii-
do estavam na quadra as últl-
mas representantes das equi-
pes. Cada representação apre-
sentou cinco candidatas, e ai-
ternadamente, arremessavam
dez vezes em cada tabela. No
final, as candidatas lançara ni
cinco vezss alternadamente. ate
completar os 20 tiros á cesta.
Faltando somente uma delas,
o Paraná levava a melhor so-
bre S. Paulo por 2 pontos. A
Jogadora Zuzú arremessou os 5
tiros e marcou 3. enquanto o

VAWWYVWVWVWVW^

Roteiro dominical na Europa
Comn esUT* programado, na Itália e na

Etpanha tere srn cometo o campeonato
oficial de foot-ball da temporada de 1952/3}.
Enquanto, na lulia. o JuTentns, eterno
faTorllo ao titulo mátlmo desde a traredia
do Torino, crtrcoii empatando com o Palermo,
na Espanha o narrelona. sor-tron sen pri-meiro adrersaiio que era o La Corana, poi4x3, sltòria ponro expressiva portanto. No
mais, tanto na Espanha, como na Itália,
os faTorltos Trnrrram mais on menos bem,
salro o Atlético de Btlbio, qae se fin supe-
rado pelo Santander por 2 x • e o Trieste,
qne perdeo para o Roma, por 1 tentos a 2.
As maiores vitórias, na Espanha, pertenceramao Valladolid e ao Gijon. marcando ambos
4 x • sobre tens adversários Sararessa e
Malin. Na Itália, só a Bolonha checou i
casa dss qratro. snpenndo o PrA Pitrta por4x1. enqnanto os outros vitoriosos, todes
tiveram de ficar satisfeitos rom diferenças
de tim oo dois eoatt apenas. Evidentemente,
rsre una rodada apenas, nlo hi tabela da
colocações, a nio ser os **•*.'«i»vs aa fren-
te. p< ide dons r.o fim, fkirio no
qne empataram.

Na Inxlatcrra o leader Llverpool perdeanm ponto valioso no sen Jo;o rontra ororismouth. podendo ficar assim mesmosatisfeito, sendo o rortsmouth um adversáriorespeitarei para todos, o Arsenal Jâ levomenos sorle. tendo sido novamente derrota-do, dfsta vez pelo Charltnn. cre o suprrou
por 4 x J. Esti mal. muito mal mesmo aeqnipe dos -(tnnners". O Chelsea mareou omzior srore no campeonato inclcs levaedode vencida o Aston Villa \,t 4 x t.

Na frança o Reims rontinoa na frentedepots da sua expressiva vitdria (S x •) rontrao Lenz, na rodada de domingo, empatadorom o Lire nos pontos, mas superior na"íoal-averaje", Rennes e Roubaix s-rcem-nos na mesma situaçio. vindo depois a octraparelha. Marselha e Nimes rom seis pontosrada. AIlis, qa>..e rada rolocaçio no rim-peonato franrts se arha. eo moment*topado jwr dois ou mais clnbs. Uo !r>í<-fl.nlía es<i a sltuaçia a esta altura do Cam-pwiafo. E* redo mesmo para pndirer qaal-quer coisa, convenhamos.

4.5 e 2 pontos, "**

rice-ow
iCo.nl. no 6a !»»•-"

Paulo, rom i
(iu Paraná,

Ci(
IIOiK.
de ki

Cborlfon • West Bromwldci disputaram seu último jogo"•J™ ,a=K»çal incrível. Atpú reinos ttm dos tentos do
Cbarlton. marcado pelo «nfer-fonrard Blchardíon. en-
qwmfo o defesa do Broiairilicl! está toda no ckão. (Feto

lersfone)
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) ccsoJ /ono Car/os Si/va fiamos e Amparo Pidal Alvares ao deixar a Capela da Em-
baixada de Espanha. Estavam unidos pelo matrimônio

I mSTOKÍAâHDoS
I isEtás^Év:
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O CASAMENTO:
DE SILVA RAMOS

Cerimônia na Embaixada dc Espanha, lua
de mel, hoje, na Argentina, e dias tranqui-
los no amazonas ^jAJihoço e recepção

„.rT i i ¦'; íntima, ontem .,....-....-.—

Lançada a tese por oficiais cio alta administração naval '.¦.-.^.y.W.-í-ilut..;..»
-t- í* t**»it>*-jí.):'ii>'©' Hg
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"Comandos" do Diário da Noite
cairão sobre a cidade

-!¦•

VIAJOU PARA OS EE.UU.
0 MIN. DA MARINHA
(Texto nã 3.» pág.)

ÍUCÕES NA
2.a PAGINA

UU' 0 BRASIL 0 SUB*
MIO DE ESTADO NO

OFFICE
Wm 15 lAFPi •¦
i Rsadins, sub-secrélarlo
t!!*i'j no Foielng Ofilcç¦«) tni noveuibiu proní-o Br?;:! t depois lambemi|ua), Argentina, Chile t>Issoeo anuncia 'He pin'OiiciaU qual Irisii que!«i r, tlc cortezlu. 'fer

ili u Périplo Sul-Amc-'.wrd Rcadliij* seguir^«TOUrn untlu partlcl-Coiilerenclii «ius«na Britânicos.

M 
'ER FALANDO

K STEVENSON

li 1110
*¦» dc linguagem na
pnha clciior.il dos

^ *>¦' l'ar.ina )
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Conlorme 1JIAB1Ü UA NOIXE noticiou, c.isou-se onlem.
âü 13,30 liuraií, na Embaixada da Espanha, ti industrial SUva
Rair.is cem a nrta. Amnaro Pidal Alvarez, dcsccnJcntc tia mais
alta aristocracia espanhola.

A* noite houve uma recepção na Embaixada, scj;uiiido-so
ã viagem dc lua de mel do casal. Damos na terceira página,
completo noticiário sabre esse acontecimento social.

Wov©
carga
ruas

horário para
e descarga nas

centrais tio Hio
(Testo na 5.* página)

EiiiLos Angeles
(blttMitrO
Horário Lafer

Prosseguiu viagem pa
ra São Franeisco

LOS ANGELES, 16 (United
Press) — O ministro da Fa-
zenda do Brasil, sr. Horacio
Lafer, que chegou a esta cida-
de, procedente da capital ae-
xlcana, ás ultimas horaa de
sábado passado, partiu a tar-
dc. do automóvel, para Sâo
Francisco, onde deverá chegar
hoje.

Durante sua permanência
nesta cidade, o ministro brasl-
loiro não rercebeu jornalistas
ou visitas.

lÉjililu'"V 
V%. . ¦J^íà^kÂÀÊáA^Ü-K:.y^:lM
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PAULO SARAZATE

/OSE' BONIFÁCIO

RÜÊMíaBB

BENJAMIM FARAH

iw»«.n»i» PAVOROSA -- Um homem, preso «le vialéntn alucinaçao. «11» mídmgada, ter-
li„.rt„ .,« h»llr nas vitlnhancms. armou-se com dois rerólreres e procurou citetmlnar toda
^tamüto ^tro a tirw ¦ SS«" os t*Sto i, '«indo. ainda, gwemente a cunhada. De-
^ 

'iVmm 
InZ bala d«f«?S? Sm tiro* n o' peito, caindo morto no «Mo. Oa l«|édl« «-

KZoS acima, mostrando J» ^XfôZ^&SEP 
**" "n,W d° en,fr'

ro. _ Noliciário detalhado na 4a. pé;lna - ( IOTO MMUDIONAL).

Em colaboração com os
deputados Joiè Bonifácio,
Paulo Saro^-tte, Bènjamin
Farah e Campos Vergai a
partir de amanhã, atuara o
Comando Jornalistico-Par-
lamentar. (Texto na 4» pga.)

ANUNCIA VITAL:

Reestruturação e
aumento geral
dos servidores

A decisão geral, porem, de-
pende do Legislativo. Não

haverá redução de
salários

A reestruturação do fuucifi-
íialismo municipal está de-
pendendo, apenas, da votação
da Câmara dos Vereadores, do
ante-projeto de lei enviado
pelo prefeito João Carlos Vi-
tal e que fixia os salários te-
tos. O governador da cida-
de, falando à imprensa sobre
o assunto das carreiras, in-
formou que o reajustamento,
segundo a lei pedida à Ca-
mara, não reduzirá salários,
muito ao contrário, aumenta-
rá os padrões' pequenos. A
reestruturação está em via
do conclusão, esperando sò-
mente, a decisão dos verea-

.dores (Texto na 2.* pág ) ..
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JwmríPti
A ausência dfcçrçjpp.
çao de avSoet/iimgt|
o
edo
na
Desfile de 0||iiõ^ili
um debate quc

na os militares^ ;"1

destino do ^l||||
Prince o13pp| \ j

última guerra :'r*i

mundo inteiro

HILDE, A VERMELHA — MULHER MAIS ODIADA NA ALE-
MANHA — Ai está Hilde, a Vermelha, 49 anos, advogada, juiz
do mais alto grau, na zona soviética, da Alemanha. E* uma
das mulheres mais temidas e odiadas tanto na Alemanha Ori-
ental como na Ocidental. Hilde Bènjamin, tale seu nome, é
vice-presidente do Supremo Tribunal na "República Demo-
crática lema". A simples presença da Vermelha aterroriza.
Durante os três últimos meses, condenou duas pessoas â morte,
oito ã prisão perpétua com trabalhos forçados c dezessete
outras somadas, receberam um total de pena de cento e no-

venta anos de cárcere. (Serviço especial do D. NJ.

Está ganhando, ftdeBt<&'aGj. ¦
tre os oficiais superiores.' M»,
nossa Marinha a* -Ídé&Tdo''aC.
formar uma. forçai *aétejl.:"'e^
pressamente. ,pár»^*'«o^iew^''
cont as nossas Forças-Itovais;
Muitos oficiais èstaó3ij6fiRÈ^';
vencidos da necessidade k*
oportunidade dç.ls"e,-lêoiiÍ(Í$üK.:
essa força aérea, ;'RQí^ffliíí|»
suas convicções em demorados
estudos especializadiíSrItíifci tíS-'.
pertencia' adquirida*',ciiVt:.*lj$*r
portantes; opsráçÕ8íi:v riávaiéV
Esses partidários, f :ãür eòftátí-,
tulção dal força,raérca-dpÃt)"4'
operação, lembram, MÚutlCBíj
fatos lamentávelaçt)firíâcÍ3:
ultima guerra uip"
falta de . coop9í5Çflít5"!;
comviis forças'. i^vaS^^l**1

•Q assúiíto'voÍta.;S{:i^'|^
caradoe. discutido com.fli*^
irisistencia* lias-' .alUis. cs. írj
da nossa Marinha',

O repórter do;í>I#RaiC|_i:
NOITE, aprovettouí'á*.i-wast
para focBiIzá-lo^'"átçjiVéí'i;*.'
uma ampla "enqijW

.as varias autor!<MM_
(Reportagem íflSgffi.
desta caderno)Jw*"<r*^"w*»'XiãrJ'7

MISTÉRIO MAIOR QUE O DO SACOPÃ
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Uma estampilha encontrada no chão do
armazém da Gávea talvez complique defi-
nitivamente a Lúcio Caccitore —/A capa

que pegou chuva e estaVa seca

O crime da mercearia da Gávea é, sem dúvida, muito mais
complicado, que o crime do Sacopã. A policia técnica (SIO,
através do detetive Paulo Corumbaba, opera noite e dia, elimi-
nando-pistas, descobrindo suspeitos, correndo a cidade, pesqui-
sando todos os Indícios, sem que, entretanto, até o momento,
algo de positivo acenasse para uma solução provável. DIA-
RIO DA NOITE acompanhou as diligências do detetive Co-
rumbaba ate a madrugada de hoje, c pode, assim, apresentar
nos leitores,' um; balanço completo do trabalho das nossas au-
toridades, que sc esforçam por fazer luz num dos enigmas po-
llclais mais Intrincados dos últimos tempos. (Reportagem
na 4a pga).

Cauteloso e omisso o depoimento
do advogado Lino Machado

CISÃO NO P.S.D.

CANDIDATO DE OPO-
SIÇÃO A ETELVINO

O PREFEITO DE RECIFE RENUNCIOU PARA ACEITAR
SUA CANDIDATURA A GOVERNADOR

RECIFB. 16 «Meridional)
—O *r. Amvonio Pereira acaba
de renunciar à Prclcitura e i
prc&klcncia do diretório rou-
nicipal do PSD. eípírando-t*
o lançamento de *na candi-
daiura pelo P1TJ. dentro Ue
pono>s Irarás.

Apc?ar de cíperada. *_ no-
ti¦;» f miio-j com.uma-bom-

"~~ - ., t t, « ¦¦ mm.m mm irf-—mOrnSUm*- **

ba. pois a candidatura «Io
sr. Etelvino Uns. periga,
ante a popularidade Jo w
prefeito.

O» meio» político» ow««du-
tas condenam a autude oo
tr. Antônio Pereira, quclialu,
aósim.a c?ndMaInra d« :ew
|WÍWo»_

...-«S-

RECIPEi. 16 (Meridional)
— O jr. Antônio Pereira, oue
acaba de renunciar & Prelci-
tura dr-*a capital, autor.aou
• tr. Abilcn Naves a t€l*,»ra-
f ir ao presidente Getulio Var-
í? . comunicando quc havia
aceito a tua candidatura ft
íu«kSo govtmsmemal per-
n»mbuc*n».
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Pooct sabe, nada iiu,
desconhece o necanis-
IM 80S R6QÓCÍ0S t RM
sabe fiais sejam os
cenlratos. es bens e as
IrMsacões do tenente

Felipe

O <«fvo«rodo tino Mochotío Filho, qarméo presloro
————— - pouco Tofioso eJ*po(menlo ¦

Multo se esperava do dc-
pcimento, ontem levado a
efeito, na 14a Vara Cirel, d 3
advogado Lino Machado i -
lho. o "íac tolum" tío tenea-
le Luis Pelipí*dc Albuqurr-
tnie Júnior, autor do mais rui
ttat» "tiro" comercial de^cs
iiUimos tempos. Mas aam*.*;-
MB Jiclainenlp o «ronlrarij.
como noticiámos na 5* pàg.
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ELE SAIU COM A CAPA

MATOU 0 MARIDO A GOIPES K USIBl^j
O crime ocorreu a 5 d: Ja-

nciro deste ano. no amtralató-
rio da Caua de Apoeentado-
ria r. Paiiõrs doa Servidores
PuMíais «lo E. do nio. A en-íermeira. depois de araloratí*'.ivc'i--xüo com «ti marido.

m$-
nialou-n a golpes" dc hUiitíLA justiça, que havia clasün*caoo o delito em hamicteg»Mmplro. acabou, ontem, w*luiccaido » leçitL-nal deícj.poudo-a cm libtida'e.íBoBiAStm completa tia^ta.rvm;naoesia ediçüo.^ ' *
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erci

'.'. '¦ ii-' pfM.c, pertencente à Fun-
¦: Cristo iiüâHiitóv d o mnis /rto-*
cfiç.ivjil,} quo possuímos no gc-

uuinzo cm quinze, dltií Viaja, pc-
il c irás-pura o Riu üe

D-: qunn
!¦::. mares dt
Jnnvii\ o Irulu dan suai pescar mira-
ciilvfus Miraculosas, pode-se dizer, pela
quunUàadc tir. veixe qua recolhe, sendo
q:,r dn ultime, despejou, cento e qua-
rente toneladas no cais do porlo.

\ FUNDAÇÃO Cristo Redentor só pos-
sui " bareòy A'rio dispõe de. meios

phra conservar o peixe fresco c vende-
In direlumcnlc ao publico.

Mia-, parece-me quc o Entreposto
ccim, os -mus regulamentos náo'permiti!
essa a-pécle, de venda. Tudo tém quc

passar pelas mãos dós lutei medianos e
c ai que o quilo dc peixe, vendido pela
Fundação a cinco cruzeiros o quilo, che-
gu às mãos (ln consumidor por quatro
rezes mais.

A FUNDAÇÃO com a sua Escola da
Pesca da Marambauí faz o que esta

ao seu alcance, o resto è da alçada dos
organismos destinados a defender a
economia ão povo. As censuras dirigi-
das ü Fundução carecem dc fundamen-
to,, são perfeitamente injustas. ,

O pescado sai do barco por uni
preço quc não pode ser mais barato £'
a maquina de exploração, criada pelo'próprio Estado, que o quadruplica-
quando vãó o sexluplica.
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AUDIÊNCIA DOS DEPUTADOS FLUfv
MENSES COM VARGAS
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.,... colenidade ontem realizada -- Autoridades presentes J

O nrenerni Ângelo Mendes
y.uszcrenhcs dn Morais c

K.-ciIlauti ií !;; lir/rus dc on-
lem a solenidade cie posse: do
-turrai Ar.çelo Mendes de Mo-
nes, na chefia do Departa-
incnln Ocr.al rie Administração
ria Executivo, sendo o rara)
tranri.nitkk) pelo general Odilio
Denys, qun vai assumir o co-
mando dn Zona Militar do Sul.

Presidido pelo ministro da
Queira, o ato leve. inicio eom
ns declarações rie transmissão e
posse, usando da palavra, ini-
viatmeute. o general Denys. qiiR
fe:; um breve retrospecto da

' 
MEBAS NYLON
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t'c A-ícK.-1.-.- pronunciando o 3si: discurso ao lado do ntorocheu
do Ministro da Guerrc. (FOTO AGENCIA NACIONAL'

O lider pesscpisla Ponce clc;
Leòii", voltou ontem à tribuna
da Assembléia Fluminense, pa-
ra justificar cís requerimentos
de seu liderado, Slmfto Mansur,
solicitando uma sessão secreta
da Assembléia pura revelar no-
mes de seis deputados quc S3
beneficiam da exploração cia
jogatina, no Estado do Rio e
outr'0 em que pede providencias
ao presidente da Republica so-
bre o mesmo assunto.

Durante suas conslderacò":'.;
sobro a matéria, íoi ele apa.-
teado pelos deputados Arino ''o
Matos, Alberto Torres, Ro;«aelro
Noto c Pedro Gomes.
FOTOGRAFOU CASAS

DE JOGO
Km aparte, o sr. Simão Men-

sur declarou que nos últimos
(tim. percorreu vários muriiei-
pos, onde se joga abertamente,
.üando como exemplo, Mi",,-:,
rerszopolis, Três Rios c Ila-
suai. Nesses municípios o sr.
üfttnsur fotografou varias casas
:ie .1050 em pleno funciouainen •
to, prometendo exibir as foto-
grafias no plenário cr.i ocasii.u
oportuna.

PRESIOENTE TEUlA
ACONSELHADO 1
O GOVEKNADOR 1
A DESOBRIGAR-SE
UO SECUETAfUO
DE SEGURANÇA

O sr. Mansur declarou ainda
que fora seguramente Informa-
rio de que o presidente cia Re-
publica inteirado dos fatos, te-
ria- uconselhadi) o governador
Amaral Peixoto, a desobrigar-se
cio coronel Barcelos Feio. secre-
iai-io de Segurança Publica, res-
ponsavel pela situação.

Dinse lambem quo, ss lhe for
negada a sessão secreta pedirá
uma audiência publica ao pre-- ick-nle da Republica para rela-
lar a S. Excia. os escândalos
dn logatina 110 Estado.
48 HORAS 1'AitA

O GOVERNADORACABAR COM O .1000
i Prosseguindo em sttas consi-

civvacües sobro 03 requerimeu-
. tos de scu liderado c sobre, a jo-
gatina, durante a prorrogação' 
de uma hora da sessão, o sr.
Ponce de Leon, ponderou á Ca-
6a, a necessidade de pôr um pa-

radeiro nessa situação prejudi-
ciai ao decoro da Assembléia.

Relutando um aparte do 11-
dor do Governo, segundo o qual
estaria êle. Pouce de Leon, en-
dossando as acusações do sr.
Mansur, o líder pesseplstii. fu-
pindo à serenidade com que vi-
nha falando sobre a- matei-).".,
íe?, veemente apelo ao Gover-
nador no sentido do acabar com
a jogatina no Estado, dentro do
48 horas, sob pena de descrer O
povo fluminense ds sua atua-
cão nesse sentido.

Segundo o st. Poncc dc Leon,
a- bancada do PSP, pedirá logo
mais. regime cie urgência par;',
votação cios requerimentos do
sr. Mansur.

AÜÍOHOMiÂ 50
DISTRITO FEDERAL

Em segunda discusrão
será submetida .1

votos
\ câmara votara hoje,

cm segunda discussão, a
emendo, que concede au-
toiioinin. ao
der;
primeira
proje

| Será reformai
| tonomia ao 

'

iO projeto d® *<

fero o prov

a a m pe cien au
Faato Municipal

piDistrito
)rovada i^

discussão. O
determina elei-

ções em 1954, Formai-
mente não existe euai-
quer oposição á, ecnenoa,
pois houve acordo ua
sua elaboração. EntVJ-
tanto, alguns deputados
mie são contrários á au-
tonomia, vetarão contra.

A emenda sevá ainda
submetida ao Senado, ,>c
aprovada hoje.

jrcador Edgard dc- Carvalho, c quc
.¦jv«1 apoio àa Ornara

eadove;

DENUNCIAM OS UDENISTAS

i Maia (leader do PSP), In-
Si«io Brasil, Couto de Souza,
Acuoli Lins, Silvino Neto, Eo
bjrto Gonçalves Lima

Art. 5"

Temporada,?
pulo regime

respectivo.-;, ¦--.:;
rito realiaadas
concorrência.

Art, '1" — Serão obrigatória-
mente aproveitados nas Tem-

jullo í poradas Lirica.*; Oficiais, em
¦•_ | papéis principal', i.tó o mime-- artistas

" ' ' ' I " I ln I ^
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1 Retifie

c.^ Castro e Soare.
teclo o projeto abai-

. 1. . ii>:.. ni"* filí)

de.
ml;
tiça
m

í: S a.- r.B
A CM çi|

Afousr* Ar<no*
í 35 inteirar dos

1*5 f-do

raw^c seus çorreügionsnos para
ríicsnfss .-acontecimci**>or, de seu

—- Vai falar brevemente

foi apresenw - ,---. 6)!)
so, reformando a.s leis nrs. uw
c 620, que (leram autonomia «o
Teatro Municipal-..

O projeto, quc .111 foi ]
do objeto dc deliberação. Pg£

agora, de parecer da Co-
&Q de Constituição o Jus-

e está longamente funda-
ntado pslo vereador Edirard

,ic Carvalho. . . 
B' ôsto o projeto na mlegia.
«A Câmara cio Distrito Fídc-

ml resolve: . . ,,,,..
a,.i i" - - A Comissão Arus-

ii,,-, c Cultural do Teatro Mu-
nlclpal será constituída cos se-

è-nintes membro.:, o Secrrtwto
Geral dc Educação n Cultuta,
o Chere tío Serviço dc Teaüo.,
t, Diretor do Departamento •-¦-

EclucaçSo a Adultos; um rcpie-
sentante do corpo coral:

—¦ E' cxpressAincntc
vedado o pagamento de arlis-
tas estrangeiro; ou contratos
feitoa mediante o pagamento
cm moeda estrangeira.

Art. (!'¦* — Sáo revigoradas as
disposições das Leis ns, t!19 c
620, de 24 e 25 de setembro de
1951, que não contrariarem os
preceitos constantes desta Lei.

Sala das Sessões, 11 de sc-
tembro de 1952. — Edgurcl de

\ Carvalho
ves Maia
J. Coulo

-se hoje • DkeHAií.
<> MO itumineüt

foi, touni.it ã
fcneia (i0 ti3

um
sob a
dor
rio u.
sc.

A rc união tem porii» ..
iiclpat*. ultimamente ^bem cemo das resp^l

vi lo

Teleiitauo Gomei-
índio rio Brasil -

Aceioli Lins — Sil-
- Roberto Oonçal-

ms i-
Aluw:t
Zíiécii
Ci: ,'-.

'*,.*" Mi,J folulo, I

•V'*
• iOi'ITÕ

amona m $ mw iiit
ii

il ull?1

sua gestão á frente daquele,
importante setor, terminando
por fazer o elogio rio seu su-
cessor.

Em seguida, talou o general
Mendes de Moraes, confessan-
do-se dlstlnguido com a esco-
lha do ministro e a confiança do
presidente cia Republica, afir-
mando quc prestigiará, ao ma-
ximo. os chefe';, em todos os
escalões, sobretudo os generais
que o honrarão com a sua co-
laboração.

Concluiu afirmando: "Envi-
liaremos todos o.s nossos esíor-
ços lio provimento material,
melhor aparelliaudq. o Exercito,
paru que, dentro clc nossas pos-
sibllidades orçamentarias, pos-
sam aqueles que estão nos cor-
pos de tropa e estabelecimen-

tos militares, trabalhar em um
ambienta que permita melhor
produção e maior eficiência.
AUTORIDADES PRESENTES

Entre as autoridades presen-
tes anotamos o marechal Mas*
carenhas dc Moraes, generais
Fiúza de Castro, Zenobio da
Costa. Cândido Caldas, SoÜKa
Dantas, Saldanha Maza, Ni-
canor de Souza, Jaime do Al-
molda. Paes Leme, João Valdo-
taro, Silva Paranhos. Gastão
Cunha, Sayfio Cardoso, Saga-
das Viana, Marques Porto, Viei-
ra Peixoto. Olarico Airosa. Gui-
marücs Cova, Waldemar Ro-
cha, Odilon Silva, Jair Dantas
Ribeiro, Waldemar Brito dc
Aquii-.o, João Vilas Boas. Pc-
nha Brasil- SaCy Polch, Os-
waldo Araujo Mola e Artur da
Costa n Silva.

k Descsiiíos especiais

o sr. Afmro Arinos manto-
ve, á tarde de ontem, um li-
geim contado com , 3 jornalis-
tas acreditados junto à Cama-
ra Federal e reportou-se as
ocorrências verificadas, ultima-
niente, em Minas e que moti-
varam oa rudes ataques que o
deputado Alberto Deodalo des-
fechou, nas sessões dc sexta.-
feira e ontem, contra o gover-
110 do sr. Juscelino KubitsclieK,

Disse o leader dn minoria quo
tão graves não os atentados ve-
rifiçados, em Minas, colltia ss
liberdades públicas qua a va-
2ão está com 0 sr, Milton Cam-
pos quando dia que. tais fatos
transcendem á orbita uuclcnu)
e deveriam ser levado.; ao cu-
nheoimento da UDN por feri-
rem, horrivelmente, a "Decla-
ração clc? Direitos Fundamen-
tais do Homem".

RKUNIAO
O sr. Afonso Arinos eom o

objetivo aliás, de inteirar scu.
companheiros da bancada ude-
nlsta dc Minas, do quc vem

NÃO INTERESSA AO POVO A
MUDANÇA DO MINISTÉR

ocorrendo, de violências contra
seus correligionários, nos 72 no-
vos municípios do Estado, cun-
voeciú Iodes para uma reunião
que sc rcalisará às M horas de
hoje. no Palácio Tiradcnlcs.

DISCURS .-
O leader udenista, não obs-

tante ter declarado cpte nada
tinha a acrescuntar aos di cur-
sos cio sr, Alberto Uecdato,
prometeu falar, brevemonle,
sôbre o assunto, esperando-i-e
que, nes'a oportunidade, abor-
dc. fambeni, os entendimentos
quc se verificam visando a
maior aproximação do sen par-
tido r.o governo do -:\ Octulio
Varan s,

-. .ni
,.,.,,.,„;ii,u. ,,;., corpo orqjjes-
irai: um representante do coi-
po dc baile e um representan-
te cia* artistas brasileiros, o-

f 9 « » • B I

O sr. Kerginaldo Cavalcanti pede da Tribuna do

Senado quc o Governo adote, sim, nora politica
O sr Kerginaldo Cavalcanti

ocupou, ontem, a tribuna, cio
Senado durante louco tempo,
tratando, sob uma chuva de
apartes dc diversos dos seus
pares, principalmente o sr. As-
sis Chatcaubrinn.d de mil o
um assuntos ligfldos a eco-
munia e ãs finanças do pai.;.
Em dado momento, desviando-

im Meias
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Descontos de 10 a 30 #c

Olguinha
Olga Super
Olga Pxlra 60
Giga Fina 15 dsnier'»..
Olga Luxo 60x15
Clga Supor Luxo
Olg*j Chie 66

Seda Mixta
Toda Roycn • • • •
Kylcn 48 ••
Nylon 51
Cosir.o 51 • •
Nylon malho 60
Nylon 60x15-.....* •*

Calcanhar Finado malha 60
Malha 60 sela prefa

. CrS 27,90
. CrS 39.90
. CrS 43,90
. CrS 46,90
.CrS 52,90
.CrS 61.93

..GS 65,00

..CrS 7 93
,.Cr5 9,80
..CrS 19,8)
.. CrS 25,50
.. CrS 32,90
.. CrS 35,50
.. CrS 4«.*0

NO ESTADO DO RIO
VITORIOSA A COLIGAÇÃO
P5D-UPH. m CONCEIÇÃO

DE MACACU
São os seguintes os resulta-

dos finais da eleição realizada
dominco ultimo em Conceição
dn Macacti para o.s cargos dc
prefeito c vereadores do novo
município flumincnic:

Para prefeito — Rosendo
tonte.-i Tavares, PSD-UDN -
Oin votos.

Para prefeito - - Francisco
Barbosa clc Andrade, PTB --
IMI votos.

O sr. Rosendo Fontes Tava-
res. pertence á-, hostes pesse-
distas.
NA CÂMARA MUNICIPAL

Para a constituição da pri-
meira Carnava Municipal do
Conceição dr Maeaoú, cujas vc-
resdores sáo cm numero de se-
te. [oram eleito-; cinco peta co-
ligação (.'SD-L/IW c dois do
PTB. Foram cn seguintes os
candidatos eleitos: pela coliga-
ç?o — sjv. .Jorge Armando Ki-
guolredo Ennc, Rafael Monte-
Iponn e Fflleia Pontes Tavares
do PSD, João Barbosa Morei-
rn e Luiz Dias clc Oliveira da
UDN: e do PIB — srs. Renato
Barbo.a Fernandes e Lovain
Tavares Ribeiro.

DIÁRIO DA NOITE
At últimas noticias da
cidade e do mundo

se do curto dc; sua oraçfto, ata- |
cou um tema cio qual os sena- i
dores, cm geral, tem fugido, '

qual seja o da reforma du ml.
nlstério. !:', se colocou justamen.
te contra a mudança, de nomes,
contra a mera substituição de
pessoas ¦— o cpie. segundo accn*
luon — nüo iuteressa ao povo

E, peranie um plenário ateu
to, mas, a esta altura, silencio-
so, fez ainda ris seguintes con
siclcraçôco:

"Os problemas, os grandes <*
graves problemas do Brasil nao
são, meramente, os de oroim*
polltira- NSo Interessa ao povo
brasileiro saber se um ministro
sai, fica ou scra, substituído.
Náo interessa — Isto ô, ao po-
vo — conhecer sc o -ninüàtro
Negrão de Lima deixara, a Pus-
ta da Justiça e virá a ter como
substituto ô deputado Antônio
Balbino- Nâo interessa sc o mi-
nistro Horacio Dater deixara
de ser o ministro da Fazenda
para une venha a ser substi*
tuitío lido sr. Osvaldo Aranha,
Nada difeso interessa ao povo
brasileiro epie tem tome; ao pu*
vo brasileiro sacudido iieia t.or-
menta cia carestla cia vida."

Concluiu afirmando que m.
teressam ao povo figuras une
tenliam um programa n reali-
zar- Por Isío a nTc ema t-c de-
senhou teve repercussão ele-
mora e artificial. Nfto passou
cie uma crise de ambição r
substltulçEu'.

^^^^^^g fj

dos eleitos, anualmente, pelas
respectivas classes, com exceção
dos membro.; natos, quc sâo o*
três primeiros acima indicados.

Art 2o — A Comissão que le-
r,t funções consultivas elegera,
dever, seus membros, tffltw*
tor executivo cio Teatro Muni-
cipal, quc será e colhido, anual-
mente, até 31 de janeiro.

Art 3" - As Temporada.';
Oficiais serão realizadas cio
preferência, pela Munlcipallda-
dc, devendo, porem, ser abert.:
concorrência pública, parcial
ou na totalidade das Têmpora-
dn-;. ate 30 de novembro de ca-
da ano consoante as plano-; or-
raiilzados pol« Comissão, o edi-
tu ls aprovados pelo Prefeito.

Parágrafo único -- No caso
nm quc haja maior economia
para os cofre:; municipais e
desde que os proponentes tatls-
façam ns exigências dos editais
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VITAL

O chefe do Policia proibiu ft
realisaçâo, no Meie.-, do comi-
eio qui- a UDN carioca liav.a
programado.

A proibição, cn tretanto,; .nao
foi diretA, exarada, como se
pode pcn'ar, no pedido dc li-
cença para me.eF.no. feito pelo
pavtido âcitiola autoridade Fui
uma portaria baisada pelo ge-
neral Rioptardense, determinai!-
rio certo;; locais como Inconve-
nientes para concentrações po-
pulares, entre os quais •) jnr-
dim rio Melcr. o quo impediu a
reunião cm apreço.

Segundo, porôhl, lios clc larou
o deputado Mauricio Joppert,
será pedida ao chefe de Puli-
cin, -a recoii3ldcraçSo du teu
ato', uma vc/, que nenhum mo-
tivo pfausivel foi encontrado,
quc justifique a inclusão do jav-
dlm do ^'ie^c•r, entre ivi locais
inconvenientes pune concentra-
i*0es populares.
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C0NHF.CA 0 VAIOR DO
SEU IMÓVEL

l't:ft vciiüu.», IrlpoUCU, oerCi-
proprluçíies, íaveuiárlos, \Mtn-
i:ia;. sesuros e balanços, r..in':-.e-
ça o calor dc scu In.ovet,

A U-í'lí-j- tie Imóveis, med.uu-
tí iticmlcft reaiuníraçáo avoiia.-s,
sua propriedacio baseada ous muii
recsutH sullcnoçõci C.\ oicria c
da proci p.. Avcnlc;» nio Branco.
lir,, l.o audi-r - Trtelntiw: Ü2-T6U
t «S-SISJ

BB
CAFE^FÍNÒT

DORVILLIERS
PRODUTO PAlHET: «TEU 48-Í299

Jç~,;rasJ

Cr$ 55,06
CrS 56.90

CalcantiarLoianguiosmaliiaóOCrS 62,50
Dacoroda» t • • ^r^ 6"'00

Indesíiâvei;..- Ci5 81,00

Amsriccna 60 cl moldura ... CrS 82,50

Aplicodai C>S 89.50
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DRA. NINA DE CARVALHO
TRATAMENTO UA ESTERILIDADE

DOENÇAS DE SENHORAS - HEMORROIDAS - PARTO»
Assembléia, C3 - I.* aud»r — Sesundai. .:iiarlas e sciti»-

feirai, das 15 às 18 heras — Besidencia: iã b.;,t

DOENÇAS DA PELE E CABELO
tratamento dos ci*»i>» «sptnlias e tt-rmat turjcir di*.
fu: -,í-.j e A(*m riral.r Jo> ptlos do r«*,"i* *to»i« r «im-

tas l a-p* - IVIad» — Uwil) do rahrfo

BI DAR Trílica HnspUat*. Rffllm Tarlf Vi-na X»ia
VK. rrMl» yofJ, _ Klíl Mfsi'v 31-15* — Irtelone :

A Prefeitura csin.in n rees-
truturciçflo dos tiuadrós cio.-; scus
servidores, c-ogitando ho mesmo

Vai representa?
contra a Mesa
*?a Câmara

'"O senlior Josc AiiRiiíto
ua presidência dos uaba-
llios sc porta dc maneira
descortes c debochada"'
— diz o deputado José
Guimarães

! o d:;)ul!ido Joiê Gulmaries,
i do P. R. cia Balil.t. vai í-.mular

uma representação ú Câmara
contra a manoira com cjn; sc

I portou o vlco-prcsldcnte JosU
I Augusto, au final d;i sessão n.-.-
! turno cls quinta-feira ultima,
i citiaiuiti ern votado um requeri-

•.r.cnio da bancada baiana, paia
tnr.a ^c:;ão cxtraorcllnorla no
uí?. seguinte, ns qual puderae
pror.^epuii* a discussfio cia nnten-
ria m á Petrobrà*. maneira cs.-v

| (tue o deputado considerou-dc-corlés" e "dsbnrliada".
- A Mera - - disse-no". o

i deputado — pelo I**l<> de o
I Kedin-nio da Ca*a tü-;tdr nor-
i !!•.»¦? dc conduta dos deputados
I pura fim ria c Hão cslabrlerrr

it rcr'.nroca. julpa-í-e como qu**
on:pt)trnle e infalível. Ni t*n-
tanio. vive a errar".
INSCRITO

A atitude do -cr. Jjm_* Au-
çvj.no na x?s.ião dc quinta-feira,
â noite, c uma prova disto —
pross:?u:u o dc-.tutado. Co-
mo o Regimento determina qne
reclamações contra ato di Me-
sa só pedem ser feitas no dia
sepair.te, ao em que íol prait-
cado lnscrevi-rce para reclamar
centra o comportamento Co sr.
Joiè Augusto, naquela sessão,
mai. ale hoie. lão consrçui fa-
lir. devido ao numero d? on-
écrr* Imjvíto*. snlcs de m*;::j**.
ENCERROU A SESSÃO

O sr. Jo í Atijusto abu-
sí-.idc' di, seu poder reaimentai.
encerrou a s:sa5o arijitraiia-
ircníe. ao constatar umt fclia
Cc ntiT.er-j q'i** lã êíe viu nt
volaçáo dc *wi rcquer:nr*»!o
t;!-f. multo intcrtJsara aos &*- i

RAMOS
ROCHA MIRANDA
TIJUCA ( >sv-; uai

fim. r.ii - I'!,'' r

i,i|»,i.-i„-.
II USTI I 1 ' IC..J Mf»

, IIJ,litl".l l.*.'»I

teuipi), clc- um reajustamento gc-
ral do vencimentos, o seere-
tário da Administração InV trm*
nos vr ui preparando cv-c cxuus-
tivo trabalho esperando apenas,
l>*ra conclui-lo, o decisão cpin
eicr a Câmara d->. Vereadores nc
ao ante-projeto de lei c*ue fl.-.a
03 salários tetos cia Munlclpall-
á.Mlc, qu'* óc encontro "dorinln-
¦io" numa das Comlss&cs da
pripria Câmara. S;»Ue-:-c qui n
futuro reajustamento não baisu-
rá ordenados, muito ao contiá-
riu clevoré. aqueles dc padrões
pequeno;, tendo porl-anto, ten-
dencia dc aumenta;- a não di-.-
crescer.

Eísss iníormes momentosoa
foram dados á rciwrtagem pelo '
prefeito João Carlos Vital, i
Acrescentando ainda perempto*
riamente o governadov d:t elda-
d2, que lo;o a Câmara vote a
lei Inicialmente paia ali envio-
da. básica do reajustamento, cs-
i.e virá, naturalmente, como aua
complementaçfio lógica.

Esclareceu tambem que. quan-
to oo aumento dos servidores
municipais, tu«lo e ia dependeu-
tío do que determinar o gover-
no federal. Er.le, como 6 nalti-
ral. traçará a orientação a ser
adoiaüa pela rrcleitura. O pie-feiio concluiu afirmando qura.marda somente a resolução da
Câmara do- Wrcadorrs quantoao reajustamento, e. rm relação
ao oumenio. a decisão dos po-deres federais.
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POVO
GOVERNA A SUA C!

A 1.* TURMA DE ATM*
TES ESPECIALIZADAS

Itealitú-se amanhã, ás 9 ito-
ras. no Instituto Benjamin
Constant. a .solenidade da en-
treg:; dos diplomas da 1» turma
de aíendentes especializados
cm oftalmologia.

Entre as diplomadas figura a
sra. Leopoldina Portocanero,
ítjura da sociedade carioca.

foçnac de Akalrào Xaviar
Evita Tosse c Resinado

do orfocas. retardando a vo-
tcçío -ia çmc>K!a 2! ao pro^eitida Pcírobiãí a V.t„ de qdá »
antouomia do Detrito Frderal
fK>.ç votada an'.-**. -Vmi í-ccu*-

condiuu o dèpulad*>

Sugiio leis em

EDGAR DE CARVALHO

bene/icío o;.- coJelMd«'<. I: 
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do DIÁRIO DA NOJ7E. .,
na Câmara do Distrito Faderal. Aasiro possireW»^
remos jne//iora.-nio as condkotz àc v 1 °0JI»è

COr?SULXORIO£
S.-. Ecljar de Carvalho: Acíí-

tanio a sua oleiia venho sabu
cm que pé anda •> ótimo proj.--
Io. do.s consultórios médicos,
em prédios dc apariamentc e
cosas residenciais pai-, lioie clic-
cantos ao luxo Sc lompraniKv
casas e apartamentoi r dc'*
nâo podêrmoi usar para 1 w.-."
vida de trabalho fvjrque tt Ml
Impedem a- célebres "escrituras
de condomínio''. í.i>xt»do do cci-
fteio pior que coiéçhií Intcrws.
Foi apresentado o projeto com
t!p:aÍ5 aplauso;, mts... parou.
Não mais se falou dele. Creu
que ficou engavetado e é pena
porque beneficiaria sraü.i--
iiicntc o povo pois a,é n::.-ntj
costureiras são proibiiias dc cos-
turar at» seus apartamentos o
quc- c um absurdo.

Xo meu caso, nem pos<o per-
mitir a permanência <ie umr
outra pessi» tem primeiro pe-

°«\-Z£í
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dir permíisio ao Sindico. Nem i ->*_< ~\v\

AVENIDA SUBÜhBAKA

?•í-Ioí da Nartc. Fez tle o j"rc j áe".
<- cc»r,!ra cs**

Podemos intormar aos nossts ¦ ií uccn v>t~- ^
leitores que a Avecida Subur- <M **&&
ja.-ta vai receber pavlmcnía.áo J trlíeço c
de asfalto do largo áe» Piíarc* j

RUAS QUE SERÃO CAM
ItSK-Jlvcmos cniM*- rm eonu-

:o com a Secretaria dr Viaç->J
? Obras a fim <i? melíwr «i-
ícrmsr s<«s u-oísos leitores sobrs
«.- rwas oce *S>» i« t-ilcdJs na

;r:ríu5arida- iOinttal da Rc. yM;<*i*. E inicia-
I xoí an;: Vejantw: Eau:-».
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AFIRMA 0 COMANDANTE DA FLOTILHA DE SUBMARINOS •

DOUTRIRARIAMENTE NM-
UEM raDE SER CONTRA

A ausência de cooperação de aviões navais e o
destino do "Repulse" e do "Prince of Wales" na
última guerra -— Desfile de opiniões num deba-
te que apaixona os militares do mundo inteiro

mià

"lunílc .uni

r;v|.i, in.liii assistido ;i uinii apoteose tão grande
..'.(.ni !|ii;;mí'i o soicrai Anseio Mendes de Moraes

uso dc diretor cio Departamento Geral

solene da posse, com o compareci-
is, .:¦ presidida pelo magnifico amigo
r, «eiieral-niinistro Ciro Espirito Santo
"¦:¦ ,i significação do ato, pela pre-

niiuliircs-, deputados, vereadores, altas

ils alto "osi i|r

Ijtisln, iiwcm, •;
, itnliiii pri'

t num can:"
Ontem. Iioji*.
lutas inrcrl*!

r.mi a niimcaçãu de Mendes dc Moraes
i ..ni :i proposta do titular tia Guerra,
iiliri! a personalidade do Prefeito do

liara a função de caráter civil. Fa-
lmr>a.** baforadas no seu inileíctível cha-
iii»: jMciulcs dc Moraes, nu I). íi. A.,
ni pcíjiu'!).. estagio... e qu* agora, pro-
• ir i!i- exercer cargo militar, an atingir
... carreira,

imito antes (Io tllie sc es-rtl/er-llic i|l'o
Mendes dc Moraes para vir cola-

,:i r: i i sempre, ao seu

rSCRIPTLM
jblsr.a do cn.- "o

nm sem mairicu!*!•, o problema
jlMliiO. 1.7 r
(itiSiio Geral ei;

1

Ítl 

?*• Ú &% i *"Ife
HSwSVb..')

lado, amigo certo

BAKUKTO PINTO

... pedir a sua atenção cs.iecial para o
•narai. Mais do líO mil crianças iiea-
Inúmeras escolas encontram-se fecha-
ensino normal também não pode ser

;. tratar ilo provimento do cargo de Sc-
•••¦ação da P. M..

DIÁRIO DA NOITE ouviu,
nm eiiquete, varias autorída.
des navais sotn*e a idéia qne
toma íorma, de se formar uma.
força aérea destinado, exclu-
sivamente, a cooperar com nos-
sa Marinha rie Guerra,

Trata-se de providencia d!-
lacla pelas experiências da ul-
tima guerra mundial, .na cmal
O papel da aviação se firmou
como primordial u decisivo.
NINGUÉM

rODE SEU CONTRA
O primeiro a depor em nos-

sa "etiquete*' foi o capitão de
mar e guerra Aurélio" Unha-
res, comandante da Flotillia de
Submarinos e vice-diretor do
Ensino Naval, lils.se oficial es-
clarecendo que o assunto náo *
da .sua alçada declarou, toda.
via que poderia externar sen
pensamento de modo favorável
a essa criação.

Doutrinariamente, — disse o
comandante Linhares, — ala-•.•nem pode ser contra a Avia-
ção Naval. Sei que o ministro
da Marinha, conjugando esfor-
ços com o seu colega da'Aero-
náutica e sob a orientação do
presidente da Republica, desen.
volveu estudos e organizou nm
programa paya a fixação dos
elementos necessários ao eóla-
beleclmento de dm terça 0.6-
rea de cooperação com a Man-
nha. fato esse bastante auspi-
cioso para tudos nós.

Falou, cm scjuitía, o captiao
dc corveta Benchimol, cpie ciei-
sou lià pouco o comando do
submarino "Timbira", tirou o
curso de tática anti-submarino
nos Estados Unidos, Reconhece
esse oficial a absoluta nenessi-
dade dessa arma. visto jã lia-
ver sido comandante de vários
caça-submarlnos durante a ul-
tima grande guerra, período em

ipnititiiíifP &n nwn m w ái f vi (p 5 aâUlylvSll 13111 piUllloQll
a ontem distribuídos — Advertência aos

- 40 álbuns já íoram numerados en-
lumerosos colecionadores aguardam
ara numera-los — Bases e prêmios

¦*

m.

onda "Associada", om um c/os momenlos de maior morímenía
rpndo sc a jiiesmo crpinhac/ci dn colecionadores

1 Pela in
«aatíc "
""•¦À** lio!

«o t teu
P3tearat,i

Hlhià,
troca.

; as/.

f*»<»~„ v.

SI

7i somente findará em dezem-
bre, tempo mais que necessário
para o preenchimento de um ai-
7U1111. A' medida qne os cromos
vão sendo impressos, os lança-
mos á rua, a fim clc serem co-
lecionados pelos concorrentes.
Suficiente t"', pois, que rm de*
a-.mbro todos estejam com os
seus álbuns completos, sem
maiores atropelos e gastos des-
!i!--.essaiios.os novos prkmios

distribuídos
Mais nove prêmio.-: foram, on-

lem, tlislribuldns, a saber: o sr.
José Moreira dos Sanlos, resi-
dente á rua liarão de .J.i-euí, em
Osvaldo Cruz, portador cl» che-
tiuu u. 01U5. tol contemplado
rom uma bela e artística !.i|>i-
teira de prata, cie 'abrlcaçao
aiií&i, adquirida na "NATA".

O felizardo — disse-nos --
adquiriu o cheque correspondeu-

• juntamente com ns cromos,
nas Lojas Duca! dc Madureira;
o sr. Nellort Santos, residente a
rua Almir. 13. dr.tentar do che-
que 11. 0B45, foi coiT.cmplacio
com um .lisro. que escolheu na
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Casa Palermii, c, sr. Gabriel
Monteiro Lttniarão, morador a
rua Gerson Ferreira, 161, cm
Ramos, ganhou uma bola rie
"volley", riarcu " Superball-
Extra", correspondente ao ta-
lão 11. 0149; 11 sra. Irene Nunes
Matoso, residente à. rua S. Ja-
raiar!.), íiU3. cm S. Cristóvão, loi
contemplada com uma bola de
'•foot-ball", marca '•Superball-
Extra'", relativa ao cheque nu-
mero 018-1. e os srs. Zenildo cie
Souza Amorim, residente ii rua
Gonçalves lama, "95. detentor
do cheque n. 0467; Luis Daniel,
residente á rua cio Catete, ua.
detentor do cheque 11. OHíiii:
Wilson Gomes tie Souza, re*.'l-
dente à rua Andrade Figueira
11. 1.339, cm Nllopolls, possui-
dor do cheque 11. 07i;B: Miguel
Dias, res'denle á rua Guaralm
n 119. possuidor do cheque n.
0765; c Rodrigo Espíndola, ri-
sidente á rui Marquês do P;.o
Vicente detentor do cheque n.
0691. foram contemplados com
brindes dc menor valor.
COMO PARTICIPAR

DO CONCURSO
Vimas publicando, riiarla-

mente, um cupáo a fim rir
que o leitor possa habilitar-se
rio concurso. Colcricmaiido até

então

que sentiu a. falta de uma co-
bertura aéreo para os com.
bolos. Naturalmente, explica o
comandante, essa ausência de
elementos de cobertura acre»
provinha do fato de que o.s
comboios, as vezes navegando
a 90 milhas da costa, tornavam

dificil a esses elementos de co-
bertura acompanhá-lo, possl-
velmente por falte de aparelhos

adequados a tão dificil mister.
FATO Ü.TISTKATÍVO

— Eu ms encontrava na
América do Norte, narra o co-
mandante Benchimol, — quan-
do ali termine! o curso de ta-
tiça anti-sv.bmarir.o. Quando
regressei ao Braiíl, fi-lo ja co-
1110 imediato do caça-stlbmarl-
no "Jurema", cedido ao nosso

.governo pela Marinha cios Ks.
tados Unidos, realizando então
serviços de escolta a bordo da
menconacla unidade. Ao ar.ra.
vessar « costa da Guiana *?nin-
cesa, sofremos ataques trai-
çoeiro dos subaiarinos alemães,
que pueeram a picíiio dois na" :
viés nossoi', pertencentes ao !
comboio que escoltávamos, fsro |ocorreu precisamente t cuia
hora da noite, colv.-nos que es-
lavam do aluenes Aos apare.
lhos da csctit'.! cios n.iviiw ria
escolta, pois que, naquela ra-
Biâo, estavam as alemães oro-
tegidos pela densidade de
águas, em conseqüência do cie-
sembocamento do ria Sinamar**
naquele trecho c!o oceano. He
tivéssemos uma cobertura cê-
rea, os submarinos não teriam
avançado para aquela nona ou
não se teriam aventurado a
essa operação, visto que os sub-
marinistas sabem pcrfeltamen-
tc o que significa um avião
observando a face das üOllas
marítimas.
PARTIDÁRIO

DA FORÇA AE-REÀ
DE COOPERAÇÃO
Outro oficial entrevistado fui

o c-apilão de corveta Alberto
Sadoclv de Sá, imediato da base
de .submarinos "Almirante Cas.
lio e Silva", professor da arma
submarina na Escola rie Sitia-
marinistas,

Disse que esposava a mesma
opinião dos seus colegas e su-
periores hierárquicos, estendeu-
do-se nas razões pelas quais as
nações mais adiantadas do
mundo possuem a sua aviação
naval.
AVOLUMAM-SE

OS ARGUMENTOS
FAVORÁVEIS

Ouvido também em nossa
"etiquete", disse-nos o capitão
de corveta Berford Guimarães,
ex-comandante do submarino"Tupi":

Os aviões como o.s submarinos
sâo poderosos e indispensáveis
Instrumentos do poder naval
bem organisario. A destruição
cio encouraçado "Prince ot Wa-
les" e do cruzador de batalha"Repulse", pela aviação naval
japonesa, é o exemplo expressi-
vo, sempre lembrado pelos que
apoiam o domínio do mar pela
força aérea. Muitos oficiais, na
sua maioria constituindo os
mais capacitados cm assuntos
aero-navais, consideram o na-
vio nerodromo como a espinha
dorsal de uma força naval e já
outros consideram o encouraça-
do, Tudo Indica, porém, que o

1 navio nerodromo c o encoiiraça-
do, agindo cm conjunto, formam

| o principal núcleo de uina esqua-'¦ dia moderna, A destruição do
\ super-encouraçado "Bísmarck",
! por exemplo, só foi possível rie-

vido nos aviões clc observação
do comando Costeiro c dos avi-
ões torpedeiros do "Ark Royal",
embora cabendo a ação final c
decisiva aos cncouraçaclos e
cr"zadores. A aviação acro-na-
vai tem tc desenvolvido multo
1103 últimos tempos. Dn convés
dos modernos navios aerodio-
mus norte-americanos, .lá po-
dem decolar os quadrlmotores I
cie bombardeios, bem como os !
velozes caças a jnto, conforme |verificamos com a presença em !
nosso porío, do porta-aviões |"Orlskany", representando ma-'
ior poder agressivo por parle da
aviação que, assim servida, vem
colocar a Marinha de Gueira
em nivel muito superior ao de
anos atras. Não posso ftijsir á
verdade quanto á necessidade
da Marinha orgflnlsar uma for-
ça aérea de cooperação para ti.
As Marinhas de Guerra da In-
¦•laterra. Estudos Unidas e Krim
ça estão se nrganlsando cada
vez mais e possuem a .Mia for-
ça ncro-naval em adiantado es-
tado dc progresso t* eficiência
comprovada.
UMA KXPRESSAO

LACÔNICA
O capitão de corveta Nlcolau

Malbourg, promovido recente-
mente por merecimento, disse-
nos apenas: "Todos os paises
fartes possuem a .sua aviação
naval". E nada mais dis."e. Foi
uma expressão lacônica, que re-
Mime tudo.

Fl-**;\"¦* : 'T""!".';." '."*•*.f.fl.'.-.^,'-xXn!*i!iX**rTs.'¦:¦¦-¦¦.:¦•:•:•.*:¦.• ¦¦ *••*'.¦ -.*¦.-.¦*. ¦*. ¦¦•. * ¦ ¦ \ 'MUJvnow.-

180P0LÍTIC1

SS. AA.. 11. UR. Dom Pedro Henrique e Dona Maria
Ovlsanx e Bragança, puc^rir-ios c/e Silva fiaiftos quando
cJieqravam à Bubaixada c/a Espanlia onde se ceiebrou a_
cerimonia reíígiosa do nia/ri*-'onio Silva /Íamos-Pidai

O CASAMENTO Tí SILVA RAMOS ^
CerimorKÍHi m Embaixada de Es-
panha, lua cie nH, iioje, na Argen
tinaediastranpüosnoÂmaionas

ALMOÇO E RECEPÇÃO INTIMA
Voí celebrado us U',30 horas,

ontem, na. Capela da Embaixa-
da da Espanha, á Avenida Vi-
eira Souto 11, 620, a cerimonia
religiosa do casamento do co-
nhecido industrial brasileiro,
João Carlos da Silva liamos
crim a senhorita Amparo Pidal
Alvarez.

Conforme o DIÁRIO DA
NOITE já noticiou, a noiva d.»-
cende da mais alta aristocracia
espanhola, sendo nela do mar-
quês dc Pidal, que fora cio rei-
nacio de Alfonso XIII, seu pri-
melro 111inist.ro.
BARRADOS RKIYiUTEKKS

I* FOTÓGRAFOS
A nessa reportagem, cliü?an-

do niiiuuos antes do inicio ii.i
cerimonia, á sede da Embaixa-
da da Espanha, viu-se Impedida
de completar a sua tarefa, sobre
esse acontecimento social, por-
quanto severas instruções lia-
viam sido ciadas pelo adido cie
imprensa da Embaixada, sr. u.
Escohotado, vedando aos jorna-
listas a entrada no recinto onde
se realizava a solenidade,
TRABALHANDO NA RUA

A' porta da Embaixada fo-
mos registrando a entrada dc
altas personalidades e aguar-
dando a. chegada do noivo Silva
Ramos, pois a nubente srta. Pi-
dal. já se achava na Embaixada
onde está hespedada desde
quando desembarcou no Rio.
A CHEGADA DO NOIVO

F. DOS PADRINHOS
o sr. Silva Ramos foi um

dos últimos a chegar. Traja Uu
sob impecável rigor, o jovem
Industrial esboçou pálido sorri-
se. ante a investida dos 1'oUj-
gratos q 11 o queimaram os"flashes", mirando-o no int •-

rior de seu automóvel, no qual
viajava sozinho.

.lá havíamos anotado a pre-
seilÇH de SS. AA, II. UR. dom
Pedro Henrique e cl, Minia Hs-
peranwi Orleans e Bragança,
padrinhos do noivo, assim coinn
da sra, Carolina da Silva Ua-
mos, lia de João Carlos, ijiiu.
ao lado do embaixador da Es-
panha, serviu cie madrinha da
senhorita Pidal.
CERIMONIA INTIMA

A cerimonia revestiu-se de ;
simplicidade, oficiando a misaa |
o reverendo padre Segclldi, dn
Ordem Dominicana sendo feita

ri benção das alianças por s.
excia. revereiidissima o Bispo
dc Petrópolis.
RKCEPÇAO A* NOITE

NA EMBAIXADA UA
1*.SP*NIIA 1: VIAGEM
DU DESCANSO
Oferecida peln embaixador da

Espanha, houve á noive tuna
seleta recepção aos parentes e
amigos dos noivos, na sede da
Embaixada.

Fomos informados pelo sr.
Escohotado", rie cpie o casal Sil-
va líamos viajaria, na manhã
rie hoje, com destino a Bttent s
Aires c de lá seguiriam para *
Amazonas onde é desejo da
sra. Pidal pnssnr tranqüilos
dias.

y^ECEIAM os cidadãos pacatos e llQ-
nestos desta cidade que a policia se

mobilize, afinal, sob a inspiração de
pândegos e turtufos, para nova
campanha contra o amor, fa-
rece-nos insto o receio desses
bons cidadãos. Inúmeros deles
trabalham à noite, liegressam,
altas horas, ao lar, no último
ônibus, andando a pé do ponto
à parta de casa, um ou dois
quarteirões. Acham os pãnde-
gas, naturalmente, que faz bem ã sau-
de andar a pé, de madrugada, quando
sopra a mais pura das brisas. Não ha
dúvida que é. bom, ?na,s* ?iM**na cidade
policiada. Acouteee, porém, que temos
pouca policia, e essa pouca que temos
será agora empregada numa atividade
mais nobre, segundo os pândegos, do
que a de proteger a rida e a propríeda-
de dos cidadãos. Referimo-nos a essa
atividade doentia do policial, que caça,
110 escuro, casais de namorados, ou. que
geme de gozo ao lobrigar pelo buraco
de uma fechadura a mais intima cena
de amor.

A -policia é paga, em iodo pais civi-
lizado, para proteger, e nunca para bis-
bilhotar a vida sentimental do cidadão,
A vossa, porém, é tão curiosa, que Ira-
talharia de graça nesse negocio. Pouco
lhe interessa que um malandro ana.ru-
lhe, à noite, perto de sua casa, o cidadão
que volta a essa hora do trabalho. Su-
cedem-se, multiplicam-se os assaltos a
mão armada, e a policia nem toma co-
nheciviento üisso. Basta, porém, que
vma honrada senhora ame cxtra-oiíei-

A Prefeitura eslá atrasada no

pagamento de salário-famíüa
e diferença tje vencimentos

Numerosos artífices ria Pre-
feitura do Distrito Federal
solicitam, por intermédio ria
DIÁRIO DA NOITE, uma au-
cliência do Prefeito João Car-
loa Vital, para a discussão de
assuntos sumamente impor-
tante. Trata-se, como apura-
mos, do pagamento, pela mu-
nicipalida-ie, de salario-fami-
lia é< diferença de venciaieu-

tos, daqueles servidores, paga-
mento esse atrasado desdp
janeiro cio corrente ano.

O.s funcionários, em situa-
ção aflitiva, apelam paru o
Prefeito, ria-certeza de que se-
râo atendidos, pois assinalam
que"a mora.em que vem in-
correndo a municipalidade es-
tá agravando a situação de
suas famílias, desaparelhadas,
por isso, de enfrentar, nestas
horas de aperturas, o custo da
vida.

nheiro.

almenle, corre logo a policia, de venta
acesa, atrás da madame, descobrindo-
tite o ninho para lavrar o flagrante, E

enquanto ela se agita paúviia-¦mente na santa cruzada contra
ò amor, agem á vontade, pelas
esquinas, armados a navalha,
macios "gangsiers" dc azeviche
cujos dentes rcbrilham sol; <•
copa frondosa 

'do chapéu ae
veludo. Alguns são piedosos.
Exigem apenas o relógio c o ül-
Outros, como sucedeu há pouco,

em Ana Nenj, exigem também as calças,
despedindo a vitima com um ponla-pé
na traseira,

Que diz a isso a policia? Nada. Ri,
Acha tudo muito divertido. Assaltar um
pacato cidadão, tomar-lhe o relógio a
carteira, cortar-lhe a cara. a navalha,
etc, nada disso comove a policia. Que-
reis vê-la, porém, possuída de verdadeí-
ro furor profissional? Dizei-lhe ao ou-
vido que no apartamento tal, naquela
rua. naquele bairro, a portas e janelas
fechadas, num silencio de aposento
abandonado, há um casal se beijando.

— Que horror, Jesus!

E toda a policia corre ao local do
crime. Crime? Eu disse crime? Sim. no
Brasil o amor é o maior dos crimes.

I. *^'i*V«
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J'A€.QUES FATH.
JE. NO RIO

Chega, hoje, ao Rio, Jacques
Fath. o grande mestre da alta
costura mundial, que vem ao
Brasil com o objetivo de apre-
sentar em São Paulo e nesta

£(i ca 4
àia!

ta. &

K0LYN05 combate au uan
A clínclti 1110.I. fii,i dc-
riion-l ¦ n quo o ' itiue
drntHl Kolvnoj ir íl.ale
elellvanit-nlc av i.iri.s,
A espumo concentrada.,
move c penetrante tlc
Kolyno* cl íina ei vi-
dos bufais, pcrlnmaol i«
lito c rende muito mau.

QUINTANILHA
O capitão de fraanla Vatfrido

Quintanilha. comandante da
Ba*e de Submarinos "Almirante
Castro c Silva", falando sobre I
a necesi-idadr dc uma força ac-1
ro-naval. disie:"NSo poderia de forma algu-
ma discordar das meus colegas,
cujo ponto de vista tambem é
o meu. A Marinha de Guerra pre
cisa ric submarinos e aviação,
sem o que não há esquadra efí-
ciente.

. ioi.il da 10. trocara,
to:* rlcMnlc álbum que 6 cn- I .M * "COMamuvík

centrado em nossa agencia, a
rui do Ouvidor. 100. c rm ti-
rias as bancas do jornais da ei-
aade. . v

Uma vez preenchido com un-
ao-, rromes. reproduzindo selos
dc todos os países, o coleciona-
dor rcwberá um cupâo nume-
r.*do com o qual concorrerá ao
«orteío final dos premios. a rea-
lizar-se no Auditório da Radio
Tupi. no dia 20 de dezembro
deste ano, as 13.05 horas, com
Ioda*; as exiçenclas da lei.

A obtenção dos envelopes con-
tendo cromos c feita cm deze-
nas.de firmas comerciais, me-
dianíe a apresentação dc seis
CJflõCS .

Em irora. o rolecicnaaor rr-
rrbrrà sim invfilurrn. conlcndo
'.1 r-produrSi" coloridas de se-
1t.=.
OlfMItCNTOS T SMS

PRÊMIO**! V SITA
DISPOSIÇÃO
E*n

,?4™£^"^ÍST^rtirliH nol •'íootb-.ir "Superball": l'Auditório da TUdloTupi. no dlaj teirudí matas bola-d-
an de dweasbro jOesle sno. cml

relhos de lelevisâo, relógios, bl-'
eiclcta*. simples e motorizada-*.
?r>irelh05 elétrico*; de barbear. |
clr.
OS PRf:MIOS-St*RrRESA

Em todo o desenrolar do con-
cur?o haverá uma interessante
svrrsíão de prrmios. a faber*-
b!f!c!?*a« motorizadas Tas'
Mundial"* no valor dc C:*>
t: «¦•ano -adouirídas n*a "Nila

/y^A oos ^s \
ff LOGO TASSA \\//A ^mVixil " mtt^k J

fsS^f3CÍ*£i^ 7

fflÇcouAMDOÇC r.*.a *•//

ammmt. ^s^V<^^.,¦" '*LZ^* *

/acques Falh, o grande mes-
Ire da coslura de França

Capital, os notáveis modelos
de sua criação, exclustvamcn-
\e cm tecidos de alüodAa se-
lido. dn Fabrica Bangu'.

Por isso mesmo, a visita de
Jacques Fath ,-e reveslc do
mais alto significado, acresceu-
do ainda, mie esta fi a prime-
1.1 vez que um mestre dn cos-
tura parisiense deixa n Fran-
ça para apresentar tecidos es-
Iraugelros.

A primeira apresentação de
feuí modelts, nesta Capital,
Jacipiüs Fn.ii a luiit. no pm-
xlma dia "3. ctuarnic ,. chá
promovido por uai grupo de
sciilicras da alta sociedade
carioca, nos salões do Copa-
cabana P.ilaet.

Nu dia 20. lera lugar a"avant-premléie", dessa re-
tiijjão e. no dia 27, o grande
costureiro promoverá nm 011-
tro desfile, em São Paulo, no
Ho!ei Esplanada.

Como foi noticiado n pro-
duto financeiro de tais desfi-
les será destinado ás associa-
ções de caridade.

Jacques Falh será, assim, á
sua chegada, hoje. á noite, no
Rio, alvo das mais calorosas
nlanifestações de admiração e
estima, devendo estar presen-
le ao seu desembarque, no
Galeão, as IlgAiras mais repre-
sentatlvas do nosso "granel*
monde".

DIÁRIO DA NOITE
As últimas nolicias da
cidade e do mundo

m:'Z MAQUINAS l)E COSTURA PARA AS MOÇAS DA PA-
KAM.Y — (testo altamente simpático, revelador do espírita
publico dias nossos homens realizadores, o do industrial Adriano
Seabra, oferecendo dez máquinas de costura "Singer" a esco-
Ias da Paraíba, para aprendizagem de costura das moças pa-
raibanas, As máquinas foram entregues pelo industrial Ariiia-
110 Seabra ao senador Assis Cliateaubriaiid, diretor dos "Dia-
rios Associados'? — na ocasião fixnu-se o flagrante — que as
encaminhará ao governador .losc Américo, pnra a devida dis-

tritniição ás escolas, conforme o aproveitamento tlns
respectivas alunas.

Viajou para os
EE. UU. o minís-
tro da Marinha

Acompanhado de sua comitiva,
seguiu na manhã de hoje, "Ia
aéreas para os Estados Unidos, o
almirante Renato de Almeida
Guilhobel, ministro da Marinha

Essa viagem e conseqüência
de um convite que foi feito a
s; s. pelo Secretario da Marinha
do pais amigo para uma esta-
da de cinco semanas nicjucla
nação irmã, durante a (inal se-
rão visitados ns principais ba-
.ses navais dos líE.UU. bem co-
mo os centros da industria na-
vai daquele pais.

Integram a comitiva tninis-
terial o almirante Amorim uu
Vale, os capitães cie corveta Ro-
brito Nunes e Antônio Rubln do
Pinho e o seu ajudante de or-
deus. capitão tenente Fcuik Ro-
berto A. f.evler.

No avião que conduziu o Ml-
nistro da Marinha, embarcou
tambem o almirante Milton Mil-
ler, ria Marinha Norte America-
na. Ao embarque, que fo! mui-
to concorrido, compirecerain
autoridades civis c militares.

HOJE ajj
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Esperando
bqüe?

\
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para V. ficar milionário, adquirindo
nu

IMPORTANTE: A rnosma upôlico
concorre a iodos os sorteias,
ul* ter premiada ou resgatada I

12 SORTEIO y/f
PiÔinio maior $500.000,00 (^L\mmW/,

À v.mia nu Delegacia do Tesouro do Er,tarfo de São Pcuio

BANCO 00 ESTADO DE SÃO PAULO RUA ASSEMBLÉIA, 31

boa idéia!''
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o- ICO V*-!ão expoMoü 505 valor de CrS 1.200.W: bob*. dei
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qt.*e se incluem 3 limiows apa-
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prêmios nienor*». t
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Tempo Instável.
Temperatura estável.
Ventos moderados.
Máxima: 28,0
Mínima: 15.3.

O JAPÃO QUER VINGAR-SE DO BRASIL

Um campeão de quase 100 qui-
os contra o nosso Gracie de 61

Por que um handicap do nosso país? O surpreen-
dente Carlos Gracie reincarna a juventude do tio

Dia 2G rio corrente deve che-
?ar ao Rio, procedente do Ja-
pão, o campeão Japonês de
iHi-jtt.u. Yoshimastu — o gi-
gante amarelo que venceu o
campeão Daigo, que fora. até
.irincipio. ele 1952, a mais alta
.latente do desporto nipão, na
'erra rio Sol Nascente e em to-
do o mundo,

O super-campe.o de olho-- a-
.nendoados traz. em sua com-
uanhia, um íalxa-preta do 5".
iratt, Osnwa, o maior lutador
japonês de sou peso, 70 quilos-

A dupla quer vingas, no Ura-
sil, a derrota sofrida por Kato,
j campeão amarelo qoe perdeu
05 sentilios, estrangulado, entre
ds punhos emécis de Hclio Gra-
_in, campeão Brasileiro e Sul-
americano de jiu-JItsu, Introdu-
íor do desporto oriental no Bra-
sil e dono, hoje. ria academ'

nosso campeão, quando da lu-
ta com Kimura, "aquela nipao
que parecia uma "Caterpillar"
do duas pernas", ex-campeão
mundial, ter declarado que en-
cerra a sua carreira como luta-
dor, mostrava ainda vontade de
vestir novamente o qutmono
num ringue publico. Era o san-
gue Gracie fervendo por dentro
e superando a decisão de não
lutar muis.

Assistimos a um, treino de He-
Uo Gracie, com o seu sobrinho,
campeão carioca, Carlson Gra-
eie, filho de Carlos, o Instrutor
da familia-

Hello conserva a mesma for-
ma, a mesma agilidade, a mes-
ma fibra e aquela sua técnica
e estilo que fizeram res.on.-ir.
na lnna. o.s lutadores Jn.ipn.5es
muis c.tegori.ados.

I.iii f.ilo novo chamou-nos a

UM MISTÉRIO MAIOK «fclJE SACOPÃ

DUELO BE TESTEMUNHAS EIIIMWMJ1!
— »

Uma estampilha encontrada no chão do
armazém da Gávea talvez complique de-
finitivameríte a Lúcio Caccitore — A capa
que pegou chuva e estava seca — Desdo-
bramehto de esforços da Seção de Investi-

 gações Criminais ¦¦ .

mais luxuosa do pais. Instalada atenção. Carlson, o caçula, sur-
ali no Edificio Aracema, 17'• an- '
.lar av- Rio Branco, esquina de
Assembléia.
UM TREINO DE HEI .TO

GRACIE
O repórter visitou Gracie. na

•ua academia dc jlu-jltsu, a fim
de. sondar o campeão sobre a
vinda dos japoneses. Ape.ar do

Tora tíe madeira
nas pernas
¦Apresentando fraturas do

terço médio d. ambas as per-
na„, foi medicado no HospI-
tal Antônio redro de Niterói
e em seguida internado no
Hospital tio. São Gonçalo, o
operário Sebastião Osório Fer
r.lra, de 35 anos, casado e

..morador na travessa Antônio
Coelho, 263, naquele inunicl-

, .pio, onde íôra colhido por
.'uma tora de madeira. Seu es-

tado é desesperudor.

8£

CiiiisiiIí «rio
Psicaiialito

..'"-" " Èsorcvc A-ÍGEI.ÜS

Gil, interessado pelos
assuntos pslcanallticos.
pergunta-nos quais os
fatos que demonstram a
realidade do InconscI-
ente.

Faremos o possível pa-
ra ratisfnzô-lo.

Convém recordar, inl-
clalmente, as diferenças
existentes entre a psico-
logia e a psicanálise a
respeito do assuntu. Com
efeito, para os psicólogos
antigos, o Inconsciente
era o desconhecido, re-
stiltando, portanto, inu-
til qualquer tentativa no
sentido de explorá-lo.
Freud, porém, abordou o
tema- com sua conhecida
habilidade, afir-
mando que todo pensa-
menlo. todo ato, enfim,
qualquer manifestação
volliivii consclsnte, tem
suas raízes no grande
mundo do Inconsciente.
Ao passo que a psicologia
virava o rosto á tonte de
todos os nossos impulsos,
a psicanálise propõs-sei
estudar racionalmente
esla parte de nosso "Eu",
que vive mergulhado n.is
sombras.

Toda a dificuldade re-
siile e intornar acessível,
em objetivar os fenõme-
nos que cscapavnm —>
por serem inconscientes
— á percepção da cons-
riencia.- A principio,
Freud adotou o método
de Breuer. isto é, o hip-
notlsmo, a fim de chegar
á intimidade psíquica de
seus enfermos. Logo de-
pois, observou que o mé-
todo era inseguro e por
Isso substltultt-o por nma
técnica pessoal, que de-
nomlnou de "método da
libre associação d a
idéias", considerado, des-
de louo, como a "lei fun-
(lamentai ria pslcanãll-
sr". Com efeito, por in-
terméilio diV.se método, o
enfermo vai descobrindo
os meandros mais Intl*
mos do sua personalids-
de, em virtude de ser fa-
cilitado o caminho do
Inconsciente.

Uma série de fatos ln-
discutíveis, permitem de-
monstrar a realidade do
Inconsciente, ror exem-
p'..: os fenômenos liga-
(.os ao hlpnotlsmo; o pa-
ciente recebe ordens em
pleno sono hipnótico, In-
conscientemente, e vai
reali/a-las dois dins de-
pois, conscient emente.
Onde ficaram gravadas
ns referidas ordens, senão
no Inconsciente? Outra
prova: — Aconteclmen-
tos passados na Infância.
Impossíveis de serem re-
enrdados por um e*-Iôrco
tírt memórt. e que. no
entanto, são desrobcrt«is
pela psicanálise. Os atos
falhados c sintomáticos,
q-ie traduzem uma força
inconsciente que se «o*
brepôe ft Intenção cons-
ciente. Sabemos, ainda,
que multas obras de ar-
te. literárals e musicais,
íôram concebidas duran-
te o eôno. Enfim. « in-
terpreUçâo dos sonhas,
que descobre as idéias la-
tentes provlndas do In-
consciente, provam, nma
ve*. mals a »» H"*"*
dade.

Os leitores interes.*a-
dos nesta s-f-eâo. poáf*m
i-.r.f.r s.a cmts&maisr
c*. para A.eel-i». Reõa-
âo áo DIÁRIO DA NOI-
TE R**a, Setadura Ca-
b.-»2, «a^vv-Ã..!

preendia Hclio. o tio. com uma
ofensiva tremenda. Hélio era
forçado a entrar na defensiva,
enquanto Carlson, com um leão-
sitltlo indócil, carregava ns pu-
nhos contra o tio, e o fiizia com
uma técnica e uma precisio dt
ai aque invejáveis.

O treino-foi longo. Apesar dos
round.s rie 11) minutos, o garoto
Gracie i!7 anos. quase 70 qui-
tosl não se mostrou cançado. A
sua resistência concorrera com a
de Hélio. Dlr-se-la o próprio
campaâo brasileiro, no rubov ria
sua juventude: a reincarnaçào
do tio, tal a profusão e sequên-
cia de golpes, tal o Impero da
ofensiva e o jogo de defesa liar-
monlosos.
O JAPÃO QUER VINGAR-SE

Observamos, nas entrelinhas
da conversa que desenvolvemos
com Hélio Gracie, que ele quer
ainda lutar. "Estou prevenido,
para o que der e vier. Por isso
não abandono os treinos."

Entretanto, reservamo-nos a
um comentário. Não seria licito
a Hélio, nem ao Brasil, vr.sao
especialmente pelo desejo de
vingança do Japáo, aceitar uma
luta com Yioshmastu, o maior
lutador japonês da atualidade. E
Isto porque Yioshmastu pesa um
redondo de cem quilos e Hélio
61. Não seria justo qne sendo
o Japão o pais do jiu-JUsu. on-
Je milhões praticam o desporto,
fosse o Brasil a dar handlcap
tm peso: KU) quilos conl.ro til
Achamos, isto sim, que, se lula
houver, que esta seja disputaria
entre lutador do mesmo peso
Por exemplo, mas que Hclio, o
iiobSO campeão, com o lutador
japonês mais categorizado, mas
ipie conha o peso de Gracie.

De outra forma seria lamen-
lavei que o Brasil, na pessoa de
Hélio, aceitasse uma luta tão
desigual-

Aqui fica a nossa observação.

Preso um
vigarista

Complica-se o crime da mer-
cearia da Gávea. As.pistas vao
sendo eliminadas, com o inter-
rogatório dos suspeitos, a par
de investigações promovidas
pelo detetive Paulo Corimbab.,
que. diga-se de passagem, tra-
balha noite e dia. positivando
ou afastando os indícios que
surgem etn torno do latrocínio
de que foi vitima o comercian-
le português José Rodrigues de
Almeida, abatido, á laça. sábado
á noile. no interior da Casa
Oliveira, na Gávea, estabeleci-
monto de secos e molhados do
qual a vitima era gerente.

DIÁRIO DA NOITE aoompa.
nlioii. ontem, noite a dentro,
ate . madrugada de hoje, a3
diligencias do detetive Cormi-
baba. da Seção dn Investiga-
çòes Criminais

O policial localizou Mana
Conceição residente num par-
que proletário, a rua Marques
de fi. Vicente, 1.4, próximo ao
local do crime. Maria e noiva
de Hera Ido Cardoso, que fora
trocador de dinheiro da "boi-
te" Monte Cario — homem,que,
â hora do nuaae, teria sido' vis-
to perto t,*.i niorccaía nue cer-
viu de palio ao lati.icinio. Ile-
raklo, apegar dos indícios que
conlra ei. existiam, toi alas-
tado conui suspeito, visto que o
padeiro Daniel Galego — uni-
ca pessoa que vira o criminoso
— náo o reconheceu como o
assassino.

Moacir de Sousa, outro .ms-
peito, o ultimo empregado do
armazém d» v*. ima que íoi des.
pedido, lambem foi eliminado
como possível matador do co-
merciante. Assim novas pislas
passaram a ser, ainda ontem,
investigadas.

O acaso foi responsável, esta
manhã, pela descoberta de um
chantagista que vinha lesando
agentes de vários jornais ca-
íiocas, estabelecidos no interior,

A cena ocorreu na estação ro-
doviária Marrano Procóplo, na
Praça Mauá. Ali chegava, tie
Porto Novo do Cunha, o sr. Fl-
delis Manes, antigo agente do
"DIÁRIO DA NOITE" e do "O
JORNAL", naquela localidade,
quando, logo ao descer do óni-
bus, viu à sua frente justamen-
te o Indivíduo que o lesara, o
qual justificava a sua viagem.

Tratava-se tie ídolo Roma-
no, de -10 anos, residente na es-
trada das Bandeiras n. 1160,
no bairro da Taquara, em Ja-
carépaguá, o mesmo que, dizen-
do-se representante dos DIA-
RIOS ASSOCIADOS, receber.,
quase 5.000 cruzeiros e desapa-
receia, puls, cm verdade, nem
sequer o h.mem era conhecido
nos jornais que dizia represen-
tnr.
TUDO CONFESSOU

NA DELEGACIA
o providencial encontro- do

noiso agente com o vigarista,
resultou, como em natural, nu-
ma atitude eueigica do primei-
ro, que agarrou esse estranho
••Ídolo" e levou-o a delegacia (io
0a distrito policial.

Perante a autoridade, o chan-
tag-sta, chorando, talvez para
melhor Impressionar, tudo con-
fessuu. Vinha, realmente, le-
sando os jornais cariocas, usan-
do um "truc" novo. Chegava
a estes e pedia a tonta do injen-
te tal, para -salilá-lu na Culxa.
Mas. de posse tia conta, passava
um telegrama, em nume do Jor-
nal em quesião, avisando que•no dia tal chegará ai ura nus-
eo repreesntante e pedlmos-lhe
uo mesmo liquidar o shí«Io (ie
sua conta". No dia upr__ado
chegava á cidade e o agente
não tinha duvidas em entre-
gar-lhe o dinheiro. Depois,
vendo que o ••representante"
nfto prcMára contas, o agente
tinha que pagar novamente e,
então legalmrnte, o seu «lébito.
O CASO COM O NOSSO

AGÍ.NTE
Esse mesmo -truc" empregou

o cliantaip.t. contra o ar. Fi-
delis Manes, A este enviara um
telegrama, em nome do -DIA-
RIO DA NOITE", e lo.o depois
chegava a cidade e recebia a
Importância de Cr$ 4.673.00,
saldo que coincidia com a rea-
lidade. porque Ídolo Rumano —
prossegue éle na sua conlissão
— estivera em no__os escrito-
rios e em name do agente pe-
dirá o saldo de sua conl a-
DESEMPREGADO

Justificando a modalidade de
furto que vinha praticando,
disse I«i<«.o Romano ã policia
que. c-.lai.do desempregado _
tendo íamil.. a sustentar, re-
solvera arranjar dinheiro de
qualquer maneiia e és e -truc'*
contra os jotnaís Tinha cobria-
do perfeitamente suas despexas
particular**.

O larap--» M d-rMatnenle
autua*

O CUKQI1H
PODERIA ABRIU
O MISTÉRIO
A policia eslâ trabalhando

sem uma pista positiva. O cri-
me ocorreu entre as lD.íib 6
201.S..10 de sábado. Era hora
de grande movimento na rua
Marquês de S. Vicente, notaaa-
mente na Casa Oliveira, situa-
da no numero 20. gerenciada
pela vitima. Apesar do vai-e-
vem de pessoas, nmguem viu o
criminoso, a não ser o oaaeiro
Daniel, que notou, minutos au.
tes do tato, o comerciante pas-
sar pela sua padaria, aoompa-
nhado de um mulato de rosto
delgado, alto, usando terno
azul-marlnho,surrado. Este mu.
lato teria entrado no armazém,
com a vitima, e lã prol içado
o crime.

Nessa situação sem pistas, o
detetive se vale do processo de
arrolar suspeitos e eliminá-los.
mediante interrogatórios fec.
.ricamente dirigidos.

Apuramos, ontttu, que, alem
dos 50 mil cruzeiros que o cri-
minoso roubou do cofre do ar-
mazeni. de lá sumiu, com o
dinheiro, um cheque sacado por
um freguês, para pagamen.o tio
compras,

O cheque em causa tem o
n. 2Bti9_. e e assinado pelo*~r.
Altair Cool.e. Foi sacado con-
tra o Banco Mercantil do Rio
de Janeiro. A gerencia do Bun-
co íoi prevenida peia policia,
no sçntido de que não pagasse o
cheque. As autoridades náo
acreditam que o criminoso vá
até àquele Banco, pois arriscar-
-se-ia a ser preso.
O TRABALHO DA POLICIA

O detetive Corlmbaba pro-
cura fazer o levantamento das
pessoas que pediam dinheiro
emprestado á vitima. O policial
apurou que muito* fregueses da
Casa Oliveira pediam einprestl-
mus ao comerciante. Este, en-
treiauto, náo registrava tais em-
préstimos, em escrita especial,
O que fazia era acrescentar a
importância na conta dos gre-
gueses, sem especificar se se tra-
tava de mercadoria ou dinheiro.
Dal a.s dificuldades para o le-
vantamenlo.

O detetive está relacionando,
Igualmente, as pessoas que tio.
cavam dinheiro na Casa Olivel-
ra.

Tal Iniciativa tem n sua razão
de ser. Sube-se que somente um
motivo especial traria a vitima
de sua casa ao armazém. Por
que depois de fechar o arma-
zem, e encontrar-se em seu
apartamento, o comerciante vol-
tou á Casa Oliveira? Disso sur-
glu a lilspótese de ter o nego-
ciante voltado para efetuar nm
troco ou fazer um dos euipres-
tlmo.* aos tregueses. Ou troco,
ou empréstimo, encontram lrtgi-

ca no fato do comerciante ter
aberto voluntariamente o cofre,
ocasião em que foi esfaqueado
mortalmente.
COM CAPA OU SEM

CAPA?
Ontem, por volta das 22 ho-

ras, houve uma Interessante
acareação nos fundos da Casa
Oliveira, onde um primo da vi-
tinia (também suspeito), Ed-
mundo, possue uma pequena
marcenaria. Foram acareados
o padeiro Daniel e os dois em-
pregados da Casa que aeonipa-
nha ram a vítima, depois de fe-
chado o ar mu zem, alé ás pio-
ximidades de sua casa. na rua
das Acácias. O padeiro insistia j
em que o comerciante deixara.
a mercearia sem capa e os dois,
empregados, Orlando Silva e j
Antônio Pinto, afirmam qué ele
sairá, em companhia de ambos,
com capa. •

Nâo se chegou a unia conclu-
são. as testemunhas discorda-
ram. A capa cm questão fora
encontrada sobre o balcão do
armazém, bem dobradinha e se-
ca, som sinal rie chuva? Por
que,, igualmente, o comercian-
7c. ao Voltar ao armazém, tive-
ra o cuidado de dourar a capa,
quando não pensava em demo-
rar-se ali? E isso se explica
porque a esposa de José Rodri-
gues de. Almeida Já tinha pre-
parado bifes para o marido, e
este sabia disso. Logo, a sua
volta ao armazém teria sido pa-
ra fazer algo urgente, imedia-
to.

A policia chega a acreditar
qne os dois empregados estejam
mentindo. Não teriam, na noite
do crime, saido etn companhia
do patrão. E, como José fora
assassinado, eles teriam inven-
tado a historia, Isto é. decidiu-
rio afirmar que, como de hábito,
acompanharam o patrão.
UMA ESTAMPILHA .

TALVEZ UMA PISTA
Um dos suspeitos é Lúcio

Caccialore, que. conserta rá-
dios, geladeiras, etc, L nclu
consertará um rádio rie proprie-
dade da vítima. Ficara da
passar um recibo ao comercian-
te, mas vinha evitando assinar
o documento. José Rodrigues
de Almeida vivia procurando
Lúcio, indagando sobre seu pa-
radeiro. Tem-se que, no dia do
crime, o comerciante encontra"
ra Luclo, e levara-o ao anua-
zem, para que fosse passado o
desejado recibo.

Era um hábil o da vitima
exibir a caixa de charuto quo
continha o dinheiro graudo e
que ele mantinha dentro do
cofre, Lúcio teria visto o dl-
nheiro e a faca de cortar sa-
laine e queijo paiuiezon, e dal.
a súbita Inspiração paru o
crime.

Essa hipótese se apoia no
fato de ter sido encontrada, lio
chão da Casa Oliveira, nma es-
tampllha de recibo. Nela hi
duas Letras, um "c" e um "1"
As duas letras poderiam ser
fragmentos da palavra Caccla-
tore. Lúcio Cacciatore. Se Isso
ficar provado Cacciatore esta-
rá complicado. Aliás, durante o
Interrogatório, Luclo caiu em
contradições. A estampilha será
examinada pelo Gabinete ds
Exames Periciais.
UMA IMPRESSÃO DIGITAL

NO COFRE E OUTRA
PISTA QUE SURGE
No cofre, frente ao qual foi

o comerciante varaijo com a
faca, a perieia localizou uma
Impressfio digital. Essa impres-
sào tanto pode ser da vitima.
cemo do criminoso.

Por outro lado. por volta das
24 horas de ontem para hoje,
o detetive Paulo Corumbaba.
colhendo Informações na zona
do crime, obteve uma preciosa.
Trata-se de um empregado da"boite" Monte Cario «não A
Heraldo Cardoso), que íoi tro-
car 4 mil cruzeiros, por dl*
nheiro miúdo, numa garage
Contara as notas com Indisfar-
çavel nervosismo. E isso, mais
ou menos, á hora do crime. Tal
empregado costumava trocar o
dinheiro na Casa Oliveira. Pre-
sume-se que ele soubera da mor.
te do comerciante. Entretanto,
não a comentou na garage, «
os seus nervos estavam tensos.
A policia está, no encalço do
novo Suspeito no crime da
mercearia da Gávea.

Esse, em síntese, o resumo
das diligencias promovidas pelo
detetive Paulo Corumbaba.
acompanhadas pela reportagem
do DIÁRIO DA NOITE.
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•IO ItIO SAI-L STK1NBERO E HEI)»A STERN — Convida-
dos pelos "lliarios Associados" a visitarem o Brasil, chegaram
unlcm a esla Capital, procedentes de Mlaml, o sr. Saul Steln-
lierir. famoso desenhista e caricaturisla dc lhc\ New Xüiii .

e sua esposa, a pintora Hedila Stern. O casal de artistas veio
assistir á inauguração de uma exposição conjunta de traua
ll,,,. seus, promovida pelo Museu de Arte «le ban Paulo, o que
será aberta ao publico da capital paulista a partir do prox -

ino dia 18. A presença nesta Capital «lc Saul Stcmberg ç Hetl-
da Stern está despertando vivo interesse em nossos meiosi ar-
tislicos. Amanliã esses artistas irão a Sao ^n»» P»» » »,a«
guraç-ao da expi-sição de seus trabalhos, ^a foto acima, \c
mo-li.s no momento de seu desembarque no aeroporto mter-

nacional do Galeão.

""caiu do cavalo
Glenn Ford que-
brou 2 costelas

HOLLYWOOD, 16 (INS) -
artista Glenn Ford foi in-

, o artolsta Glenn Ford íoi ln*
¦ «-nado no hospital de St. Jo-
l h com dolorosas lesões oue
' sofreu ao ser lançado de um

avalo tiuanclo da filmagem de
um filme para os estúdios da

| umversal-international.
Os Raios X revelaram a U*.

tui-a em duas costelas e outias
eS^edlgGlenn bateu de en-
i-iiiitro a uma arvore-

Glenn se negou que usassem
um sosla para esta seqüência.

Atiti
a sexagenária
pela pedra

A viuva Paulina Gomes, de 60
anos. residente na rua Santo
Amaro 107, foi medicada na
Assistência, hoje pela manha,
apresentando um ferimento
contu» na cabeça e comoção
cerebral-

Segundo declarou, ao ser me.
dicada. ela estava no quintal
de sua casa, entregue a seus
afazeres domésticos, quando loi
allnaida por uma pedra, roía-
d. dc, alto do morro existente
nos fundos.

O fato foi comunicado as au-
toridades do 4.' Distrito-

TRAGÉDIA PAVORÕsF

MATOU A TIRO
a esposa e os sogro
O criminoso, em seguida, baleou a cu-k

suicidou-se com o ultimo projétil

. :7.„:'íS; .••.:¦.. v: J

0IAR10 DA N0ITF
As últimas noticias

NO TABULEIRO DO XADREZ POLÍTICO

fiarcez, ei Minas, recebe de-
monstrações de simpatia da UDN

nisterio e o Governo de concentração nacional, na pa-
lavra do chefe do Executi vo bandeirante

fei.i^sííísS1:- .•*. :íSiífe* ¦¦:¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦:¦:¦¦¦¦¦..'-¦.-.*<¦ ¦¦¦&¦:¦¦ ¦ .¦¦¦¦¦:¦¦.

ESCAPOU — Terezinha, com uma bala encmvo.ai^
mão, foi infernada na Santa Cana — A meninaH^
Aparecida, que assistiu cr tragédia brutal.

 MERIDIONAL*

GRAVE DENUNCIA CONTRA
UMA COMPANHIA DE CIMENTO

Parcialmente apurada na D.E.P. — No inque-
rito serão ouvidos acionistas, credores e dire-

tores da empresa
A delegacia de Economia Po- toria da eniprê.a muve uma

pular está rcalisando Importai.-
tes sindicância-! em tomo da*
atividades da Companhia Flu-
minense de Cimento Portland.
atendendo à queixa formulada
àquela delegacia pelo acionlMa
Manuel Botelho Filho.

Os policiais designados pelo
delegado Fernando Schwab Jà
apuraram sírias Irregularidades
nos ne_<_oln-i da empiása, fai«i*
esses que devei ão ser compro-
</ad«_a rom uma perítia contábil
que a autoridade pretende so-
licitar dentro em breve. ¦

Em sua queixa o acionista
iniormou a Poliria que a dire-

Esfaqueado
Bemardino Gomes de Saze-

dra. de 40 anos, casado, funcio-
:.,-... municipal, residente na
rua Nerval de Oouvêa, 165, em
Quintino Bocaiúva, hoje, de
nianhã. foi agredido a lacacas
por Amaro de Souza Ramos, re-
íídente na Estrada Amaral Pel-

ixoto. 620. em Raguai.
Com ferimento contuso no

abdome. Brmaniino foi imer-
nado no Hne-r»ilal Cario.- Cha-
gas. O azresíor foi preso por
tim _-.•: ¦ > do Corpo de Bom-
b-Hnw. *«ndo t-.T.:»-,-!.-) ã De-
l^acia do 23» Distrito, onde fal

ttçào contra a União, que lhe
tirou a concorrência da expio-
ração de uma min», de calca-
reo em Arnruania. para favo-
recer « outra firma, prejudl-
cando o normal desenvolvimen-
to da firma.

Entretanto, a Companhia
Fluminense tem atualmente um
passivo de vinte niilhôe. de cru-
reli as, dele nio pn-.-uiiuIu qual-
quer deposito bancário, quando,
em 19-ui, us íueMiin- existiam
num lotai de Oilo ii.iiin.. ¦
FALA O DELEGADO

Ouvido, hoje pela manhã, pe-
Ia reiMitagcm do DIÁRIO DA
NOITE, o delegado Fernando
Schwab, titular da Deelgacia
de Economia Popular, afirmou:

— O fato è verdadeiro. De
poue da denúncia, determinei
• abertura de Inquérito, o que
foi feito depois de algumas
sindicâncias que confirmaram
os fatos demmcladtis. Ji estou
providenciando o compareci-
mento de ..'.sta*.. credotr? e
diretores da empre-a para es-
clarecer em definitivo a qu***-
tão. E' minha inlen«-3o solt-
citar perícia na escrituração da
finna. para constatar sua real
-:-•:?; i i financeira e romo fo-
ram apUcad-L. as verbas obfi-
daa eom t. venda de ações ao
público*. ___.

BELO HORIZONTE, lti (Es-
peelal para o DIÁRIO DA NOI-
TEi _— o sr. Lucas Garcez de-
verá, hoje a tarde, avlstar-sa
com os deputados da UDN nn-
neira, que solicitaram uma au-
diencia ao chefe do Execu.lvo
bandeirante. O encontro esta
apenas na dependência tio pio-
nunclamento do sr. Lucas Gar-
ce/. sobre local e hora do encon-
tro, que, tudo indica, será o pro-
prio Palácio das Mangabeiras,
onde se encontra hospedado o
governador paulista.

E' interessante salientar a
simpatia com que a UDN ml-
neira vem recebendo a visita do
sr. Garcez ao Estado. Votos tie
regosljo já foram feitos na A.s-
sembleia estadual e um telegra-
ma passado ao visitante, não so
pedindo a audiência, como con-
lendo expressões de amabili-
dade.

Já na sua entrevista de on-
tem, aos jornalistas, o sr. Lu-
eis Garcez manifestou sua sa-
tisfaçáo por podei- entrar em
contado com a.s opo.lções do
Estado. Embora afirmasse nao
conhecer os termos do telígra-
ma que lhe havia sido passado,
não atrlbue ao mesmo impor-
tancla política, e sim. uma de-
monstraçfio de cortezia da hos-
pttalldade mineira. O sr. Lucas
Oarc-z, habilmente, naquela
oportunidade, procurou contor-
nar o assunto.
ENTREVISTA

COLETIVA
Ontem, à tarde, o governador

paulista concedeu uma entre-
vista coletiva à imprensa. A
primeira pergunta foi sobro o
significado político da visita do
governador a Minas. N-este par-
tlcular o sr. Lucas Garcez foi,
cenio sempre, objetivo, dizendo
que não podia negar o caráter
prlltico de sua viagem ao nos-
bo Estado, pois nfio teria senti-
rio um encontro entre os gover-
nadores de Minas e de S. Pau-
lo em que as questões políticas,
no seu melhor sentido, fossem
deixadas à uiar„<_n. Isto, Una-
v.a, nfio implicava na afirma ti-
va de que aqui vleru para tra-
lar de questões partidárias.

E prosseguiu: ,_ Quando um governador yi-<.ita outro, ha sempre um obje.
tivo político Não porém um
objetivo poMtlro partidário. _
poiltlca que todos nc-s. brasilei-
ms desejamos v6r Instituiria no
pais, a política do trabalho em
beneficio da coletividade, e da
compreensão do sgrandes pio-
blemat nacionais, esta política
fA inscreve nos objetivos de mi-
nha vluHein. Os Balados de Ml-
nes e Sao Paulo tom probVmas
romun. que devam ser estuda-
rio-i pelos governadores.

O governador pnuli.sta iu- i-
ficou o apelo do sr. Gell.llo
Vargas pela União Nacional.
Respondeu pela negativo a uma
pergunta sobre as relações de
«ua visita com o problema su-
ces*=orio. Considera prematura
a abertura dos debate.s rm tor-
no do assunto, no momento.

E acentuou:"Devo dizer que antes de ml-
nha posse Já mantive entendi-
mento* com o sr. Jilsrelino

Posso responder com a
maior franqueza: nus varias ve-
/.c\ que tenho estado com o sr.
Getulio Vargas, em nenhuma
sequer abordou S. Excia. qual-
quer assunto relacionado com o
problema sucessório, ou com a
reforma ministerial.

V. Excia. pode informei- se
tem mantido contato com o sr.
Adhemar de Barros durante o
tempo de sua viagem pela Eu-
topa?

Perfeitamente. Tenho re-
ccbldo do sr. Adhemar de Bar-
ros varias cartas às quais te-
tilio respondido. Posso Infor-
mer que o di*. Adhemar de Bar-
ro.: me enviou três cartas, às
i;uuls respondi, além de vários
cartões de cortezia.

—- V. Excia, tem idéia do re-
gresso do sr. Adhemar de Bar-
ros?

Não tenho maiores Infor-
moções. Consta que o dr. Adhe
mar de Barros estará no Brasil
em melados de outubro.

Respondendo a uma pergun-
ta sobre como encararia a par-
tlcii.ição de responsabilidades
maiores no ministério, declarou
o governador Lucas Garcez que,
JA em entrevista á Imprensa de
São Paulo, dera o seu ponto de
vista favorável a ampliação do"Estado-Malor" a que aludiu o
Jornalista,
EIXO CAFÉ' COM LEITE

A política do café com leite
— salientou o sr. Garcez. ô e
quem mais convém a S. Paulo
e Minas: politica de compreen-
sáo. Não se trata porem, de um
eixo regional, mas sim dc um
esforço comum, em beneficio de
uma região gco-cconomtca a
que pertencemos.

XAO E' CONTRA NINGUÉM
Sobre o movimento de atra-

ção que estaria sendo feito em
torno dele, pera se lançar con.
tra o sr. Ademar de Barros, de-
clarou o governador:

— Náo sou antl-ninguem. sou
a favor de minha administra-
ção, e a favor de São Paulo.
O sr. Adhemar de Barros è um
dos chefes de maior prestigio
eleitoral de São Ptvu.o. E' pre-
sidente do partido que lançou
minha candidatura a governa-
dor e que da atualmente todo
apoio ao meu governo. Tanto
isso é verdade que tenho como
secretários vários elementos do
Partido Social Progressista —
PSP. E também desse partido
é a maioria da Assembléia. Náo
Iria abrir luta contra o sr.
Adhemar de Barros, sem qual.
quer motivo, uma vez que ele e
seu partido dão apoio integral
ao meu governo.
O PROGRAMA DE HOJE

Grandes homenagens foram
prestadas ontem, ao governa-
dor paulista, quando de seu de-
seinbarque. Ontem, a noite, loi
oferecido um banquete ao che-
fe do Executivo bandeirante. O
programa de hoje inclui uma
visita á Cidade Industrial; ai-
moço na Pampulha, oferecido
pelo presidente das Centrais
Elétricas de Minas Gerais e
e visita parrteular do gover-
nador mineiro ao seu hospede,
no Palácio das Mangabeiras. A'
tarde, será recepcionado na As.
snciação Mineira de Engenhei-
ros e à noite, o governador ote-
rceerá um banquete em Pala-
cio, oo governador paulista e
sua comitiva.

0 presidente do Sindicato da Indústria de Calçados ao D.N.:

A GREVE DOS SAPATEIROS Ê
ORIENTADA POR COMUNISTAS
Não há esperança de solução — Ultima opor-
tunidndc para o acordo, hoje, na Junta de Con-

eili.ção da Justiça do Trabalho
—A greve dos sapateiros está

sendo dirigida e orientada por
oomiinlstas: — declarou esta
nianhã ao DIÁRIO DA NOITE,
o sr. Armando Bordalo, presle-
dente do Sindicato «Ias Inrius-
trlas de Calçados.

— Como acertar com comu-
nlstas é problem. dos mals dl-
fíceis .— prosseguiu o sr. Bor-
dalo. — Eu não creio èm so-
lução. para o aumento di-salá-
rios da classe.

Conforme diário do noi-
TE já noticiou, o rnso será dis-
cutldo hoje, ás 17 hows, na
Juuta de Conciliação da Justiça
rio Trabalho. E' que o sr. Al-
varo Caldas, diretor do Depar-
tamento Nacional ilo Trabalho,
após inúmeros tentativas, no
sentirfú dc conciliar empregado-
r<s e empregados na luta pelo
aumento, viu exaurirem-se to-

mento* com o sr. jusarnuo,*» « recursos de harmoniza-
SSSK Depois de deito e £&;. para 0, aumento -Io sala-
não empo-sado. e o ?r. Jusce-
lino Já reconhecido como gover-
nador de Minas, encontra nio-
no» numa cidade fronteiriça.
Campos de Jordão, e mal. lard»
na cidade de Hajubã. onde ai-
moça mos e conver_amos «obre
os diversos interesse» dos dois
Estados. Depois de minha pos-
k. Ji estive com o sr. Juscell-
no Kubltsch«*V quatro vezes.
Acho que nenhum outro gover-
nador de São Paulo e de Min-s
l#m mantido Inlercambio tão
Intenso de Infonnsw.» e d?
trocas de lmnre<sí«*i «obre o»
problemas administrativo*.*"
PROBLEMA SlTKSSOItlO

F REFORMA
MINIST.ItlAI.

— D-seJuna *aber sc o pr.=!-
d-:nte da Republica nâo ter!.\
omsuludo o Estado dc São
Paulo, através de sua palavra••;-:..-.---. a respeito do pr-t-
bl»ma íuce*-snrio, com ba_e na
reforma min_-5*.erial»  a_

Justiça do Trabalho
Os operários, por sua ':,?, le-

v_m á Irente a greve que o Sln-
dica to d aclas.e deflagrou. d.s-
de quando não foi possível uma
solução para o uo, em enteu-

Conto Policial
SOLUÇÃO

Nenhum dos dois «.tara
mentindo. Ambos disse-
ram a verdade, pelo me-
nos o que julgavam ver-
dade no momento. Em-
bora Julgando destruir o
ai.b: do ameo. Welcli o
eslava confirmando Com
um relógio -.--.a» ao >. -.
olhando as horas através
do espelho, é fácil cen-
fundir 10,ã_ com 13- .

dlmentos presididas pelo dlrc-
tor do Ü.N.T.
NAO ACEITARÃO

OUTRA SOLUÇÃO
— Nós não aceitaremos ne-

nhuma solução, mesmo que ve-nha. da Justiça do Trabalho, ex-
clulndo os especializados em
Luiz XV do beneficio. — Foi o
que nos disse, na manhãj de
hoje, um dos membros da Co-
missão de Aumento do Sindica-
to.

Já o sr. Savérlo Gargaglionl,
diretor daquele órgão de classe,
declarou que essse aspecto seria
resolvido hoje, is 20 hora»,
quando ae realizará no Sindica-
to, unia Assembléia para tratar
do assunto.
AS GRANDES FABRICAS

CONTINUAM PARADAS
As grandes fábricas de calça-

dos estão para lira das. E' o queacontece com a D.N.B., Souto
e Pox. embora esta ultima tenha
conseguido a presença de 50%
dos seus operários nertssrs dias
turbulhento. paro a Industria de
calçados.

Toda*.ia, as fábricas mais vi-
satíos são as especializadas emLuiz XV. que i« encontrem to-
talmente *..<_.-. deede o prlmeiro dia _ grevt.KM MAO A*8 17 HORAS

NO D. R. T.
No Departamento Regional doTrabalho em ultima oportuni-

dade para um acordo pacifico,
patrões e empregadus da indus-
tria de «Içados, reunir-se-ão
para tratar o aumento de sa-
lados elo* trabalhadores
AS f HORAS. A REIMAO

HOS GREVISTA
O que for decidido ã tanle r.a

Junta do Trabalho, será apre-
ciado pelo» grevistas, na *ede do
Sindicato, era .\---- -:r..-"«.» . - r*-«i*.ln*rn'e, «-".nvorac. p»j_ mx.*.--., a-> .. hoí«7.

S. PAULO, 15 (Meridional)
— Imensa tragédia abalou pro-
fundamente a cidade de Boitu-
va, quando, pouco antes das 4
horas de ontem, assim que ha-
via terminado um baile rie ca-
samento, nas vizinhanças, um
homem, tomado de profunda
alucinaçáo. matou a mulher, oi
sogros, alvejou uma cunhada e.
em seguida pôs termo a exis-
tenda.

O crime ocorreu na rua Si-
queira Campos, 3110 e somente
chegou ao conhecimento do oe-
legado local, sr. Agnelo Audi-
cerca de uma hora depois, pro-
videnciando-se, em seguida, o
transporte da moça sobrevlven-
te para a Santa Casa de Mue-
rlcordla de Porto Feliz, onde
ela ainda se encontra em esta-
do desesperador, com uma bala
encravada no pulmão.

Os quatro corpos, espalhados
dentro da modesta casa, depois
das providencias de praxe, fo-
ram recolhidos ao cemitério lo-
cal e, apôs o exame necresco-
pico realizado pelo legisía de
Sorocaba, foram sepultados na
tarde de ontem.

Lupercio Genesl, de 25 anos,
trabalhador braçal da Prefeitu-
ra Municipal de Boituva, casa-
do legalmente cm Sorocaba e
separado da esposa, há mals ou
menos 3 meses, contraiu ma-
trimonio, apenas pelo registro
com Azil Camargo, de 25 anos,
operaria, que residia á sua SI-
queira Campos, 33(1. Aconler.
que a ligação não foi tão nnr
moniosa quanto o esperado,
pois, logo após as primeiros dias,
Lupercio revelou os seus vci-rl.v
delros Instintos, surrando cons-
tantemente ri. segunda esposa,
por Interferência de seus pais.
Azil decidiu abandonar Luper-
cio e passou a viver em com-
panhia dos pais, muito embora
tivesse sido procurada intime-
ras vezes pelo operário munlcl*
pai que lhe propunha reconcl-
Ilação.

Os pais da mocinha — DoU-
Vaes Francisco Camargo, de 4!)
anos, e Zorolde Ribeiro de On-
margo, de 46 anos — levanta-
ram objeções a nova união, ale-
gando que preferiam que a nio
ça vivesse em sua ca^a. a ler
que agüentar aquele tremendo
sofrimento imposto pelo com-
panheiro.

Azil, por sua vez, concordava
com a separação, pois nos pri-
mtlios meses de ligação, tinha
travado conhecimento dia''
com os Impulsos anormais de
seu marido. Volta e meia, sem
motivo algum, era espan^^da e
não podia sequer reclamsr.

COMEÇO DA TRAGÉDIA
Em conseqüência das diver-

génclas, ocorreu g separsrão oo
casal, tendo Dollvaes, proibida
a Lupercio aproxitnar-se rie sua
moradia, mas êle passou a ron-
dá-la todas ns noites, procura»*
do uma íórmula de reconcilia-
ção.

Na noite da sábado, uma das
irmãos de A7.il, atendendo a fu-
cessivos convites que lhe foram
feitos, foi a um baile de casa-
mento de seu vizinho Angeiin
Brlsoll. Retornava da festa cer-
ca das 3 horas de ontem, quan-
do, ao entrar em casa, (ove a
surpresa de verificar que lá «en-
tro se encontrava Lupercio Ge-
liesl, de arma em punho, riomí-
liando a esposa A/.U a quem
queria matar.

PRIMEIRA VITIMA
Terezinha Francisco Camargo,

oe 19 anos, a moça tm isassustou-se, mas •__;__:
dagou o motivo daqiijlp
cão, c rieísa altura foi iMcom um tiro. A bali.tó
perfurar-lhe a ma...,
neirou-llie no peito,.ii.
região m.mária. .r,...
cravou.

A SOGRA
O estampido, d.n..íi

cm silencia, acordo» liiii
milia. A primeira aa;:i;
cama foi a ir.áe da mo;.
i-aide, que cm eamlsol»,h
para a sala. Foi alvtjiíii
cinco tiros, e todas ai
acertaram no alvo, caLnij:
á entrada do apo.enlc.is
poça de sangue.

Terezinha, cravem'-.!;
correu e se esconde, ei
cama, onde se pis .ii?
outras balas.

0 SOGRO
A terceira pessoa ai;c

foi Dollvaes Francisco Cc
co. Tinha éle pie.s.Eíii
gcdla e armara-se de oi.
incha, procurando, fa:
ma, enfrentar«agra»,
logo pulou do lello, tpá
sua nrma ao alticlnadoiç
tou H (satilho apeniii-i
mas nesse tempo en ia
por Ires tiros e iombm:
ao lado rie. seu leito. I
cha linha falhado.

A VEZ DA MtlLHH
l.upércio Orne? liÉ

mãos dois reioim. 'Cs

grande quantidade ittój
bressalentes. Esgotaint
Cão, iornou a cantil-!
pnrn n sala. onde arjjQ
transida dc medo, niilf
fazer.

Ele sc aproximou dela ll
— "Chegou atuava!'
Ato continuo encostoiJ

cano de um dos reviu
npertou o gatilho aptiu
vez. A moça tombou, dl.
niiilni' alguns passos il
desesperada mente.

SUICIDOU-SE
Lupercio olhou m.

e ncliotl que nada mais
lava senão pôr termo ij

(.-om as mãos furfteguo
com toda a família en
ro, voltou um íns

pnrn o próprio pri'"(f
n gatilho. Sua morte*
Imediata, embora a Mil
vesse atravessado o cw

Rupinrio como UM'1
dou de um lado pW
gritava: ..,_.

_ "Cal de._raça"' -V

dlnol" - Dep---. m
suas forças fy.iri-*'. •

. se estendeu no«*¦
lnrio rio corpo d» W*
fora a sua segundi uf*

FERIDO
PELA

jaear-paíuá. ç*^dLiparoii, mdo »%
lhe «> bi'ín «g&l
ferimento contusojW
Benedito foi»«
phal Carlos Cluf»1.

Anemia ?Fraquesa?

EMULSÀO DE SCOT'

A PARTIR DE AMANHA

Onde Houver Necessidi*
Agirão os comandos do 'Diano diHfl

TNICIARA', amanliã. o l»IM:l«> "x V''li"->*
A r.ção com o* depnladoi -1«s<* R""''1, ^ '¦
H. njaniin Karah «• < atn-m» Vrreal «'
dos
o.
rrsprit
rinra.

.rnjaniin raran «• « amp«n .----¦- - €fT,, ir>-
os jornalistiros-parlamriilarfs «-m "",. "ír 

|-t****
s assuntos mals palpilanlrs <• «lii*1 m,'\ jisp»'
f**prilo as nrrrs-MrU.fi r proMrma* 

"•*

'#*•!
tis quatro contrff-M^Us qur ^JdU»*'lunas do DIÁRIO DA NOITK. ni<- ""**?, <_ii*i-'í

apresToUçõe-i ao pnblicn. Indi»iiln»'m'*" -ví^y
r-.-H-esn.Unte. do poto Imi M *****•" " 

^,« f* u
romltsõ<*s da Câmara dtw I»«*pul"«">" * "™ jr***»
dfl». _T.it.-l. drf. n—r drx r.vv- l*"lv7s«tf^l-
rotrliTidadp. Assim, juntando a -,ra*.,^í# * Vus rrpTTPf-riilanlrs do p«to **nn* * 55*»*'/DIÁRIO DA \OITT_ esU .omp****** 2J5ss*,«•m qtw w i-tij-itim o» rn-mrrs_**•• _,«,9#**J!_wn<a

_%drntro do mundn da !trm«*rar*a:
srrritro das b«as causas, r a r<'Prr,rn!___,.trtJ '
no smiida miK poro da entira 4*J,"*l_t t*
rarlamento atoando *m fnnr*" ."• 

~

I*elas «.'« anais lesttimas asp'ra<*«*í-
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DTAftTO DA NOITE — Terça-feira, lfi de Setembro de 1955. PAGTNA 5

'/. *- ss s ¦;' r

W?ü, udKOESi eis o Inédito que

r„..beleeeu na policia dr. Belo Ho-
•'etí in elevado numero de Iara-

»*e a!« mie procuram us saudáveis
,cariocas <i»** >•• . ,,.,. . —1-..1-.1-' 

às altcrosas. \ tinlicia é veiculada
i^dal!i«„l)'ÍlífUiíe d" deleçado Jair

reT ih DelPBacla «le Furtos e
il«'""'• . iit <nritnl mineira, que te*
¦i,W'„''.i<. permitir a permanência,
"!0VI , verrtadBira praga «le ladrões
íldade, fl*' • 

t(,,Um, f. a autoridade,
>"uf :,_- -iialiila". acarrou Kl

,carrn ria Central do Bra-
•afgjninou » "e*P»rtaçio" rumo ao

liiora

llio. Enquanto Isso, avoluma-se, na Capi*
tal da Republica, o numero de crimes de
morte, de latrocínios, tle assaltos, enfim, m
dc roubos «le toda natureza Moral da liis-
tnria: estão sobrando ladrões no Rin e n
nossa policia continua mais preocupada
cnm os namorados e com os bicheiros
Mas, temos tambem um contraste da his
toria, n qual já nem merece ser mais co-
mentado: em matéria «le Policia, o Rio
possue a maior variedade «lo mundo. Mas,
se dá au luxo de mandar o seu excesso «le
ladrões para os Estados. Esta. dirá o lei-
tor — é de doer! — U, Q.

"^ 1.» SEÇArt

{Cauteloso t omisso o depoimento do é_sé Lino Machado
.  m Prossezuiu ontem, na Ma. —,.—  ¦¦¦. ___MM_I __¦_____.
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.«ni feridos os pa»a-"Humberto Gome» Bas-
de 30 anos, casado, co*

•JL residente a rua
ICO»»"  l Ofi. rom
piI cer"'51'-1 Torres„tij<õ.s; Valdemiro
inues. « 4' a,?(l ¦• .' ;.1,

¦-der na r*« Gravalal, 93.
«(«toado braço direito,
«Pilva.de 41 anos. ca-
rcomerciario domicilia-

j ma Canurista Meier,
,«01 escoriações genera-
,i,_s_- iurelio Luiz os bilva,'3,'uios, 

solteiro, operário,
r".jer P; travessa Saião

Mo, 28, com contusões, a
¦b-rto Acar:n oa Sllva, oe

mos, solteiro, mecânico,
;írt»;E na rua D, bloco 48,
üitimento 404, com con tu*
j, Socorridos peia Assis-
.tia, retiraram-se depois do
todos.

Preso peio detetive n 4,«..
i EP 21, (oi o motorneiro
teto Rodrigues autuado ix>
if distrito policial, por or-
ia do comissário Rousselier,
iiiollcilou o cnniparedmen-

i perícia para o local.

2-40-25, ao fazer urna curva,
perdeu a direção, subiu a cal-
çarla, indo colher um ancião
que st'fazia acompanhar de
sua esposa, e, em seguida,
projetou-M contra o peste de
iluminação ali existente.

A vitima, Domingos Per-
nandes Carvalho, de 80 anos,
residente á rua Dias Ferrei-
ra, 25, apartamento 503, so-
freu fratura da perna esquer-

da e varias contusões, sendo
medicado no Hospital Miguel
Couto, retirando-se após os
curativos.

O motorista fugiu, abando-
nando o veiculo no local, ten-
rio tomado conhecimento do
fato a policia do 1." distrito.

Mala cheia de
roupas achada na
rodovia pres. Dutra

Um nosso companheiro, mo-
torista, achou na Rodovia
Presidente Dutra, uma mala
tle couro de cabra, contendo
varias peças d« roupas, en-
contrando-se entre estas uma
carta endereçaria ao sr. José
Bemarrles Amaral.

A referida mala pode ser
encontrada pelo seu legitimo
dono na redação do DIÁRIO
DA NOITE, á rua Sacadura
Cabral, 103, 3." andar.

Menor
desaparecido

Esteve em nossa redação a
sra. Albertina Moreira ria
Silva, que nos veio solicitar
lançássemos um apelo ao"Rio-Reporter", no sentido
de ser localizado o paradeiro
de Edison Patrocínio Muni**.,
de cór parda, de 7 anos, que
está soli sua responsabflida-
de.

Disse-nos d. Albertina que
o mpninn está desaparecido
ha quatro dias de sua resi-
dencia á rua C, n. 119, São
João de Meriti. Saiu eis pa-
ra angariar donativos parn.
São Cosme e Damião e não
mais regressou.

Qualquer informação pode-
rá ser daria, por favor, ao en-
dereço acima mencionado.

Caiu e fraturou
o crânio

Ontem, em sua residência,
á rua General Argolo. 19.
casa VIII, o menor Valter. ds
9 anos, filho cie Valentim
Pimentel, foi vitima di que-
da, sofrendo fratura do era-
n:o. Socorrido pela Assisten-
cia. foi internado no HPS.

O operário caiu da
estaca e morreu

Nos trabalhos de perfura-
ção que estão sendo realiza-
dos no numero 172 da pra.»
do Flamengo, verificou-se, on-
tem, à tarde, trágico acidente.

Ali, o operário das "Estacas
Franki", Francisco Roque Pe-
reira, de 22 anos, residente á
rua São Carlos, 108, estava
entregue ao seu ml s t, é r,
quando, em dado momento,
desequillbrou-se, caindo de
uma altura de cerca rie 20
metros.

O infeliz trabalhador, que
sofreu fratura de crânio e
outras contusões, faleceu
quando dava entrada no«
Hospi'a.1 tle Pronto Socorro,
sendo o cadáver recolhido ao
Instituto Medico Legal, com
guia da policia do 4.° Dis-
trito.

Em conseqüência rio acl-
dente, tambem saiu ferido o
operário Moisés Lourenço, de
23 anos, solteiro, morador no
Porto da Madama, 654, em
Niterói, com ferimento no
frontal, sendo socorrido na
Assistência, de onde se reti-
rou depois de medicado.

EM LIBERDADE — FLORITA, EM LAGRIMAS ABRAÇA-
 DA POR SEUS FILHOS 

MATOU 0 MARIDO
GOLPES DE BIST
Em liberdade a enfermeira Florita por ter o Tri-
burtal de Justiça do Estado do Rio reconhecido

a legitima defesa
Conforme divulgamos ampla-

mente na ocasião, no dia 5 de
janeiro deste ano, no Interior
do Ambulatório da Caixa de
Aposentadoria e Pensõe-s rins
Servidores Publlcc* do Estado
do Rio ,á rua Visconde do Rio
Branco ti. 559, em Niterói a en-
fermeira-chefe daquele Ambu-
latorio, Florita de Souza Duar-
te assassinou a golpes de bis-
turi. seu marido Joubert Dias
Duarte, chefe, de trem, aposen-
tado, da Central do Brasil de
quem se achava separada, ape-
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TERMINOU 0 ACERTO DE CONTAS COM A POLICIA

0 MONSTRO
ESTA' QUERENDO

SUICIDAR-SE
Escreveu mensagem ao povo: —
"Meu caso não é de cadeia, é de
hospital" •

MIEI fONS Despertou o melhor interesse a exposi-
Soo de pintura « r«?ramlco de ISABEL PONS num c/os sa-
** <fo As3iih. Nn oro«*ura acima, vemos uma das

-siições ij«;sa oproclacfa artista, que acaba de te-
'«!-'.(d:> Eslarfos Unidos, onde permaneceu largos me-

«es em missão cuiluraJ ¦

O SALIO CONSERVADOR
¦ÍCi ds selícínidá obras est&o expostas no LV1I Salão
Wütí iíí Bdcs Artes, que se inaugurou, ontem, com

'!!«rçc do presidente da República, autoridades, artis-** publico,
wttsitói._.<t slpni/lcatftio nesse certame OJictal ê ser
ti*0 ia^° r"n'ervadnr depois da lei que instituiu

in i "°5 r*nr<1 acadêmicos e modernos brasileiros,¦ m fioref introduzido modificações vo regulamento«wob,tntre ns quais o aumento dos prêmios dc viagem««railniilç.0 do número dos membros do juri, anterior-wenunicro.o.. c difíceis, portanto, na concordância dos
w.nínj,
G-oríisfns mais expressivos das tendências conserva-

«sfr í'r'<', P*à**ticaa brasileiras acham-se ali repre-
m,JnVe""itu"'° desse ",otío apreciação e estudo com-
,f,co"> o próximo salão moderno, da vitalidade das
¦íiíim ÍM *e nào ^entijicaram com as novas formas
inJe m,"('"*-se, com maior ou menor proximidade,**principio, do ensino oficial.

* Oito,i"S 9"€ ""ri lue""n suas obras aceitas no
*tS*f cn'iru"1* a exemplo dos franceses, o Salão
¦.nh ,c se ""**'u"ra hole ã tarde no Automóvel
•tiiin !,?!rnr";!r' da Associação dos Artistas Brasilet-
!•'",», '2' '•"¦ "itistas Nacionais. Academia Carioca"''«e Ceníro Carioca.

N O TICI A It I O
¦JjBW 

protesto pu-

g3 Wo Ministério dn
7|J* a consutul-
•fctfai . * "fentaçào
£* *» futuro edifícious«* Naval.

( 
»4utja instituição

«_ ,a fl>!cndiiricii:os
"*UWdades 

navais
fc*J*mis*ào julga-
^ 

P íetos Frfdoml-
tòí-t-C-h0UV,,s-

."«MWld, nas suas
a.JfV^ que o*JC» Marinha per-
'«iSte?0 neo-

ti&*- 
0!y,rtç<:'<*a no

*t-tVnrnm p«-
htr.r ^Partamm--v, ítímrnie nro-^«•sseaianteort-

entaçâo, recomendando aln-
da aos associados se abste-
nham de participar daquele
certame, em defesa dos prin-
clplfis hoje consagrados
mundialmente da arquite-
ttira brasileira.• •

A's 17 horas do próximo
dia 24, o professor Jordão dc
Oliveira pronunciara, no au-
fiiio» io da Escola Nacional
de Belas Artes, uma confe-
rèncla sobre "A Missão
Francesa e seus Discípulos",• •

Nas galerias da Escola Na-
cional de Belas Artes, encon-
tra-se. diariamente aberta,
das 12 às 17 horas, uma ex-
posição de graroras nome-
guesas- » * •

Na Ga.eria Visconle do
A.virio, Paulo Garcarin en-
cerrou sua cxp*JSi«*ào de p**«-
.«¦agens, que obteve vivo ín-

¦ <¦ - - * ¦: do público e da cri-
tlca.

S. PAULO, 15 (Meridional)
— Na tarde de hoje, Benedl-
to Moreira rie Carvalho, o
homem que tem horror que o
chamem de monstro ou tara-
do, finalizou seu acerto de
contas com a policia. Pela
manhã, cercado do mesmo
aparato policial que o condu-
ziu anteriormente aos locais
onde praticou seus crimes,
esteve ele na;; proximidades
de Baruerl e. Vila Diadema,
onde reconheceu os lugares
em que atacou mais duas de
suas vitimas. Com estes dois
reconhecimentos ficou encer-
rada essa fase dos trabalhos
policiais.

A' tarde, cm presença do
delegado Pinto rie Castro e
assistido pelo promotor Melo
Freire, foi ele acareado com
mais duas de sua.s vitimas qne
conseguiram sobreviver. Tra-
Ia-se do menor J. P. O.,
alacado nas imediações da
chácara Rudge Ramos, e cia
menor E. R. S., atocada e
violentada nas proximidades
rie sua residência dias após os
festejos rin Carnaval. Ambos,
sem sombra de duvida, reco-
nheceram em Benedito Mo-
reira de Carvalho o homem
que os atacara.

DIÁRIO DA NOITE
Ai últimas notícias
cidade e do mundo

Terminado estes trabalhos
o delegado Pinto de Castro e
o promotor Melo Freire deram
por encerrado o volumoso In-
querito que, dentro da poucos
ciias. devidament'3 relatado,
será, enviado ao Fórum Cri-
minai, ocasião em que Bene-
dito Moreira de Carvalho «erâ
posto á disposição da Justiça.

Hoje, á tarde, Benedito Mo-
reira rie Carvalho pediu que a
reportagem divulgasse uma
mensagem ao povo paulista,
escrita de sen próprio punho,
e na qual diz cie que errou
mas que. seu erro, embora
grave, deve ser objeto de es-
tudo c não de spnsaclonalis-
mo.

"Meu caso, frisa cie na
mensagem, não é de cadela, é
de hospital. Sou um homem
doente".

Ontem á hora do almoço
Benedito teve um gesto que
causou estranheza aos poli-
ciais que o cercavam. Auro-
veilando-se rie um ligeiro
rii.sculdo destes, escondeu dc-
haixo rin colchão de sua ca-
ma a. faca que lhe fora en-
Iregue para corlar a carne
rie sua refeição. Por sorte tal
fato foi observado por um
Inspetor que Imediatamente
dsu o alarme.

A policia está certa ds que,
tendo uma oportunidade, Be-
nsdito Moreira de Carvalho
tentará contra a existência
por saber-se Irremediável-
mente perdido.

ear de viverem ambos sob n
mesmo tévo,, por imposição de
seus filhos.

Florita fora acusada pelo ma-
rido de adultério e na ocasião,
revidando a acusação de Joubert,
teve violenta discussão com ele.
Lançando mão de um bisturl
para se defender rie. uma ainca-
ça de agressão do marido, Flo-
fita matou-o com vario» golpes,
apresentando-se, cm seguida, ás
autoridades policiais.

Mais tarde, foi decretada a
sua prisão preventiva, aguar-
dando ela na Detenção de Nite-
rói o pronunciamento da Jus-
tiça.

Há tempos, fo) pronunciada
pelo juiz Criminal de Niterói,
Luiz Miguel Pinaud. que classi-
ficou o delito como homicídio
simples.

Não se conformando com a
decisão rio juiz, e sob a alega-
ção de legitima deíesa, o patro-
no de Florita, João Lopes Este-
ves, apelou para o Tribunal de
Justiça do Estado dn Rio.

Em sua ultima reunião, apra-
ciando o recurso do advogado
de Florr;a a 3". Câmara do Tn-
bunal rie Justiça decidiu dar
provimento, por unanimidade, á
apelação, dispensando a acusa-
da de ir a Juri, face ás razões
dí legitima rieresa apresentada
por seu patrono.
EM LIBERDADE

Ontem, á tarde. Florita foi
posta em liberdade.

A' Casa. de Detenção compa-
receram ?eus filho* e' parentes,
verificando-se na ocasião cenas
comoventes quando Florita era
abraçada por seus filhos.

O índio alvoroçou
cs moradores de
Senador Câmara

Na estrada do Taquaral, ítrt
Senador Clamara, aapreceu,
ontem, á tarde, um Índio do
tnnga, o que alvoroçou os
moradores da. redondeza.

Garotos passaram a ape-
rirejá-lo. Na ocasião, pastava
pelo local a Radio Patrulha
de Bangu, que Inteirando-se
dn que estava ocorrendo, con-
rl,|-',in o indio á Delegacia do' 27." cIMrllo tendo anles lhe
arranjado calça e camisa,

O selvicola falava em seu
idioma e ninguém o compre-
endia. n falo foi comunica-
tlt) an Serviço ri"? Proteção
uns índio-, cuia direção man-
dou um funcionário ao seu
encontro.

Estaria ele perdido, ou te-
ria se desencontrado rio; de-
mais companheiros, que ha
pouco tempo chegaram dis
íe!"_s. A.» pedras atiradis
palas crianças feriram-no no
braço esquerdo, sendo ei*? me-
dicario p.o Posto de Emergen-
cia de Bangu',

m Prosseguiu, ontem, na Ha.
Vau C.v_) s instrução na Ia*
itncia dc tenente Luiz Fe.ipe
ac- Albuquerque Juníoi. a',o pre-
sicncic pelo ju.z Ansemio Sanuá*
gc, Co.-.ta com » presença rio
curadoi Coráe rc Guerra e n-j-
mero-^» acivogacios, tapiesen-
tatues dos principal, credores.
A audiência teve inicio a.» 13.o0.
havendo prestado depoimento
tão somente o advogado Lino
Machado Filho "íac totum" do
tenente falido Hoie. á mesma
hora prestará depoimento o te-
neme Bois.-oii, o'u ro auxuiai ui-
reto de Lu:z Felipe.
U.M INCIDENTE

Iniciados os trabalhos pelo
juiz, foi lida uma longa peu-
ção, firmado pelo advogado do
Sindico, ceai a qua) pretendia
este proibir, no recinto, a per-
manencia de jornalistas, a fim
de que os depoimentos, publica-
dos na integra, como vem acon-
tecendo, não fossem orientar as
outras testemunhas. Mas, con-
tra a petição do Sindico, pro-
nunclou-se o curador . Cordeiro
Guerra, no que foi seguido por
todos os advogados presentes.
O juiz indeferiu a petição, pelo
que o ato íoi acompanhado, 11-
vremente, por um exercito de
jornalistas.
DEPÕE O ADVOGADO

Cerca de 14 horas, entrou na
sala de audiências o advogado Li-
no Machado, que usava terno
claro, gravata vermelha e bran-
ca, aparentando calma Toda-
via, logo ás primeiras perguntas
do magistrado, mostrou se um
tanto nervoso, Isso porque co-
moçou a dar resposta negativa
a quase todas as perguntas, pelo
que loi serverameme advertido.

— Como é que o senhor não
sabe nada, — bradou o Juiz, —
se vivia ao lado do tenenta,
aconVpanhando-lhe a atividade?

A partir de então, o causídico
começou a responder, cecn aigu-
ma prudência, 4s perguntas que
lhe eram feitas, Qualiticou-se
como casado, residente ná rua
Barão de Jaguribe, 101.
MUITA EVASIVA

O advogado iniciou seu depol*
manto que sempre se inteirou
dos negócios do falido, mai de
boa fé. acrescentando que nào
conhecia os segredos aaquc-ies
iiízocioí.. pois o tenente nán Iht
dizia essas coisas, repetindo sem-
pre que o segredo era a alma
de tudo. Fez, a seguir, a apo
logia de seu companheiro de
escritório, apontando-o como
homem honesto, de passado lll-
bado. Quantc ás fontes de pro-
dução e assistência técnica do
negocio, tambem nada adiantou,
dizendo ao juiz, simplesmente,
que Luiz Felipe nunca se rafe-
riu a esse assunto. Tambem nào
esclareceu o Juizo sobre nego-
cios de cambio negro, assinalan-
do, sempre, que de nada sabia,
que não conhecia o mecanismo
dos trabalhos, que não particl-
pava de negócios senão de boa
fé, etc.
OS ESTABELECIMENTOS

BANCÁRIOS
A seguir, o Jiilr, começou a ln-

Pouco sabe. nada viu, desconhece o meca-
nismo dos negócios e não sabe quais sejam
os contratos, os bens e as transações do te*
nenle Felipe — Marcado para hoje o de-

jjòimentó do tenente Boisson

ííovo horário para carga 13 descarga
nas ruas centrais do liio de Janeiro

"Mesa-redonda" na Liga de Comercio — Garage gigante de 10 andares
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O* srs. Edgatd Esttela e Arlhut Martins Sampaio, durante a "mesa-redonda" da LCR

Durante a "mesa-redonda"
realizada na Liga do Comer-
cio do Rio de Janeiro, *ob a
presidência do sr. Arlhur Mar-
tlns Sampaio, o sr. Edgard
Estrel», diretor do Serviço de
Transito, apresentou uma su-
gestio no senUdo de que o ea-
tacioi.an.ento de caminhões
para carga e descarga, no cen-
tro da cidade, seria feito entre
7 e 12 hora*. Des»»» hora rm
diante, ficaria termlnatemen-
te proibida, aí* «if I? hora*
qiiftndn voltaria a mt faculta-
tiro, em face d». «Icsafoc». «Ic
Irâfejo.

A picposta íol aceita p«r
unanimidade, ficando decidido
que * mesma «era transfor-

macia em portaria, que terá
baixada nos próximos dias pe-
lo sr. Edgard Estreia.

Justificando a proposta, o
diretor do S. T. declarou qua
tal medida trará grandes be-
neftcios para o tráfego da cl-
dade, de vez que as ruas cen-
tra» ficarão desafogadas a
partir das 12 horas.

Dtirant*p a rruniSo, foram
também dU:u«id<» outros •_.«-
pc«o*. dc trAlcco. tendo o en-
peiihciiT r..'r«e-arr.rntaiH»Ijnl-
lar Efcerlir apt«sentado um
projeto de garaçe para esta-
elonamento. com capacidade
para 912 ¦ • :"os- Essa rara-
ge ocuparia a área Interna dos

edilicios ou Icrreno*, baldios,
tf ndo des andares. Um gigan-
tesco elevador se encarregaria
de colocar oa carros nos dl-
versos pavlmentos.

Consulta CrS 30.00
OLHOS» OUVIDOS
NARIZ* GARt ANTA

tSfCSm*Mu**.«6.rS-
ií-iSS-Kt* *f***C*S* CS NM

tvAt-i gmocA,*»**' »o_

dacar da testemunha o quf es
ta* sabia acerca das relações do
tenente com estabelecimentos
bancários, Dt inicio, declarou
o depoent» que o agêncls do
Castelo, tal como a testemunha,
comprava carros ao tenente
lio Banco da Capitai o falido
era simplesmente rorrentista.
ignorando tudo, porem, em re-
láção ao banro dos Estaco»
No tocante aos ben* do falido,
tambem pouco Informou o de-
poente Disse, que Felipe tinha
5 aviões, cerca de Pi automo-
veis alguns bens imóveis, o ti-
tulo e o prédio do jornal "Dia-
rio do Rio" e cie outro orgao,
ou seja o "Rio Jornal", e na-
da maU
O PESSOAL DO

ESCRITÓRIO

O tenente falido sempre tra*
balhou de parceria com o ad-
vogado Lino Machado, que era
ainda, superintendente de seu
jornal. Em nome do advogado,
eram sempre locadas as saias
onde o tenente desonvolvia seu
"comercio", primeiro no Eriifi-
cio Odeon, sala 103, e, ultima-
mente, naTiia do México, 1UB.
Mas o advogado não quiz, an
que pare-e, esclarecer as rela-
ções do seu amigo. Disse que
conhecia Carlos Eduardo Vilela,
amigo do majot Delio Jardim
dè Matos, que tambem negocia-
va com o falido. Quanto ao te-
nente Vieira Souto, declarou vi
este encaregado, no escritório
do falido, dos negócios de au-
tomaveis, sabendo outrosslm,
que o rapaz, de há muito, dei-
xou a FAB Acrescentou que
por intermedie dc Souto, com-
prou e vendeu carros ao falido.
Mo tocante a Orlando Matos ca
Silva, declarou o advogado que
aquele, — comandante da P;;-
na.r. - era pessoa da ccníian*
ca do tenente, exercendo fun
ções, no escritório, que de-co.
nhecia; mas. certamente. — o's-
servou — deveriam *ci fun-
ções de relevo. Acrescentou que.
tendo crescido o vulto dos sot-
vlços do escritório do falido én-
tão em sua companhia, no edi-
ficio Odeon, alugou emeo sa-
Ias, na rua dn México, .sublo-
cando três a Felipe, ficando com
uma e sublocando ainda a res
tante para o dr. Camilo Ota-
vio Júnior. Declarou, outrossiin,
que conheceu Haroldo Oick,não
sabendo, no entanto, o que este
fazia no escritório, o mesmo
ocorrendo em relação an sr.
José Vilar Pereira, da reserva da
FAB. Nesta altura, o juiz, no-
vãmente, voltou a advertir o
depoente:

— O senhor está ocultando
alguma coisa! — bradou. Ao

que o depoente respondeu que
diria a verdade.

Anunciou ainda o dopir.nte
que conhecia o tenente Boisson
Mota (o que vai prestai depoi-
mento hoje), e que, ás vezeí.
cumpravã carro- ao tenente, tie
sociedade com esse oficial.

NEGÓCIOS, NEGÓCIOS ..

Aparentando calma, agora, o
advogado ainda esclareceu que
Haroldo Dick ia freqüentemente
ao escritório. Informou que o
rapaz é alto funcionário do
tAPETC, á disposição dO gabi-
note do ministro do Trabalho.
Mas, sempre fugia á explicação
so'.re os negócios, o patrimônio,
as relações do falido para com
terceiros, procurando, isso sim,
demonstrar que nada sabia, pois
Bempre agia de boa fé, confian-
do, cegamente, na honestidade
dê Luiz Felipe. Sabia, é certo,
que este negociava com estran-
geiros, não sabendo, no entan-
to, se esv.es estrangeiros residiam
nesta calpta-1 ou fora do país.
Que. certa feita, por intermédio
do advogado Mário Carvalho
Pereira, o falido pretendeu com-
prar um navio em Hamburgo,
havendo comparecido, para tan-
In, e em companhia do depoen-
te a um escritório cujo ende-
re<;o desconhece, mas que fica
no principio da rua Uruguaiana.
Nessa mesma ocasião — acres-
cent.ou — Luiz Felipe compro o
título do "Rto Jornal", que pre-
tendia lançar come vespertino.

OS DOCUMENTOS

Lim. Machado, por estranho
que pareça, compareceu com
seu advogado que, todsvia, não
teve participação na .inquirição.
Perguntado pele juiz. sobre os
documentos rto falido díclarou
que no dia 13, Orlando Marques
ds Silva retirou do escritório os
documentos de Luiz Felipe. E
acrescentou que o falido tinha
dois agentes, um em São Paulo,
outro em Porto Alegre, ambos
militares, ou sejam os tenentes
Cançado, em São Paulo, e Sou-
za, em Porto Alegre. Declarou
mais que era de presumir-se que
o falido tivesse negócios no es-
trangeiro. Outrossim, fez refe-
rencia a uma reunião, na sede
do "Diário do Rio", a 12 rie
agosto passado, ocasião em que
Luiz Felipe comunicou a seus
companheiros sua situação, por
haver sido traído por um grupo,
e pediu que Iodos, no dia seguiu-
le, estivessem no escritório, pois
Iria estudar um plano para pa-
íiii* sins dividas. Que quase to-
c!n- o-, companheiros compare-

jLmWp : ^______ ____. '1

Curador Lo.(.e.*o Guerra

ceram á reunião, inclusive ele,
depoente, Boisson, Dick, Vieira
Souto, Paulo Marques, Castro,
Guimarães, Duarte, e Hezyl Ca-
nungia, este eecretário do te-
nente. A essa reunião, tambem
compareceu o general pai do fa-
lido
CONTRATOS

DO FALIDO
Referiu-se, finalmente, o de-

poente aos contratos do falido,
dizendo que sabia de uma alie-
ração de contrato, a fim de que
Luiz Felipe viesse a participar
da firma "Brasil Europa", em
companhia de Arnaldo Borghl,
Anselmo Páscoa e Jairo de Òli-
veira.

O depoente. 'a sesulr, foi cri-'-
vado de perguntas pelos advoga-
dos presentes, havendo caído em
algumas contradições e incorri-
do em numerosas omissões. To-
Havia, nada mais de importante
acrescentou ao que já havia dito,
pelo que o juiz mandou encerrar
seu depoimento, determinando a
intimaçãó do tenente Boisson
para, hoje, ás 13,30 horas, pres-
tar depoimento.
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t.m !':.
;.>.¦ periodo Ião longo no ,•

da minha •?
|)s

5-lerj

um clia multo especial para mim. Quando no
de outubro liz a minha estréia na Televisão

esperava completar
.'.«ora que vou assistir a transmissão

,7. parece quc tudo não pas a tle um .sonho. Da-'r»di;%ir,os 
quinze minutos de ii meses atrás, com

r.-.u--. voltam", Je ".Noticias ílo Alem Túmulo", até
linUos .-."te tem ho'c esse programa « mais os trin-
•Teatro Policial", consegui, «raças ao trabalho do

.los técnicos e dos artistas da 'IV realizar muito
i ente poderia esperar cie mim mesmo.
í, c> video é como um pedaço da minha vida. As

i entas páginas que escrevi para a TV transfromadas
imii 

"cinqüenta 
espetáculos cheia; de altos e baixos, de dc-

cciiíões ü de alegria pássarom a constituir um mos meus
mais valiosos patrimônios ile jornalista que nunca pre-
tendeu ser escritor. Tudo nasceu
cu julgava seria um fracasso c quc
muna 

"realidade 
quc ho.

•d;? nu

;l:i'.çtp:'
iuíiíh '.:

. lio
oit

de uma tentativo, qus
, depois se transformou

chego a compreendei'.mal* *
Gostaria nesta data de relembrar nome por ncm:-.

todos quantos contribuíram para que cu ficasse tanto tom-
po na Televisão. O Bob Chust dirigindo: o Provenzano
¦i o Dalvo cortando; o Vioti. o Manson, o Gilberto, o Cai-
'us e Walter e outros camera-meiis dispondo as cameras
lios melhores ângulos; o Pernambuco preparando os ee-
náriõs a, finalmente, o Barros Barreto e o Fernando Ban-
deiki cic Melo a sugerir, a censurar; u criticar... a elo-
!•'*¦••¦ á>i veezs... O Jurandvr a reclamar o atraso na cn-
;'».'.<m 

'dos 
csci;'pts e o Jacy Campos a regateai' os atores

pedidos: o GUo cotando discos para a sonopiastia c c
Edson a achar quc os programas estavam muito raolsea-
cir»;, difíceis de bater... ... ,, •„,„,

Todas essas coisas: a.s criticas dos omigos c a piop.l-
r.-,mpiinha contra os programas, tudo isso, formou como
.-A.- um iodo ca lado cio sartistas que interpretam os es-
. •:")f- nrominciaiulo as palavras que escrevo, dando viu
al'; iVersonagens quc eu creio c que, ás vezes sao pessoa
o'ie 

'-..io 
assistir aos programas...- in e«ses artistas... Pudesse eu recordar ,ocios quai.

tos rabaUiaram nes programas que hoje completam ;.
iresentação Desde o primeiro com Fre.olenic. rei-
Monteopgró e Jair Martins, pie-sa.ndo por uma se-

áe outros ute os novos que hoje vão aparecen-
mbora muitos .sejam esquecidos tento organiza.'

ic"olentc. Fernanda Montcnegro. badi Oa-
Oral Augusto Anibal. Armando Nascimento, Paulo Porto.
Lourdes Mayer, Alcino Diniz, Mildred Santos. Arnaldo
Montei, Avalone Filho, Norma de Andrade. Gilberto Mar-
linho, Nelv Rodrigues. Carlos Tovar, Grijo bobrinho,
riam Moeraa. Cilo Costa, Cario; Duval, 'A ide M
lOvlláslo Marcai, Spina, Jaei Campos, Glccina
notl," Sônia Keter, ia malograda Sônia) Tomy Olcnewa,
Ravmiindo Furtado. Ella, Bernard, Hamilton Ferreira o
"timonte" que criei para o Teatro Policial.. Anlonio
Patino, Gontijo Teotioro, Ina Malaguti
rcozenteg, todos cies c mais quanto
ívinr; não me. ocorrem no momento,
lodo que Êob a direção cic Bob Chust, constituiu a
sabre a qual. repousaram os cinqüenta shows e-icritos por
mlrr. para a TV
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í BRASIL nCUSn IRUSSW NA0.MJU
A QUESTÃO DA CORÉIA NA ONU

Os Estados Unidos se oporão vi- *

gorosamenfe à sua inclusão

liU." rei
nanda,
rie aiiorni:
do. K
uma li ita:

io, Mi- >
irandü, ?
Maria \

Rosângela,
i outros cujos
formaram um

base

WASHINGTON, lfi (INS) — ¦
Os EE. UU. a. despeito de qual-
quer podido nesse sentido, re-
solveram sn apor a toda e qual-
quer iniciativa que vise trazer
para a ONU o questão de. ar-
misticio na Coréia,

Entrementes, o Departamen-
to clc Estado quo fez o anun-
cio. sc fez neutro, não querendo
comentar o assunto.
TRANSFERENCIA

NAÇÕES UNIDAS. 1G UNS)
— A Inglaterra e a França so-
licitaram o adiamento do de-
bates dc qualquer natureza sô-
bre importantes problemas, na
Assembléia da ONU, para de-
pois das eleições americanas.

Esta informação foi dada por
fonte fidedigna, que revelou
ainda, terem aqueles dois pai-
ses solicitado ao Secretário
Trigve Lie que apoie qualquer
pedido nesse sentido, baseando-
se em que qualquer debate sô-
bre questões vitais da politica
estrangeira, que bem poderá
influir na polilica norte ame-
ricana. O canada sc opôs a tal
pedido.

A Assembléia composta rlc 6(1
nações deverá realizar sua pri-
meira sessão a 14 de outubro no
novo c amplo auditório da sede
permanente ua, Organização, lo-
cahzada em Manhattan.

PROTESTO
TÓQUIO, lü (U, P.I — Os

aliados fizeram um protesto cai
Pan Mun Jnm de quo os co-
munistas estão pondo em peri-
go a vida dos prisioneiros de
guerra aliados por marcarem
inadequadamente seus acampa-
mentos onde cies são recolhi-
dos. O teiicnle-general William
Harrlson, chefe da delegação
aliada, notificou os comunistas
cie que o.s mapas entregues por
estes a 15 de agosto passado
carecem dc informações precl-
sas sobre a localização dos
acampamentos, e sem cias os
aviadores aliados poderão to-
ma-los por objetivos militares.

Em nota dirigida ao chefe da
delegação vermelha, general
Nam II; Harrlson declarou que
fotografias de reconhecimento
tomadas do ar revelam sinais
Indicativos da presença de pri-
sioneiros em edificios situados
a 600 e 1.000 metros das zonas
assinaladas nos mapas comu-
nistas, porem nenhum sinal
nos edificios dos acampamentos
onde os comunistas dizem cn-
contrar-so os prisioneiros.
Acrescenta, que essa informação
incompleta refere-se a quatro
acampamentos novos, e pediu a
Nam II que tocios eles sejam
marcados imediatamente.

QUINHENTOS 
dólares dc

multa por ter comido dois
morangos, que brilhavam ver-
melhos na grama verde de uma
propriedade alheia, «' umaTiuil-
ta exagerada. No caso, todavia,
tratou-se. dc dois morangos es-
peclnis da Estação Experimcn-
tal do Ministério dr. Agricultu-
ra dos Estados Unidos, quc o
ingênuo cidadão J. L. Fuller
engoliu, sem pensar nas conse-
quencias. AniquMou êle os uni-
cos dois exemplares dc uma no-
va espécie de fruta, quc o
ministério pensou introduzir
nos Estados Unidos.

O FRACASSO DAS "QUATROfllfl

©ES" POTÊNCIAS EM ASSINAR
TRATADO DE PAZ COM A AUSÍ

maior expor-

ÀE

qlle
SC-

a imagem,
A emparedada viva, A vingança da mor-

* * *
E se me perguntassem hoje quais os espetáculo

mais gostei pela' realização artística, enfileiraria o
guintes: Sortilégio. O morto salvou-me a vida, O vampiro
O homem que voltou, O homem que perdeu
O E-itraugulador
la c plimax, % ie *' 

\ tedos da TV que me auxiliaram, sugerindo, crili-
caiido, censurando e aplaudindo, assim como realizando
aquilo que imaginei, o meu muito obrigado c a minha
eterna gratidão.

:¦: * #

Escreva para Vitor Hugo, redação do DIARIO DA
NOITE, relatando aquilo quc de sobrenatural aconteceu
a você ou aos seus amigos.

Wm -PSICOTESTE— ^
VOCÊ ADOTA A POLÍTICA DA CIGARRA

OU DA FORMIGA?

í

í

O brilhante íuluro quc
você espera talvez nunca
chegue, se você não tra-
(iu 

"dei cooperar com a
sorte, c com sua bon for-
tiiiia- o.s Indivíduos la-
talistas c Indiferentes <*¦¦<-
t&o sempre sofrendo de-
cepções e fracassando em
suas empresas, muito
mais cpie os lutadores c-
nérgicos que trabalham
para conseguir o quc de-
seiam.

Com energia, intellgên-
cia e previdência, você
estará constituindo o fu-
tliro que almeja.

(Conte 3 pontos pava"oim". 1 pura "A's vc-
zes" e 0 para "Não" Cal-
cnle depois o total).

— Corta despesas drs-
necessárias, para econo-
mizar, pensando no lu-
turo?

— Já fez sen se.?uru
contra fogo, acidentes,
etc-V

;i — Sab' distinguir, ao
meiro golpe de vista,

o tempo no

P
os negócios quc
dar resultados?

4 — Procura sempre a-
poríetcoar-se nos mnli?-
clmentos necessArlos A
Mia carreira?-, _ protege sun saude?

n - procura cultivar
Interesses c distrações quc

podem

lhe ocupem
futuro?

7 _ procura adquirir
conhecimentos fora da
profissão quc exerce, etc
n.oclo a não estar rie nós
e iTôns atados, sc perder
scu emprego?

fc — Tem coragem e in-
tcllgéncia para recontw»
cer c cortar os maus ha-
bitos, antes que s etor-
nem por demais arraiga-
dos?

— Prefere fazer logo
os trabalhos desagrada-
veis e inevitáveis, em vez
de deixar que eles lhe li-
quam preocupando o os-
pirito?

10 — Já acertou a cí-
colha do caminho que
melhor serve ás suas pos-
slbllldades?

Você ó um Indivíduo
Inteligente, enérgico tj
previdente, sc tiver ama
contagem de 22 a 30 pou-
tos; seu fiuitro será feliz
c. tranqüilo. Um total dc
C ?. 21 pontos indica va-
.ios pontes fracos ti".
precisam dr. uma corra-
çao. Um total inferior a
d constituo um sliu'1 de
alarme. A menos uc mu-
ri? Inteiramente dc mu-
no dc riglr. SUU vida podo-
ra. .'Ci utn completo ira-
c,v?(..

NOTA INTERNACIONAL
TITO ESTENDE AMA O

(\ DISCURSO do marechal Tito, pronunciado na. EslorAnta,
' 

por ocasião du aniversário ila formação das primeiras briga-
das de guerrilheiros durante a Segunda titierr» Mundial tra-
tou principalmente das. relações com a Italia,. Talvc-.: nfio seja
errado supor, todavia, quc o verdadeiro público tio orador iugos-
lavo nán cia tanto u vizinho no Adriático, nem os "00.1100 lieis
reunidos ua praça pública, mas sim uma visita quu <"slá seuilu
esperado rn> Belgrado por esser, dias, Mr. Anthony Éden.

Muitas cimjcturas sc fizeram cm volla da viagem do mi-
nistro das Relações Exteriores de Sua Majestade, c como indica
o discurso de Tito, náo parecem ser todas scm fundamento. Nfio
c puro acaso o marechal declarar nas vésperas da chegada da
visita estrangeira, dc quc a Iugoslávia, náo se submetera dc
nenhuma espécie de pressão externa, de que não será satcl.le ile
ninguém e quc só reconhecerá colaboração com outras potên-
cias à base de igualdade.

Não sabemos de que espécie c a pressão externa da qual
Tito indiretamente sc queixou. Não parece haver dúvidas tle
que o problema de Trieste está no meio. Relata Tito de que as
potências ocidentais informaram ã Iugoslávia de modo bastan-
te enérgico, dc quc a questão dc Trieste devia ser resolvida, mas
acentuou o marechal — "eu percebi quc cias estão mais du
outro lado do quc do nosso".

Tito deixou claro que não fará concessões â custa de Tri-
este, que a Iugoslávia não pretende renunciar do porto do Mc-
diterrâneo. A única concessão quc Tito está prestes a fazer, cx-
lilicou scm rodeios, c adiar a questão dc Trieste até quc possa
ser resolvida — c resolvida a favor da Iugoslávia. Pelo mo-
mento aconcelha aos italianos a deixarem de lado as divcrgèn-
rias c quc "apertem a nossa mão". (O que se fór leito dará «vl-
dcntcmenle num aperto bastanto diplomático).

O sr. Edcn, por seu lado, já saberá cm quc terreno pisará
ao desembarcar no aeroporto de Belgrado E isso talvez simpli-
ficará a agenda preparada para o encontro. — E. S.

NASCEM DEVENDO 1.8ÕÕDOLARES
Eisenhower fixa a realidade do povo norte-
americano e verbera o "humorismo cretino"

de Stevenson

SSOBIAll atrás de uma ino-
ça é crime na Inglaterra,

punido com multa ou prisão. O
cidadão americano, Herbert
Cole, costumado n outros pa-
drõc:, não sabia disso e teve dc
enfrentar o juiz. Seu advogado
inglês, todavia! soube alegar,
que Cole não assobiara para as
moças, mas para pardals. Como
prova mostrou um embrulho
com pão velho, quo •;, acusado
tivera consigo. çc,\e foi absol-
vido.

mercado mundial são os ^tad?sPmdose 
o oan da

ria nrocura crescente, a "BOO consinu.u ""'' , ,' „,.acas
«Uonàu4s" que transportam os produ'¦^^%s^.
a um dispositivo especial ins alacto a «^miowejae .s-0
Aliás, está em estudos atualmente um )Ploj o^«« ^

Esse método permite reduzir o custo do ti Wte e™ais,

por cento, suprimindo o vre^ele^ojasemba lage ns esp 
^

qun também sào muito pesadas equeildas peio »- i jcaaa
Átimo desse precioso «^^"gf1 ^^4"Este ano, mais

1 [MA rclojoaria uo centro dc
' Berlim foi assaltada e rou-
liada completamente, durante a
noite. No dia seguinte o pro-

I prictario recebeu mn envelope,
[ contendo a apólice de seguro,

acompanhada dc uma carta que
explicava terem os ladrões le-
vado esse documento por ciigu-
no. Não desejavam êlcs que o
dono da loja tivesse maiores
prejuízos.

Çi AVIÃO americanu aproxima-
^ va-se ao Aeroporto de Lon-
dres. Entre os passageiros ha-
via uns ingleses, quc se mos-
travam ofendidos quando a ae-
ro-moça avisou: "Apertem os
cintos, senhores. Estamos che-

gando a Inglaterra."
•jtòs*

le "Hurricane", o primeiro tipo
rie avião Que enfrentou a
"Luftwaffe" na batalha da G
Bretanha, encabeçou o destile-
Partiparam da demonstração 126
aviões a jato das forças aéreas
dos três palses, entre eles 12
"canberras" bl-motor a jato e
do mesmo tino do avião que ha
poucos dias cruzou duas vezes o
Atlântico em um dia tUP).

O PRÍNCIPE Felix de Luxem-
burgo provocou durante a

conferência do "pool" dc aço
e. carvão realizada cm Luxem-
burgo, a ira das senhoras dos
delegados franceses, pois limi-
lái'!i-se'a estender a mão quan-
do apresentado. Melhor sucedi-
do foi o representante alemã;»
Etzel, que não esquecera beijar
as mãos das senhoras dos dlplo-
malas.

MJCMIS.

produtos

— (A. P. P.).
INDENIZAÇÕES

BONN — ALEMANHA — Um

porta voz do Ministério do EM o-

rior, da Alemanha Ocidental,
declarou que o seu governo nao
suspenderá o pagamento das
reparações a Israel, apesar do

pedido cm contrario formulado

pela Liga A'rabe.
Disse ainda, que o acõido so-

bre reparações dc guerra, e
"mais um assunto de morah do

que um assunto dc politica''.
TERREMOTO

SANTIAGO, Um forte Ireuioi
foi sentido pela manha de on-
tem logo depois da.s sete horas,
no sul do pais, sendo Soncep-
cion o Alcahi os pontos inals a-
fetados. O movimento causou
alarma, na população, porem
não houve vitimas ncm danos
mal criais (AFP).
MANOBRAS

VITORIA - ESPANHA - lb
(INS) — Estão sendo realizadas
cem a participação clc forças de
torra, mar c ov, nesta cidade,
as primeiras manobras militares
espanholas, de grande enverga-
dura, utilyizando tática moder-
na, para dfeender o pais, nm

qualquer ataque pelos Pirineus.
ANTI-COMUNISMO

ROMA, Uma "Associação In-
ternacional dc Antigos Alunos
dos Jesuitas" foi constituída,
nesta cidade, por iniciativa do
sr- Luis Icaza Portocarrero, qu-s
veiu a Roma cm peregrinação,
procedente da Nicarágua-

Esta associação pretende com-
bater o camunismo "inimigo

moderno cie Deus, da sociedade
e da civilização cristã", por uma
ação internacional visando pôr
em pratica, a doutrina social da
Igreja- Um apelo foi dirigida a
todos os antigos alunos dos Je-
suitas. para quc se juntem ao
movimento. iAFP>-
COMEMORAÇÃO

LONDRES, 212 aviões brilani-
canas voaram ontem sobre os
céus de Londres, para comemo-
rar o duodecimo aniversário ria
maior vitória acrca registrada
na história.

No clia 15 rie setembro clc 1940
o.s alemães efetuaram seu maior
esforço para devastar Londres,
fracassando todavia.

Um pequ.'tio aviáo dc conibu-

NAÇÕES UNIDAS, 10 (Uni-
ted Press) — O governo brasi-
leiro advertiu quc o Iracasso
das "quatro grandes" potências
em assinar o Tratado cie Paz
cum a Austria "dá lugar a um
grave problema que exige a a-
icnçáo das Nações Unidas".

Um momorando explicando as
razões do pedido do ürusil para
que a próxima sessão da'Assem-
bleia Geral da ONU discuta o
"impasse" dc sete anos no pro-
blema ca Áustria íoi entregue
á noite passada ao sr. Trygve
Lie, Secretario Geral da ONU.
pelo delegado do Brasil, embai-
xador João Carlos Muniz.
A QUESTÃO AUSTRÍACA

A nota sn segue á petição for-
mal feita há duas semanas pa-
ru que a questão austríaca fos-
se incidida na ordem cio clia da
Assembléia Geral, que devera
reunir-se aqui no próximo dia
14 de outubro.

O memorando brasinro diz
que "o governo dos Estados
Unidos do Brasil está plena-

Tie dl j,
mente err!,, r|fwa pelo organismo nüSBUlitatlvii da ONU 5 /"dc srr valiosa contrltaio rotação deste „>>;*'*"¦¦< importância Smimaial" |J,,A'
(.ONSIIIIiKACAO

ÜO BRASIL
O delegado co Bratlilconcretomente tmoaal'culpada pch dilataçiojjversaçoes sobre DtíPaz Austríaco. ü?43Ia que "os fatores ei,*tancias que todos coiifcímtis tem lustrado n-'?e cm muitos outro! „,tos conjuntos dc um'tal

por parte das potências^sas clc 11)45. >r'{
O memorando salleniiBrasil considera Impji-'a Assembléia Gfiíaió1*

gica instância" ás»;'acs potências sisnaltDeclaração de Moscou*
para qué solucionem si;nr-! Ham "'

''.;¦¦

'.'I

Peron chama de 'piratas" e attit»
de cadeia os industriais texttí

0 BRASIL NA POSSE DO NOVO
PRESIDENTE DO EQUADOR
SANTIAGO DO CHILE, 16

(United Press) — A secretaria
rie. imprensa do sr. Carlos Iba-
nez c a n d i ri a t o vitorioso na.s
eleições presidenciais chilenas,
anunciou que os presidentes do
Brasil, Argentina, Peru, Uruguai
e Bolivia provavelmente estarão
presentes ás solenidades do
transmissão do cargo, a reali-
zar-se no dia 3 de novembro
próximo. Por motivo da visita
desses altos diagnósticos sul-
americanos, seria realizado um
grande desfile militar.

Esta noticia, no entanto, não
foi confirmada em fontes ofi-
ciais.

CRIAÇÃO DO EXÉRCITO
LATINO-AMERICANO

WASHINGTON, 16 (APP) —
O tenente-coronel Jaime Pola-
nia Puyo, fundador do batalhão
colombiano que seguiu para a
Coréa c scu comandante duran-
lc 18 meses, declarou que alimen
tava grande esperança de ver
os exércitos de 20 paises da
América Latina constituin d o
uma força combatente unifica-
ria. "O perigo comunista é o
mesmo para todas as nossas na-
ções e a unificação dc nossos
exércitos numa fonte combatc-n-
te semelhante aos exércitos das
Nações Unidas na Coréa permi-
tiria ás republicas da America
Latina fazer frente comum cou-
tra êsso perigo" -- disse éle. •

BUENOS AIRES. 16 (INS) —,
O presidente Juan Domingo Pe- j
rón qualificou de "piratas" to-
dos os industriai:; têxteis e atri-
buiu a suas especulações, a clc-
licada situação porque através-
sa presentemente a industria
portenha, ameaçando com o
desemprego cm massa de mi-
[bares dc trabalhadores.

Falando perante; os delegados
ciue participaram do Quarto
Congresso Têxtil Nacional, Pc-
rnn advertiu os presentes clc
quc ele, obrigará ao.s Industriais
têxteis a liquidar suas merca-
dorias e revelou quo existem
fundamentos para. enviar á ca-
deia, a metade deles.

Como sc sabe, ultimamente,
varias fabricas despediram nu-
merosos trabalhadores por fal-
ta de fundos e algumas estão

paralazadas por se stift
possibilitados de pagaiários cios trabalhado.»,

Perón, no entanto.
Inadmissível tal eltga^'
zendo quc a demissão easa, obedecia a ordens srres clc um perigoso

Si

VOLTA Â"EL
BOGOTÁ', 16 (Unilal

— O jornal "El Eçi
quei foi avaliado e ir.t.
pelas turba? no (ii
rente, juntamente como
tino "El Tierapo", voltui
ciliar a partir ile lio;
do resolveu sua direção]

i

íi

0 SENAI não é uma aufarqui
Mantida, ontem, a definição da sua peisn
dade jurídica como entidade de direito prin

******************j
Cantanalicial

m

o TEMPO VOA
ti '.;.ir estava descrio r- silencioso.
Teu i3..ycr agarrou ba'!1. Brewer ptlo braço e sacudiu-

o co:n lòrçn:
- t.. cu:,: cá. disso 21c, — vamos a^ora mesmo a KU

aiart.i.nento c s? nào me mostrar aa fotografias dc Ml- ;«
riam quc vocc diz ter en: scu poder, amasso-lhe o cranio, «J
c.;'.r"iios cntcrtáldc1:" 5« C *•

Karl Wrich morava con: Tcá Baycr. i-.o mesmo apar- ^
lai.irr.to. /.cotdoii. assuslaclc, quendo Ted abriu a porta, t
DlilOlI pira o rcloíio. tirou O roupão c enfiou-sc na cama. í
|)e'.",':o havia rorhüado.. Kslav2 muilo cansado e S0 Ted f
:iot?í».- qaa éis títaia nini?- acordeno, teria que licar con- •{
r"]'í.:,:dD c nôa c-cimí-ia táo cedr.! <•: «* i*

\% A cabeça d; ?em Brewer eslava amassaria cnmo uma ij
tí rsica dc o-.o. o apartamento todo revirada sôbre a me- J
'. ,,iiiha de cabeceira, uni ríl-Jíio manchado t\; sangue, atra- ,•
3« rado t|uar*nia minutos. »*
«* — Hu*:;. muiicurau .''criicy
•* >" * ^

— '. .T'.c !:orBâ loltc.i >>v.r-_
a nm!-'." perguntou o fifísesor.

^ — raltav.im cinco para as on^e, respondeu Baycr.*, ",wii-h hnçou-lhe um ràpico oliür.
-- r.s:.va »,»:-oaüo. 5lr Wclch?

•* Como Wtífth hesitasse ur: instante, antes de respon-
der, Fordr.ev cU>crrou:
— Ai impressões digitais de seu amigo íoram encon-

«radas r.<> apartamento de 3rewer que, coxo sabe. íoi as.

'.¦apartamento*, ontem

i ís&* r.a do tXSm r.oiy-
• - .e?:sv.-* «coidadc, sim. Professor. Náo posso mentir

r'im cavj dêvsc;". iei'-
--.2 ií':t.n *h<: c.<:fe pedir.de que minta? perguntou Ted

üayir. — 3-::a õíicr-lns ÇOS cheguei íaüaaJo cinco pa-
.a ds tr.**.-

- :•*-. :v;r. l.^^ è terá^ãc! Oliirf pa:s '¦ elogio, prlo
f.,-.-..,'. ro !:i-n.c.:o ír: *i*.e \océ í--»a-.-.í oSnr.do a pena.
;'3-z*. .". «i..i'-> l-linuiTs C-c :,:ra Nws!* i .-.-'.S';.- (."U1.ÍEOJ o r-«j;io tle V.'f'-;s. Fra "jtn rriõíio
ir ¦•,-¦ •:- 'l-Atc «".? iist úKiUnat* em ««et t:.es nume- ^
,.*.' t, iV«:; i-*.V:? :wra£a *.i iü- C t-T.amí do relógio ?
iis„:-*i o icriít-r» .-> \rrsr.<'j\-: O nübi õe Bay.r «í

Q-.--f.-l rJ»: *'.'.-. IXtST.Sm*?' HhXvn ot; welch» ^

s

BORDO DCJ TREM ESPE-
OIAL DE EISENHOWER, 16
(UPi — O gal. Eisenhower cri-
tlcou as tiradas humorísticas
que têm assinalado os discursos
de propaganda eleitoral do seu
adversário, o governador Adiai
Stevenson, na disputa da presi-
dencia dos EE.UU. "Não esta-
mos falando de coisas para ía-
zer rir", disse ele cm sua pri-
meira parada, na cidade de Port
Wayne, estado de Indiana, "Não
acho graça nenhuma nessas coi-
sas. Disse quc fui porta-bande:-
ra de um grande partido, é meu
dever transmitir-vos meus pen-
samentos sobre esses problemas.

Exemplificando, disse qus não
há nada de engraçado cm colsns
como a guerra da Corcia, ou no
fato de o pais ter sido lançado
•' Atabalhoadamente " nessa
guerra, "sem planos para ven-
cer"-

Aludindo ao seus serviços co-
mo general dc quatro estrelas,
nn Europa, disse que havia a-
fiontado abertamente a amea-
ça do comunismo- Recordou oue
os comunistas sempre o uu.ta-
ram como traficante de gueirn
e disse quc "orgulho-me dc to-
dos os nomes feios pelos quais
cies me chamaram". O probie-
ma de hoje, e:a sua opinião,
consiste eni como barrar suas
infiltrações no estrangeiro e ln-
ternamente. Prometeu que "ha-
veremos de fazer Isso".

Voltando-se para o preço des-
se esforço contra o comunismo,
aludiu ao falo de quc mesmo
uma criancinha recém-nascida,
noa EE.UU-, "lem uma divida j
de 1800 dólares pairando so- jbre sua cabaça". íAparcntomen- |
te o general alude á divida dc j
guerra interna do governo nor
te-amerleano, de mais nc 250 ]
biliões de dólaresi. E pergunta:"Quc graça ha nisso?"

vjrf s*ai'
*r-v»9 ua «'- oit-a*-

•VAVV^.^^•.v.^v.•.•.*.•.%%•.v.vv.v.^^^*.v.v.v.•.^•.¦lt

0 IUAN ROMPERA' AS RUA
ÇÕES COM A GRABRETAKHA
Mensagem dc Mossadegh

TKERA. lfi 'AIPi — "Sc a
Grft-Bretanhn ino modificar a
sua politira innniistO'a para com
n Iran. no-so pais rc verá na
cbri2:i<\ii> dc romper relaffiss
diplomallcas r r. r?snon?abili-
<'idc disso caberá única c cc-
clusiramente, ã Grâ-Hrctanha"
— declarou o premier Mo^sa-
íegh em mensagem lida esta
manhã no Parlamento.

AGRADECIMENTO
Desejo, por intermédio deste

jornal, tornar publico o meu
sincero agradecimento ao Ilustre
médico, dr. Campos de Rezende,
por ter -.¦om * dedicação c o
desprendimento dos irandes es»
piritos e mai* a tomps -iria de
tv.r. C;cn;áp:o vjltatío in't:ra-
mrr.íc puta a sua nobre profis-
.âo. me pato <<ilro de crava
aiofcua que hi 3 anr~. nst
acompanhe va.

Tomo estensw aa meu* ag;a>-imrntoí á sua equipe de aaxi-
liam.

al GUIOMAR BORGES —
nu C*---*.-m Machado, 330.
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O SENAI, instituição manti-
da e dirigida pelos industriais,
através do seu órgão máximo, a
Confederação Nacional da In-
dustria, vem dc obter, após lon-
gos debates nas esferas juridl-
cas superiores, a plena- defini-
ção de sua personalidade juri-
dica como entidade de caráter
privado. Essa definição, jâ há
muito esperada, como única
quc cabia no caso cm foco. con-
ferida, agora, pelo egrégio Trj-
bunal Federal do Recursos, vcin
por termo a uma controverti-
da questão liá tempos levanta-
da pelo Tribunal dc Contas da
Uflião. E' esta. assim, a tercei-
ra vez que o SENAT vè manti-
do o scu ponto"tle vista, dc ser
uma instituição particular, eus-
teada pelos próprios industri-iis
e dirigida através dos seus ór-
gãos sindicais da classe patro-
nal.

Com essa decisão, fica man-
tida a forma pela qual o SENAI
vem governando sua vida finan-
ceira, desde que se criou há dez

anos passados. 0 Triltíí
deral tie Recursos, ao ir;
agora, os embargos ote:
peln Tribunal do Contei-
ilin plenamente a queâi
SENAI, cnmo se sabs.cia!
órgãos próprios para eie
função fiscalizndora do tij
go cie suas verbas epms
ninar seus orçemcnios. Ú
órgãos compreendem fs
llegitiiuiis c 11111 Oa-''
cional tle Instituição, éi
mo presidido p"ln pre;:;::
Confetlerngáo Nacional í
dustria como encanto s
Os Conselhos Regional! fo
nam, nos Estados, W>
Departiiinentos lleítonail
BvN.A.l., e são integrais
alguns representantes di|
prla industria loral e cej?
sentantes especiais õo S
rio do Trabalho. lato
Comercio e do Ministra
Educação e Saude. Kl s
federal, com semelhante a
posição, funciona o Cc-
Nacional do SENAI.

n<r)Váy)tÍdo\ty
V;DO MUNDO

A VIRGINDADE DE
MATO GROSSO

Por AL NETO

! V'

)tt

1. Quando rompa ia te.- um pneu par? '*'* *-;l
cuidado cm .selecionar hom n inarco. .mv.n11 n**'**-:n

E' que dois pneumaticos aparentemente wei ';
por fabricantes diferentes, podem ser lr,mbrm m".F.t:
rentes. Um delrs podo durar 20 mil quilomciros 

¦
80 mil. n. »*

Tal falo está sendo comprovado nelo ^""JUjji
americano. A fim dp comprar o melhor PW^Jr^jl

emo está siibme.endo vm¦ National t--"
p0:0

ra as forças armadas, o gover
marcas a severos tests, orientados
oí Standards. natal*

E já se comprovou que dois pneumaticos P™^
cer iguais custar o mesmo preço ?¦ entre»V\°*^ufi
qualidade para durar quatro vives mais tío o... j

2. Na próxima reunião do Coiisistório. o vi» ^considerar a nomeação de um no\o c3rdMI-^'c',vfr^i
Entretanto, não é seguro ou-1 a nor"*?.;*°«ntdaiB
Ao mesmo teiniio. sis nutorldades cato 1ca. o 

^p
plano para aumentar u ntii.-ão ainda iiiawr a» •
lullco 110 Brasil. . „v3 •\:e*

A idéia é cooperar com o •poys* brasileiro P»^
Infiltrarão do nropaeiinda subversiva entre a'Ljyflj

O atual Sumo Ponlilice coloca a \V VÍ%lff'
slvamente na defesa da liberdade e da "'?1™'^cesí'

3. O novo Cõdico Penal cllincz, íe
tas. defendi' o princlnio do amor livre

Desta forma, o marido our quizer csl\,,jn,j.
esnosn poderá srr rnnrirnado rnilio um ,Vff op
trata dc reviver a.s praticas feudais da *-cc'{
lista". , ifl»*

-ir W(tí*i'--'iraire^r

dt'"4 Sc nuriT.s Bprendcr a Irahalliar ^V.lor. vai á XavanUna ver como ri-;A sçiuin <w> y^jg
Irada rir todacnm qur 1 ornará « *'
Maio Grosso acceaslvel á rlvilirarã11 ^níllj

• Segundo n mell amlao Sam Pow "'r'
voltar rio rio il-tt Mortes, a estrada *-'* -
num riimn rir um quilômetro cu <h-1

Nrm iv rs Estarias Unidas *r I
5. No romrr.v.-n do« Pn-llri(« ffníiW^^

nirá rm Moscou no orrtslmi mr- is-,r-j Cr:*
ri.i Pmsj.t v.io annnH->r a sovlítlTatao c*
ua Alemanha Orimial ..j, tVi .

Kcsfc sentida c-mi*nista<; ¦*-rmazl.ittMA* 0^2um nlano parn o"vrvrr a Icrela ^^fJ^rtóB*^
i^o^It em prática em quase tctíos os outros ,
da Rusaia- .rsêiV&íl

6. Se o norSo ria lua risa f umi»-»;;;',, f-!c3£
a umidade do ambi'n!P. evitando que •rsot^e^(' t*?secador de ar. O ?rrador de ar t uai
mofrm ou oníerrue=m. . ,._. r*í<i

Trata-se dr objeto do Imnnho * «*» #m
café. que funciona sUenclosamer.te 'j?*,.. p-í*5?Hâ um depósito pira a ásua retirici <*> \-.vj»**
tanta pomo dois litros de água podem ^
pósüo '<« f"*"r>^-»as prinnoaU oomnanh;a= d- '•¦*'?' a^
cam es!,-? fe.-ario-cs ri» ar. quc taram 1»*
co h4 -H«!r.ie rrniaris- . r^f^

7, S»cii"dr o irn^rà! wi'"»"' "L^ jsí*Oxford. r«ai ru nem hl. amH--> lnl-'T *
do macirn

n nrrlc^or ip rhíXI «'ilír *»
i 3» s*y^,-tST

dandn tsn. oíjo? *5r* um fos#il on» riit a - * -ifs^yg
passados, o protetor riríroHr1'i Q» 2«*«*viam na terra un' primalas que tí B ^ rl% ¦
tn P«írs primalas miorenlrm .¦*> «

f
M____1 j. 

** — , J



jffíãMO BASILIO
ADAPTAÇÃO

Desenhos de 13, Rapelã

ItESUJIO 110 CAPITULO A.NTtltlOR

délaÒ-ãeanami-^S*MIkV«Íí01".1!!""1?! "°','ou 4 rcMaônem ale Uilin pnra
"t°.oir™r-ae- 

o?d m m *,.„ "í ',,c "x""0" ">"»'<•. tle tildo nracnrnvn" 
dlrlüla 'n Bn*i, íi,,?";..11 ,"s ?'J0," !Ua pn"'"u- apálxSridaiKen.

cinda LuIm- rt»«ÀÍ,lin"V , ' PMoobendo mio cro coiiMnni-mcm- v|.
eu íniliiTr » Uci|!c"1'1 Julli,lls ' "sa replicou-lhe' "ik-i Ue folr li

seção

Eça ,1c Queuw - 
_____ ^_

'"' ,.,,,,,.. 
i..-*mi.iin do Mivii <* 'ndi.- " */'|SM T~ [Eu tenho W cartas. )|| ,t ,)[

;¦;:¦¦¦ ".:; 7.':;:|:|_H i Ut&iW vftft II
 

^ÉfwftMBk 
•' .".:  -',  » V^ f fâ fi • 

'WaW

H.. F^íh' £hWcr 
U,Ul ,iloua con\os o!h0<: desvairados 

"lu»*

W _.... «t Ci IStòOS 1. desmaiada. jffij

BI 

F. dum íòleço contou-l He toda a história.
IL-^ÉB ___^

S4 me testa fugir! 'ss,° ™ a *'! *?* do1"
Aqui estou LeTa.me. «ir1 '«<>, n*<> ê quês-Tu disseste que po- *•}-?. d« íue-r. mas de•lias multas rezes. dinheiro. E' ver quan.L____ —J to ela quer, c paear-

—rnisa"eslava"ntóMta ' ''•""' '*.".''. :7 I I "'V"\ 4 í •7*4» \ 7' •*< | Mjjjjj —gU~~tk/ Ut
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m\w chegou a -¦ *
n de sc wo"" « -
Lm nasille. n? f*" 

sefuinto. 1 (" - 3 /
,|o, icvamlu » m-

S,{. - üasitio! JfrSSÈS

Íhçoj.

"1
7U0 lllf j

disseste*? . i

tís (fsim, íilha, sim. . HA
V.. him mét... Agora sô
tW daríamos um escan-' 

_ dalo...

i Ela se fez branca. Sua voz parecia um écò dis- Itante. quando perguntout Tu verás a Juliana?
Compras-lhe o papel?

[Não! Ew dou-te o dinheiro, tu arranjasse» <,4--^—„ ™_ „—^_ 4""" 
yf" -á?Rfe"17/ 

'" "•¦¦'¦• """""' 
I I Nem tsso me razes? \[

í^ M.mM lÉlW] 3hh
^jbif£^lL *. /il. „ 1 - , Li várt. É 1 IIéL^ L áW^^^ÊsM. Jn^jS
¦ÍW* "-' —"""-'-"¦—¦¦' ——t—*¦ ¦— — .¦¦.- |-jt| ¦¦...y.—- ¦-¦ .

,\tlrou*se Á rua. Na c»ru»gem, roníjicu a cho-
rar convulslvamentc

ir'm * --•¦[¦¦

'"¦•¦¦ • h—7vssiT^rrTr •' ? zzi£n,« ¦ttOTUa,.(u r._^——«^u

, rrcílçxtando um negocio urgente, Haslllo par-. M
| riu dois dias íepois para Paris A' despedida. Sj
li tentou dar dinheiro a Lusia. para qurr pu- %
i dessfi* fazer frente ás exisênclas,* mas ela re- |"¦ cri*sou Ele deu-lhe çntâo o, endereço, para 

'.

ouV escrevesse para ele Ela acradeceu. .
friamente Era o fim. I.uisa ficava só, y
sob o mesmo teto que Juliana, a odiada .lu- jliana E aso ra nem mesmo podia desejar 7*
volta de -forje, que entretanto era inevitável.
Cada minuto que passava a tornava mais
próxima. Passou uma semana em mortal an-

. ustla, f se decidiu por fim a falar a Ju-
liana. Que ela desse as condições. Selscçntos

mil rtli — declarou a crtadi J,

kls'trit"< mil re is!
Inlt nuc r voei.',
pi* tu »i busca*

loi!

A« inferno! Ou* me d* «.1
sciscentos milheis, ou üru

miriiio lê as cartas.

«. .'-íf .ou uma l*dra. <ou Maj vltl
Que TOlse*||i sempre sofrendo e íjor* tenho
* 

« 
mfu l «oportunidade, a unlca, de nie-

ní^.v--.J[ t»ffr»t íç sorte <:ré que eu rou/JPf5% Wrtl-UT1

' ™ •— . , ¦ ¦ i_b ¦ i,..b.i - .ri. ...ir.-friiT 1 -*, i..-~.—.-aíg^Bsctateoaaajjgaa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦..» -... ¦-.¦¦• a ¦¦

I.i ' 5fm apül°- «ftcfeu a n.isiliu. pi-
, «Mo .1 dinheiro Era uma carta longa, de«e «speiava rct|ioi(a imediata. IMas e:>sa nâo'"ff"a «• entro LiiIm» c Juliana .

m ,e»»>
*•»

m i:

..-. se fe/. taiitamento uma trégua, que a
eriüd . lirmoit ao lhe mostrar um vestido do

seda. s'XvMSLSJ
Vai mandar arranja-lo? Tem
um pequeno

cari

ml ar arranja-lo? «iii|r~™-J-—\
ueno rasgao... Mc fi-f Olhe. guarde-o tf
ria tãw licmli f ! P»r* voc** I

4^^B^H __\ ¦"

1 ^J 
vim

I1- - 0:.-,¦•¦ ii»«ÍiLaBcr" "" bf dissimulando e tratlonando
•ní ,Hls -rrv'VPN i* favores - mudança de
N»i iiu.I?a. l0Upas "" 1,,l! **i,van* À situa..1«

pa/., qiiamlu Jumc voltou
, -iu u
(•,.'•'I,n'*- u, luii.inH
mt

\kn»;'l "'"' nm* um'iiiblantedc sossego
ir, i- " '"' 'iiii.ma «ram .'unstantrs «* ia*IIJ JIOIIx fc ;,,,.,;, ,,,. r„da „„,, e5taVj| s1 "' rtrnutu ia <*i Kiniir.i rie .'(»ret*. que
"•"lui'ii"M'" '""s rM*,<not«»üo di niulhc*. au
•'«'in ,' 1", 

" ",""1^' <• i»** íhis n'*'*.(i*i ronii*-
'•Ül»il'i,,,!'""" "f i-Ol»«,ll )IIH'0pP4 -CÇIlHjrf-» <l"
'.";i..,|," "'" M1,1"iram 1. quaudu wmmu min
'ii iíi-, 

'. "Hl "v"l»'*ii H.ir um p.i>»o dfiibivn.r *>•-. .r 1 >¦ ii.pre. mas com liurri" falai
**i»'•«''ii"1" " •"¦"-" iniim». fiel, f prdir-lh«•luaiidu apareceu a oportunidade

J Contou-lhe tudo, banhada vm
lágrimas.

Nâo chore, por favor, 1
não se afllja! Conte f
comigo inteiramente

conte romtgo.
s**

^fe

\ \\ 1 oii Setiastiio: Acre I K _ÍL . , .
- dii*. ImiIio MdiB hem W^k^L^^^ÍLiW^f

\ ii. ~j castigada! o que ru _m WêT" fi
J1 tenho solrirlK* Wm*** fi

'•'ftiinif dclicui. .Podia lá: Qulz lhe t .i"Jhon: porqu.rildl/er multas vezes., j/ . f

'•'*—¦ '* 1 II-TW^''//,á^ »*^™'«1 w
VfCi ^ i»^T

7 \k ,'aI \\ \ ^i\ ' '^ --'1 íln» *c fcz* c *Pr"

?i mí r/f *; *íi> *"•,H,uoa i

Sebastião rc f Ie ti 11
um momento ¦*.
forjou um planu

1 para recuperar as ^
cartas. Podia ser p
aquela noite nu-s- t
mo Jorge e Lulsa
iriam ao teatro- Cu-
me a cosinht-ira
n.lo estava cm ca-
»j. Juliana ficatla
,.•¦ Então f: ^«*

* ^àW

Wery Teixeira de Síiiza
— Teria se suicidado

"Procopinho" 
pegou 6 anos de reclusão e Sirio Ribeiro 4

Durou duas horas a reunião
d®$ jurados na Sala Secreta

Sob a presidência do juit João Claudino do Oli-
veira Cruz, rcuniu-sc, ontem, ás 12 horas, o Tribunal
do juri, para julgar os réus Francisco Ferreira, vulgo
"Procopinho", o Sirio Ribeiro, o primeiro como incur-
so na? sanções do artigo 121 § 2.° inciso IV do Có-
digo Penal, como autor da morte de d. Zélia Mar*
quos Magalhães, c o outro nas penas do artigo 12!
combinado com o art. 12, inciso II do mesmo código.

Ambos, no dia 16 dc
novembro de 1949, na

Agonizante nu banheiro
Trancada por dentro — Morreu ao
chegar a ambulância — Seria suici-
dio por veneno — A polícia investiga
Entranha ocorrência verifi-

cou-se, ontem, á noite cerca
das 21 liorçs. no prédio n°. 77
da rua Dngo Coutinho, nas
Laranjeiras.

A't|uela hora, aoliava-si a
comerciaria Ncry TelKlm Ua
Kouzii, do 24 anos de idade,
Solteira, bebendo um roírlge*
ranto cin companhia Ofi ucs-
«oas ds sua família, quando,
Inesperadamente, lavuiiioií-s*».
(lirlgiiiclo-.sn no banheiro Paa-
.satlcig aigiuii instiintcsi seus
parentes, exinmlinnclo n ti-,*-
mora cl(í Ncry, resolveram Ir
ver o que ss passava, encon-
Iründo a poria Icchada por
dentro Nery ali f-o achava ge-
mendo. Imediatamente, foi
arrombada a porta. A comer-
clôria estava calda no chão,
sem apresentar qualquer feri-
mento e, ao seu redor, nada
íoi encontrado que levasse oi
pre.ssnles a julgar tratar-se
de suicídio-

Alguém lembrou-se de cha-
mar uma ambulância, e, ?.o

chegar ao local, o facultativo
nada mais poude fazer, pois
Nery falecera
TINHA A MANIA

DO SUICÍDIO
Nossa reportagem, uo local,

apurou que a còmèri*l&rlá. que
trabalhava ô. rua Arlnticlcs
Lobo, RI, híi multo le-npo vi-
iihn dlzeudo á lumllln que «e
istiiclüuria. o !iiir7 cra levado
t7'tr.u iii'lir*ndclr7i.

flu domingo, Ncry lol, s 111
companhia dc uma irmã e dJ
cunhado, dar um pa.sseio A
Ilha de Paquetá. onde arranjou
um namorado, o que serviu da
motivo para ser chamada a
atenção pelos parentes que h-
lesam o individuo que lhe fa-
zia a corte não era pessoa de
confiança. Depois disso, jã em
casa. Nery demonstrava, nâo
viver satisfeita. Momentos an-
tes de se recolher, ao banhei-
ro, havia perguntado á senho-
ria da caia, d- Alice, se 'íos-
lava dela e se queria a sua
fotografia-

MAIS UM DESASTRE NA CENTRAL

O
CAMPO

Um morto e vários feridos » A linha, que
pertence á Leopoldina, está impedida

PONTE NOVA, Minas Oe-
rais, 15 (Meridional) — Um
trem e7pecial da Central do
Brasil, que conduzia romeiros
de Congonhas do Campo, so-
frett grave acidente n'as proxi-
inidades da estação de Pur-
quim, estando interrompido o
trafego psra esta cidade.

Quando corria junto a um
alto barranco, e, locomotiva
descarrilou, arrafitando três va-
?ôes, que tombaram junto a

via férrea. Apenas um passa-
Beiro morreu, havendo porem
vários ferido:;. O passageiro

morto 6 um rapaz de identidá-
do desconhecida, e que viaja-
va na plataforma de um vagão,
sendo esmagado pelo carro-eor-
relo.

Ignora-se ainda o número de
feridos, tendo sido enviados pa-
va o lo:al socorros providen-
ciados peia Leopoldina, a quem
pertence a linha.

A populuQÜo loca) está atri-
buindo a um milagre, o íato cie
haver morrido apenas uma pes-
soa, quando o trem Unistrado
transportava dezenas de fieis
da romaria religiosa a Congo-
íiliíis do Campo.

DE REVOLVER EM PUNHO, NA AVENIDA GRAÇA ARANHA

O homem, furioso, alvejava o
outro, que, pulando como oa-
brito, % % 0 a p o u aos projeteis
Passava daí 15 lio;a- de

ontem, quando, ua esquina
das Avenidas Oraça Aranha o
Nilo Peçanha, aquela lima
movimeíitadlssima, um ho-
mem. revolver em punho, fez
quatro disparos contra outro
que, aos saltos, conseguiu
evitar que os projeteis o al-
cangassem, enquanto que os
transeuntes igualmente de-
bandavam desordenadamente,
evitando serem atingidos.

Raimundo Moura Lima, de
40 anos, mais conhecido pela
alcunha Uc "Ceará", resldcn-
te na rua Washinstoti Luiz
11. 3. apartamento 410. o cri-
milioso, foi preso em flagrou-
te pelo guarda civil n. 1.30^.
Jorge Pereira Ribeiro, ainda
com n privia UH mão, enquan-
t o a vitima, fciilvlo Gome*; dc
Oliveira, de 3'.! ancn, gocenio
da casa lotérlca, situada iu
Avenida Nilo Peçniilia- 38-r.
r residente mi rua Ciilmbc
n. ni cm Lins Vasconcelos,
foi medicar-se de ferimentos
no joelho esauerdo, recebidos
quando, ao vêr-se sob a mira
cio outro, alitnii-sc ao .iólo u
tim dc fugir ao disparos.
AlíRESSAO SEM MOTIVO

Na delegacia do 5 distrito,
onde o quase homicida foi
apresentado a o cumissario
Costa Leite, ali de serviço, que
mandou amuá-lo na fôrma
da le!. nada ficou esclarecido
sobre os motivos da asres-
são.

Quer Raimundo Moura
Lima. o acusado cemo a viti-
mo. nada quiseram declarar
sobre os antecedentes que le-
riam dado causa ao crime. O
ultimo, unico a ier ouvido
pela reportagem, declarou que
estava no interior da ca*a co-
mcrcial de seu Irmão Flavio
Gainvs dc Oliveira, quando ali
cntiou "Ceara", que passou a,
di.-.tialã-loctu voa nlta. pn»*

voean .o jua reação, maucían-
dona wtirar-íe.

Nes^a ocasiSo o erimtnoí-o
agarrou-o pelR gela. arrua-
tando-o para o meio da rua,
qnde, sacando da arma que•crazia, fez os disparos á-quei-
ma*roupa. só não o atingindo
porque nâo pode, uma vez
que, pulando de um lado para
cutrí*. até esconder-s» atrás
de um automóvel, .'cvlini a
consumação do homicídio.
REGISTRA

ANTECEDENTES
Logo 11136a a checada c\z

Raimundo Moura Lima á de-
legtlcla dos Arcos, ali chega-
vam tniubeni o deputado Dan-

ton Coelho o outros da ban-
cada do PTB, na Cantara Pe-
deral, tendo o parlamentar
lentailo obter que h. vitima
recuasse clu aoUBarçâo, iu> niir,
àquela altura dos aconleiiiifii-
tos. nfio teria mais possivel.
poi*: cnlrr as testemunhas es-
lava. o cotniss-ario Waldemar
Uc Castro, c mesmo porque o
advogado Serrano Neves dia-
mudo a defender os Interesse;!
de Silvio Gomes de Oliveira,
opôa-so formalmente ã pro-
posta.

Apuramos, nlnda. que "Cca-
rá" 6 indivíduo de reconhe-
cida perleulosidads, já tendo
sido condenado por delitos
idênticos, além de ser conhe-
cldo contraventor do deuo-
minado "joso do bicho".

Depois d autuado, Ralmun*
do Moura Lima foi rseelhido
ao .\adrez. onde aguardará
remoção para o Presidio do
Distrito federal, por se tra-
tar dc crime inafiançável.

Não sabe
quem o baleou

Apresentando ferimento *
bala da raspão no frontal,
ontem, foi (ocorrido p:!a As-
sisten-cia. rrtlraiitío-^-c depois
de medicado. Luiz Fariiii. dc
33 aai:i>-. i-.l.-.nd(>. Ilillcario.
residente á travessa Fran-
cisco Dutra. 80. Fora bulca-
do na Avenida Presidente
Varcas. cm frente ao numero
509. alegando nfio saber quem
fôr.*. o auter do disparo.

' ¦

Caderno de
endereces perdido

Quandc viajara, onteua. pe-
U manhã, entre 6 e 7 heras
7.U7H lotação da linha. "Muda-
Copacabana", psrdeu um ca-
demo de endereços o sr. Lara
Monteiro, residente á rua
Inhaiigá, -7. apartamento 101.
SolkitTi % quem o tenha
encontrado. < ir:- de ¦«•
fa-lo !>77<iendo qualquer Ui-
formaçáo ter dirigida para a
iua P'7iin* mímicoaõa. Icle-
fone 37-4570.

Afciiin. a clinica vctcrl-
iiãrin passou tumbeni a ser
uni "holcl canino" Scin
hóspedes pagaiii diária, a
partir tle ciqurnla cruzei*

ros. conforme tamanho b
raça. Ficam lá cercados dc
luxo que muilo ••barnabe"
não pode trr Pcrmaiiecrin
hospciiatios. multas vezes,
mais dc um môs, custando
as Mias «unas quase dois
mil c.ruxciros mensaia. fo-
ra os cxtiaoidliiai-os Quan
to ao mais. encarregamos
os texlo-lcgendas de expôr
aos leitores.

rsquina da rua Clapp,
com a praça Quinze de
Novembro, durante um
comício que ali te rca-
lizava. fizeram disparos
dc arma de fogo con-
tra as pessoas reunidas,
causando a morte da pri-
meira e ferimentos em
Manoel de Souza Cajuci-
ro, Manoel Amaro do
Nascimento, José Silva,
João Batista Castro Mo-
reira da Silva e Manaccs
Tavares.

O JULGAMENTO

Apus os Inlerogaiorinia dos
mis. u juií presidente leu o rc-
lalürlo liiitGrfaiido us aiilfrr-
(Irnlcs dos, niuirs, pats, ilr-
pois dn (er sulo sliopeusa a fev
.sáo para o jantar, dar a pala-vra ao promotor Atila dc Sá
1'cixoto para acurar

A 1'romotoria demonslroii
a rcfiponsabilidadc criminal
Hos dois acusados, par* de-
pois pedir a condenação de
ambos nas penas do libelo.

Com a palavra a defesa, fa-
lou inicialmente o advogado
Celso Nascimento, patrono de"Procopinho", que pediu sua
absolvição pela negativa da
autoria, uma vez que o outro
policial cra o mesmo atribuído.

Seguiram-se na tribuna os
advogados Henrique Camargo
c José Vaiadâo, patronos do
réu Sirio Ribeiro, que igual-
mente pediram a absolvição
do agente da DOES, sob a mes-
ma alegação, isto, c, tle queSi-io Ribeiro não tivesse par-fcipado nos disparos leitos
contra ns participantes do
comido.

CONDENADOS

Depois de um descanso con-
cedido pelo magistrado, reiui-
ciou-se o julgamento, atenden-
do a que a Promotoria dese-
java replicar as alegações da
defesa, seguindo-se a tréplica
dos patronos, finda o qual, já

ás 12,30 horas de hoje, reuni-
ram-se os jurados & sala Sc-
creta para deliberarem sobre a
sorle dos réus.

Duas horas depois, era co-
nhecido o resultado final.
Francisco Fereirà, o "Fraco-
pinho", foi condenado á pc-na dc 6 anos dc reclusão, sen-
do »cu crime desclassificado
para homicídio simples, uma
ven que o libelo pedia uma pc-
na que variava de 12 a 30
anos, c Sirio Ribeiro a 4 anos
de reclusão.

AUXILIAR DE "FELIPETO" - O advogado Lino Macho-
do Filho (o da esquerda) quando prestava depoimentos

 em juízo, onlem 

A POLICIA NO ROL DOS "FELIPATOS"

Borer e Martins Vidal
perderam 1I1É aisíoiiiévÉ

Depôs o ísr. Lino Machado — Taqui-
grafia proibida para os jornalistas

o processo do teneulc Lui/.
Felipe na 14. Vara Civcl, que.
dia a dia toma vulto maior,
tomou ontem aspectos dc
maior sensação quando acon-
teceu aquilo quo a todos pare-
cia impossível:; o autor das"felipetas" lesara, inclusive, a
duas das mais conhecidas au-
toriclades do Departamento

Federal de Segurança Publi-
ca.

Assim foi que, entre os "fe-
lipatos" já agora figurat.ii o
inspetor Cecil Borer, da Dl-
visão de Policia Política c o
inspetor Paulo Afonso Vidal
Martins, chefe da Secçfio de
Furtos e Roubos. O primeiro,
habilitou-se oemo credor dc
82.000 cruzeiros pela venda,
dc um "Chevrolet" c o segun-
do, credor de 143.000 cruüei-
ros, valor rie um automóvel.

."Hudsoli".
PltOlBlDA A

TAQUIGRAF1A
Durante a audiência de on-

tem, o advogado Celso do Va-
le Silva, por parte do sr. Ma-
rio Eugênio da Silva, ex-pro-
prietario do jornal "Diário do
Rio", pediu ao Juiz fossem
proibidas as divulgações dos
depoimentos, isto para evitar
que uma testemunha conhe-
cesse previamente o depoimeu-
to de outra.

Outros advogados não con-
cordaram e o Curador de Mas-
sas, sr. Cordeiro Guerra, su-
geriu e foi aceito que os jor-
nalistas apenas tomassem suas
notas S3m, todavia, podei fa-
zsr uso da taquigrafia,

DEPÔS o sn.
UNO MACHADO

Prestou ainda depoimento o
sr. Lino Machado que, em sin-
tese, disse ter conhecido o fa-
lido cm 1944 c que no ano pas-

siKki, na Escola da Aeronauti-
ca, oncp limbo:; eram iiistru-
tores, o falido sojlcitou-lhe per-
missão para ocupar parle do
seu escritório. Nunca, porem,
esteve a par dos negócios õe
Luiz Felipe, sabendo apenas
que oferecia os autos com
grandes vantagens aos com-
pradores, como tambem aos
vendedores.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÒNQUIOS COM

IICOR DE CACAU XAVIER
USADO COM SUCESSO HÁ MAIS DE MEIO SÉCULO

Chegou subiido dc Buenos Ai-
res pclii Cruzeiro du Sul, "
l»r. Silvi.) Gactti, Diretor do
Centro dc Psoiíesís do Minis-
info dc* Sumia* l'n|ilii:i il;i i\r-
-••d*; rui;.)!* (i|u* o,s; 'lUiptw.S
recn ua ocasião de seu dc-

ücmbarque.

j RESULTADO DO 209 SORTEIO DE APÓLICES DA j

j"À EQUITATIVA i%

Relação das apólices sorteadas em 15 de Setembro de 1952
SORTEADAS COM CrS 10.000.00
SEGURO FAMILIAR

F- 10.DÜG — Joié Domingos Negrl 
F- 23.213 - Olavo de /.-raujo 
F- 24.554 — Odalirio cia Cunha 
F- 02.(ifi,r) — Koonina B. Soarei (!(* Melo
F- 18.9M
F- 33.431)
F- 08.TM:!
F-
F-

14.70H
10.10(1

Clemente de Paula Cardoso
Cvro do Vai *',
Waldemar dr Alencar Uma
René Normandia Mnroira .. •
Dr, Evvlno Mnrquaü 

¦i. Neiva — Espirito Santo
Disti'i'o Federal
Distri'o I-Wenil
Ariix;''. — Milins
Almenarn — Minas
Oaratlnga - Minas
nrnln*i — Ceará
!?in Claro - -Sph Pi.iiln
Taquarn ft. ': tio Sul

SEGUROS BÁSICOS

Iloza Francisca d.i

Manaus • - Aiurwnn -
V, rln Piauí - Piauí
Fortaleza - Ceará

Icn -• Ceai à
Iteclle - Periiam
Minas Nov-.a - M
lii)cr:il):' - - Minas

buco

5'JO.üOR -• Ráymundo Ferreira dos santo
459.173 — Joaquim José dr Moura 
257.P.14 -Di*. Waldemar Alcântara ...
400.841 — Nicolau Mola Eojjrltlbn

Cuncclvâo  
41R.534— Dr. René Fel.m Pontes 
4:ia.(Uai; — Clemente Geraldo Guedes 
H31. untt — Arnaldo Marque** Soares 
324.133 •— José Dornclaa Coimbra c Efisenlti aMagalluir;

Coimbra 
53(1 07:! — Lincoln Sinlronln dc Souaa 
413.549 - L'lia:i Fadei 
4(78.S73 — José Maria dc Oliveira 
320.387 — Maxlmino Nascimento Junior 
300.293 — Francisco Barbosa da Silva 
310.2G2 - Dr. Hermes Bruzadln 
329.37G — Taliashi Kako 
527.969 — João Esrobar 
4H9H13 - Wajdorclro Fie saik 
300.772 — lauro Mit-uel Maia 
405.nio — Manoel Cândido da Eilva  Poxoren — Mato G;o-o431.210 — Salomêo Haddad  Anápolis — Qoiaz"A EQUITATIVA DOS ESTADOS UN IDOS DO BRASIL" ii dirtribuíu cm

sorteios a importância de CrS 46 818.000,00
0 PRÓXIMO SORTEIO DEVERA SER REALIZADO EH 15 DE OUTUBRO DE 1952

A EQUITATIVA UOS ESTADOS UNI DOS ÜO BRASU /
SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS S O B U I A VIDA

Sedt : AVENIDA RIO BRANCO N.° 125 — RIO DE |ANEIRODeparlameuto dc Seguro Familiar com Sorteios Mensais"
TRAVESSA DO OUViPQR N." 22-4." ANDAR

Piranca • ¦ Minas
Divino - Minas
Pont« Nova — Millns
M. do Bul - R. Sinto*;
Distrito Feder?i
Ittiveravft _ são "auln
?tirandópolis — Pão Paino
Taubaté — Pão Paulo
Santos — São Paulo
Aoucarana — Varanã
Fonta Grossa - Paraná

Mande-nos informações sobre o Seguro F.imiliar com Sorteios Mensais
N O M t 
tNUHIt.O 
LUCALIUAÜK  ES-1ADU 

~m*

LOTERIA
FEDERAL
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Palavras Cruzadas
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Ü

¦V EM COPACABANA,

PARAÍSO
CAUSA INVEJA A MUITOS "BARNABÉS"

í
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'//
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Á í
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Diávia entre Çi;$ 150,00 c Cr$ 200,00; banhos
de-lüz, manicnni, colchão de molas c até

-," v,.;',-.' '-,¦¦ sapatos sob medida
Ltcpoita^eiii dc SANOKA--—.

¦ t, H ¦

H***1* .¦¦"-¦' ¦*——' —**¦-"
MIsi

HORIZONTAIS: 1 — Navio. 2 — Acrescentar. 8 —
Purifica. 4 — Desgraça.

VERTICAIS: 1 — Degradação moral. 2 — Dévorador.
3 — Constelação do Norte. 4 — Navegar.

Correspondência para SYLVIO ALVES. Rua Sacadu-
ra Cabra!.' 103 — RIÒ.

I
í Um Test Em Três Perguntas

1 — Onde foi sepultado Carlos Magno:
Em Inglaterra — Pérsia. —¦ AguisgranaV

:: • Oudn desemboca o H;o Volga: • . .. -
Mui' Negro -- Mar Cáspio — Mar Vmurii...

:< ¦ Onde foi rubricado o primeiro arado:
Arábia — França —- Portugal?

I)anui

(PROBLEMA N." 2)
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Como o jogo
dc xadrez, a
origem da da-
ma, perde-se
na noite dos

tempos. 5

Ás brancas jogam
c ganham

Charadas

•tf-XISXE;,(3in Copacabiina,
V 

' 
úmi: estabelecimento

csrjeuialiisadCi para -a:;g:ran-
firiagein, càniiia. Também
os cães precisam de âsüis'-
tencia médico-social c

médico hospitalar, para
esses há-hospitais c clini-
cas veterinárias gratuitas
e instituições de caridade,
quando se trata de "vira-
latas". Também para hos-
pedagem .dos animais sem
sorte, existe a . SUIPA, de
que íalarèmos em outra
reportagem. Mas o insti-
tuto do dr. Alberto de
Carvalho é destinado aos
animais de muito "pêlo"!
Está instalado em prédio
locado por ..quase de7.
mil cruzeiros mensais.- Ali
se realizam tratamentos
intervenções cirúrgicas ex-
traordinárias, como se-
jam retirada .dc cáculoj?
em bexiga, extrações clc
pro.ieüs de arma dc Coso
Vimos mesmo uma bala de
arma calibre 38, retirada
da coluna; vertebral de um"policial", ferido á traição,
através- das grades dc seu
jardim, e que estã ótimo
de saúde, prosseguindo em
sua missão de "detetive"
particular dc milionários,
sem necessidade dc ser
aposentado por invalide/
no exercício de suas üm-
ções dc cãq, de .guarda.

, PENSÃO DE LUXO
O instituiu do bairro clc-

ganliò não se restringe á
assistência veterinária. Não
que seus dirigentes o im-
ponham. Mas as donas dos
cães de sorte assim o de-
sejam. E cenas como esta
ce repetem:

Doutor, vou para Bucn...

Aires,-: Náu .confio o Baby
às. empregadas Quero dei-
xá-lò hospedado ai. Quan-

. to óa. diária? ,
Madamc, aqui é uma

clinica c ...
Vai um grupo grande.

Minhas amigas também
possuem cães como o meu
Baby que é um "pelo ciu
arame" legitimo. Pagare-
mos' diária e tratamento
dieteticò (!!!),-porque to-
dos eles tenta alimenta-
ção especial, com calorias
determinadas em numero
adequado. .

""onl. na T pág. — Letra V
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7Q. QUANDO
de Milô-,

cipsl do P.in ii:
espetáculo, rfv-.!:r.descia
Ha multidõc o

NO TEATRO DE BAYRENTH
no Mctropoliton dc New Yoili'*uI|sí!!r.?: <Vla,éio q"c' »bmíí2J

como sc umo

1"rijo"

:,' -

I.IETAMORFORSEADAS
O pubre mendigo amanheceu morto, com o corpo

por ter ficado exposto ao "Ar frio da noite".
(3) — iC. E. C.)
Homem" Tenebroso!

i31 — Llydio do C. E. C.)
Na "Caia tlc campo indiana'' houve uma "fes-

i

¦ laiiça campestre,

'ÈLwdres
mm

O xatlrcz c
um excelente
esporte meu-
tm praticado
áíc^nas esco-
Ias, cm todos
os paises do

mundo

(l»i!OJ3LEMA N.°2)
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Curiosidades E Um Tesl
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SAPATOS SOB MEDIDA —
Afiss Kalt5 é a esliola que
merece duas fotos. ]á está
pronla para o passeio de
automóvel. Como - é irre-
quieta e mele as paiinhas
no couro caro que lona o
aulo de grande preço, só
vai passear calçada. Suas
hotinhaa custaram. cenlo e
cinquenla cruzeiros para
cada pé. atiles de seres»
calçadas, são polvilhadas
com talco perluuiado, im*
porfado, para nSò magoar
os pés de Miss Jfafe. Já se
/oi o tempo em que se cha-
mava "sapato de cachorro"

aos pés descalços.

íí!

numinossc, coi n0 penumbre, tw,'u7
su ver. nõo vista, o milagre quc sc descobre poitija,-
b o "prelúdio" prodigioso dc "Tiisioo 

c Isoldó" ú%
pela orquestra, o eoroçõo He milhoics dc pt«D„ ¦•
nado pelo encantamento doqu.-.lo musico ,V
Depois, e ôpera maravilhoso, torrente de l5y5 |,j.jIe, derrube a barreira das prcocupacocv indivifai,,
bcrlaçóo é completa, com por umo divino giotg JL
temento iccebido. Na cena quc deslumbro, c,' nttl
vêem, fantasma admirável — nos roupagens de "|„
a belíssima Matilde Wescndok. Podemos choigi»
porque a sua tragédia, nesla otmoslcra de lou llka nossa. Os instrumentos quc vibram, os voicsquehiv
evocam piedosamente a encantadora mulbcr impi„(,

k

mm

SALÃO DE BELEZA — Su-
zeile ias as unhas. Por im-
posições de sua dona, sua.-
"mãos" têm de exibir
unhas manicuradas, com
esmalle côr de rosa. A se-
caqom rio pêio é teila com

secador elétrico.
:
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REGIME PARA EMAGRECER — Bordo eslá gordo demais,
conforme ju/gn-sua donoi Perdendo a linha, perderá o pro
lígio. Bala inlériiado. íaiendo dieta poro rcduíir u peaoi Além
do ieg/m9 pam emegreesr, loma bánhoa-dsjuz-patu rrdu
th a adiposidade gue potís dar-lhe eomplexoa de úi/er!orl-
dade, anfe w' eJégância' dos to/sgtts, perlenc^ufés o donoa

 milionários, —

ÁS CINCO POESIAS OC MATItPE quo icinnH
a composição dos cinco supcilolivos cnnlei dí*i

nur são uma prova quc volc mais do q'ic e Itliltíá
dele: ". . . Devo a ti, Matilde, poro todo o sempre,i1
«liado o TRISTÀO. . ." Mos nem por lodo o scnfti
pela duração dc sua vido, nem n-.--.nn por muilo l!»m
reco que. .Wagner se tenha Icmbndo.

Acusar do ingratidão o» dc liivolidodc este fii
musica, que se revelou soberbo omonlc, nao sc pode. I
xe pode ucusar Matilde dr, o ter desiludido no ifiiii
muni da palavra. Ela traria cm si o que ci pitemI
s>;/ e permunecer a insupctãvcl companheira.

Ainda em confronto com Cosino, filho dc lm'.i
gunda mulher do Wagner — Matildo permanece towl
lumbrante estátua, na carne o na alma a única, ten
ra, suprema Musa do Mestre.

éâ má
2551115gssSs ~—;..i j yii\j — ^»»:

Você sabia que o barometro.clo pastor é a lã do car-
nèíro? Procure saber, e se não descobrir basta comprar es-
le jornal amanhã e ver qual c a.solução. Fácil, não é?...

Vamos Ajudar O Arbitro?

riUlVENÇAO  Miss Kalc, •
íoi siibinelidti o operação
cesoriona. Quaso morreu,

mas loi salva com os qua*
tro rebentos. Usa calcinhas
de matéria plástica para
seus passeios matinais, pois
eslá pensando em escrever
novas carlinhos à Cego*
nha... canina. Miss Kaie o
de taça formada nos Esla-
dos Unidos e custou quinze

mil cruzeiros.

í
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. ^ i Iip.ii Ua paríida, Mr. Henis leve quc Tuglr Imedia't.;r..'::i"... poi-s a torcida, não satisfeita com a sua atuação^
ooeria "fi-.5;:i.i-lo"' como deve ser apitada uma partida.
K8o^conhecendo o pais, Mr. Hawis precisa muito da sua
cjuda para fugir. Caro leitor, conduza-o para a estação,
sc você não fizer parte da torcida...

í RESPOSTAS
PALAVRAS CRUZADAS — Som — renal — demorar

ris — pua — amorosa — arigó — amo — Verticais —
dono — sem — mar — resma — d!a — lapso — rua — ora

rima — ogo.
Vil TEST EM TRÊS PERGUNTAS — l.« — No

íeculo V depois dc Cristo; — 2.» — Em Paris, no ano de
•£81: 3."" — Em Roma, nn Capela Cisüna.

DVlv.S — PríSsu — Aj, E3. G7 — Brancas — Al. B4.
Cl — Bancas: í — Ai-B2 — A5sC3 — 7. — BliU*.

XZVnvZ: — E22.
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O LLTIMO GRITO DE PARIS - Li che;» a «r noia-n-^nle apretudn enlre «», ditjderw da moda iari»ien«.
crbido peln menda femininn d* capiUI lrai,,»i
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nk. MAS A TROPRIA ORQUESTRA do TRlMPi

« explicação quc vomoi ptocuiando P««,M$
imenso paixão, o nubloi-Jf) da alia ««'«$«<'J*S
êslose; e a explicoçoo oncerro «mo otWSJM' g J,
tilda. Se cio livease sido mais "o't'H'' •••j*'"p»
rio compreendido quo árduo jogo de "ub"lc . .„,
que dilicil renuncio, quc enlupendo jacrilieio.#¦
gio dela, cm froca do privilcpio quc, pst-1"''
indestrutível. . ,.jl,(

Mos a mulher dos encantamentos nao w»

ao efêmero triunfo, á embtiaguci troMitOfi",
Um°Âai)b,0 

de aite ficou, mos Ricardo W*J*»j

lien "Tiisfâo", apareceu-lhe, de repente, cr.» -i

fiied", isto é, como "aquele que esquece . «

ra, a imenso tragédia de Matilde Wesena»clt.«j(((
co preciosíssimos poesias, iccamados com _,
nica genialidade musical do Wagner, «i»p«"-

mortalha para a omor quc expirora.

TRIST»"'

envol»em, te afoimentom »« 
^ e!I^'

no desenvolvimento do drama sc <°" 
jj^,* 

"

um tufão. Alimentodo por esto •*•** j^lfc»
toma-se coda v« mais imPt'u0WA?el «t*f
caudal e a sua destruição, rompe w*» ^i'
todos os obstáculos, orreboto a "«a i- „,
• morte, e sonho • e destino. í »«"• p 

JJ^èH
sa amo aura da prodigio, sem«"«"" « i
imensa piimavera; umo musua rtln
envolvida dc sombra e da oislr f"9 fp*l
espontâneo c itrtsistiTel impulio !'«•_«^j,s

as corolos do poesia numa ¦—'*»Lpoí,ia numa •"<","'^Vit *
:r, abandonando Sj^j, ,'THs*»*,• Quando Wogncr,

•J ctriprecndco o cemposiçõo dc
"• po» umo »ai ãmeeriei» puro »«•"«•' | *»> '
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u io i o\i \ ^ mn mm\ mínimo
quadro precisa

inhar categoria
\ ocie sofrer declínios como o de
¦j0 j0" . (riza o iécnico rubro-negro
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1(am do M»"«• 

iécnico.
10-ar i«-,,!l

Sie'cíeinf

»» . iiiisisiimiaK
iiirgcu
:ua,

(Dc WILTON UIGUORI)
depois, dilatar a üilercnça.

- - Ma?, frizou, baslou (|ne o.
Botatoso. mesmo com cies lio.

Ma- I tueiis. iuiciasse aua rcae;ao \rn-
ra cpic o team sc rotratsso, cais-
se bruscamente dc procluçiio,

I deixando que o adversário as-

I Continuo na 4" pag.. lelra Q
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CilTlIUS

tio *

aos
lo

'wrevlsto' que
jer do 111»» "al

,rfe°ae— Á
JS,,?» encontrando

7para se sobreno - - -

& cm pratica P
'partida normal, a:-

u em que tudo se pas-
itnte, o Flamengo w
£ plenamente satis-
Aios^odo d.- seu su.

íMtcrior. uo niomeino,
jm ouc as cuisas sc

,, e alterem, liij-mi
a normal, o team ne,

Zt, se iierturbP ¦¦

ii campe nnc

O GO//L Df BBNifEZ, QUE SE SEGUIU A' "SANTADA" DE SÁBADO, NO MARACANÃ

falir

l;i-
o iln.
dl o-
e.

Mas

NAO ESTA*
(FEITO
niesntaj tomnicrai

Cmtí VOltOU « H"5

(As-da brlllwnie vil
õ-negro sobre u llut
olira líif» n Iccntco

joso rom o leiro,
to não Ia ao ponto de

[Mo ao limite de im-
uma análise fria c

i conduta cia equipe
, se pode negar, con-
que o Flamengo tenha

tem. E ioi jogando bem
gou a desfazer a van»'i 

Botafogo e, imedia-
j--ar para a frente

NÃO SOU UM MASCARADO
SANTOS EXPLICA
0 LANCE FAT

E acrescenta: "As "ondas" prejudicam muílo mais-.'..,"

mFERNANQO
BRUCF

WtíiW

AL
A bola estava na pequena

área, bem em frente a« gnal c o
lógico, o mais aconselhável sc-

Monitor Campista
(Órgão dos Diários Associados

— 1 uiitlaelo cm 1831
"Monitor Campista" é o tei

celro jornal diário cm antigui-
dade no Brasil, o da maiot
chculaçào e tiragem do Estado
do Rio, Norte dc Minas e Sul
dc Estado do Espirito Santo.

Rua iá de Maio, 104 — Cam.
pos..— Estado do Itio.

:..;._ (**ftrt*i ; JP^ |

hrc fint mini? papai.' j H

,/*¦' ,V. '^;í;--'||ví|f^i\ Ü

ria uma pronta rebatida que
afastasse n perigo. Mas Santo*}
travou a pclola c demorou. O
bastante para, que .lorl c Bcni-
te/, ao mesmo lempo o atacas-
sem c o paraguaio, tomada a
bola, marcasse o segando goal
do ..Flamengo.

Ge o fosse eom outro o lance
,'à estaria esquecido. Mas com
Santos tinha que render. Como
está redondo. A maioria atúian-
do que foi "mascara", uma
imperdoável "domingada" ;lo
grande zagueiro."NAO SOU

MASCARADO"
Santos reconhece que falhou.

Nega, porém, c com energia,
que tenha brincado no lance.

— Não foi mascara, que não
sou mascarado. Começa qub
sempre joguei assim. Nunca fui
zagueiro de rebatidas. Domino
a bola, c procuro pas-sar si uni
companheiro.. Faço isto deide
que me iniciei uo futebol não
por exibicionismo, mas por
achar mais acertado. Naquele
lance, entretanto, pensei rebi?
ler de primeiro. Quando is tihu-
lar tí. na minha frente -luis ,i»-
gadores do Flamengo. Ora, s<*
rebato, a, bola na certa batesse
cm um deles c voltaria para ti
meu goal. Foi •» que imaginei

Dr. Spiuosa KV-icr
DOENÇAS SEXUAIS li URI-
NARIAS — Lavagem endus-
••óplua da vesleula. Prcistaia —
itua Senador Danla/i, 41>-B —
TeI.;S£3-93.67 - DE 1 às 7 tm
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"Diário da Noite" í

> para os
í Na 1' edição, ás
í quintas-feiras

garotos

/¦'AVAVAV.W.V.VAV

e, por issoHp poe isso. vtáo cliu-
lei logo. procurando antes o
Oersun, o Juvenal ou qualquer
outro companheira ii quem po-
desse passar a bula.

riO'K SAO AS "ONDAS"
Adiante, concordámos eom ozagueiro quando ele ponderou

que exagerar-m o alcaneu tle
sua falia,

— Foi erro sim, deu vanla-
gem ao Flamengo, mas nâo fui
o_ causador único da denota.
Píór, muito pior são essas "on-
das" contra,o trabalho de Pi-rilo. Isto, a meu vêr, prejudicamuito mais o Botafogo.

r'^*JÈÈmmm9*'tf ' "f:';~ '
' '^WÈÈÈÊIÈaeÊ ¦

CERTO AGORA 0
Retorno de Geninho

Nenhuma incompatibilidade entre o
capitão e o técnico da equipe
vio treinou e nada sentiu
Já ita manliü, ile hoje o Botafogo esteve eni ayâa

tremo niesperaao,
faltaram poe iíãij

tanto qur.
saberem do

. Foi tini
Ruarinho

Gentil Cardoso e Ademir, trocando idéias

Concentração dos solteiros
vascainos a partir de hoje

Arma-se o Vsíjco . pcLva enfrentar o Fluminense
A rigor, ca vascainos iniciaram seus prepa-

rativos, para enfrentar'o Fluminense, ria outra
semana. Mas a partir tle lioje é que esse trei-»
(lamento adquirirá maior intensidade, tendo cui
vista a responsabilidade do compromisso, Ini»
ciando o certame, .sob a descrença geral, u Vas-
co ó hoje, ao íinal da quinta rodada, o leader
invicto juntamente com o Fluminense. E am-
bo-- vão decidir a qual do.s dois cabe continuar
exibindo o duplo titulo mo caso de vitoria),
porque a situação pode continuar como está
(em caso de empate). Na colina, é bom acen-
tuar, respira-se o mesmo ar de vitoria de outras
épocas, havendo da parte de todos absoluta
convicção de que o team responderá aos anseios
da torcida e provará que a espetacular vitoria
sobre o Bangu não foi simplesmente obra do
acaso.

O MESMO TEAM
A direçSo técnica já traçou o programa da

semana, Hoje houve ligeiro bate-bola, amanhã
haverá treino tático e técnico, quinta-feira e
tli;i, de conjunto, sexta dr Individual, ficando o
(abado, a ser p.-iss^du inteiramente na ilha des-
l.itmdo ao repouso e; á revisão medica; I?òr fa-
iar cm revisão medica, nao há problemas.pura
o técnico, já que todes os jogadores exibem ex-
cclcntc condição física. Eni principio deverá
jogar o mesmo team que derrotou o Bangu, pois
até Chico será mantido na ponta c.querda.

A concentração geral está marcada para
quinta-feira. Mas ficou determinado que os
solteiros se recolherão ao Hotel Bananal a par-
Ur de hoje, talí ficando sob as vistas de Joré Ro-
drigues. Aliás, são poucos os jogadores solteiros
do Vasco, apenas Belini, Haroldo, Edmur, Mane-
ca, Ipojucan e Jansen e tal decisão não chegou
a desagradar, tal a disposição de espirito com
que se encara o match em São Januário,

Nenhuma
punição
a Santos

O reconhecimento da pró-
pria falta já constitui
pena suficiente

Continua tendo motivo dc vi-
vos comentário-j aquela jogada
ele Santo:;, do que resultou o cc-
gundó tento do Mãrnerígp' E
ainda ontem correu*a reréão de
ctue a diretoria, do Botafogo,
considerando que o.lance, se não
lôra a causa determiiaautci de
derrota, pelo menos, contribuirá
cara facilitar a vitória do Ma»
niengo, iria punir Santos pela
falta técnica cometida.

Essa versão, no entanto, no.i
foi formalmente contestada por
Emilio Beakliiiu; o assessor tec-
nieo dá presidência botafósUcn-
t.c. ¦;..-;-...

— Em absoluto, aiíriíiuu, a di-
retoria do Botafogo' 

'cogito 
dc

punir Santos. Comprccnde-se
ijue tenhamos lamentado o oeor-
rido, mas considerarmos que
sendo, como é Santos, unl pro-
fissional brioso e correto, per-
feitameute conscio de suas obri-
gações e deveres já foi suíicien-
temente castigado com o reco»
nheclmento da facilidade come-
tida e que esta lhe servirá de 11-
çâo.

dois tltularer, Santos c
exerciclo pela manha.
• A iió\idade do exercício foi
! a presença de Orlando Mau
j ua intermediária, substituindo

Araty. O "player" baiano está
assim credenciado a jogar con-
tra» o Bangu, no caso do bit,u»
lar vir'a ser suspenso.

GENINHO E OTÁVIO
Outra novidade foi a presen-

ça de Geninho e Otávio no
quadro pincipal, o que pode ser
interpretado como estando certo
o retorno de ambos. Geninho,
principalmente, tem assegurado
o seu reaparecimento, tendo so
empregado com vontade, de-
moystrando o melhor espirito
dc colaboração.

Aliás o veterano crack. antes
do treino, fez questão clc ' sa-
llentár que nada tem contra
Pirilo e que eslá a disposição
du técnico em quem reconhece
competência c dedicação,

I
Quirita-íelrá ã Urde o Bota-

logo voltará a ensaiar cm con- |
junto, como inauobra tmal doai
teus preparativo:-.

Podeino;,,. entretanto, aiilcel-
par o quadro aMsnegro para io jogo dc sábado. ;

Osvaldo, Gerson c Kalitüi; I
Orlando Maia. Ruarinho c Ju-
venal; Paraguaio, Geninho, Di.
lio, Otávio ou zcziulio e Bra-
guinha.
MLMlMJA" kW

—¦ Reuni-
nidds os jo-
gadores na
Gávea, esta
.tnaidiá. Fia-
vio resolveu
converter o
treino do
conjunto, muma simples pre
Iceáo.
..— fra que treino do con- l
junto, p'ra jogar com o Can- ,;
lo do Rio?.,.

—• Nád 6 bem isso,.. Fiar
vio costuma realmenlc apòn-
lar os erros dos jogadores, .
nessas conversas dc terças- I;
feiras... Na semana passa-
da. criticou os erros de du-
mingo, no jogo com o Ola-
ria. Hoje, apontou os erros
dc sábado, no encontro eom
o Botafogo.

Já sei que, na próxima
semana, haverá um numero
novo, na Gávea...

Que numero será esse?...
Serão criticados os êr»

ros de quinta-feira...
Por falar em Flavio

gostei de ver a afluência dl
cracks ao apartamento délo
na festa, comemorativa, dl
seu aniversário...

Também gostei de ver.
Lá estavam o Danilo, o Ipo>
jucan, o Barbosa, o Jansen
o Lacrlv: n lambem o Brla..-

Cinco do Vasco c um dl
Flanucgo...

E o repórter, registrai!,
do o fato, din une "us- vil!-
ina-í {oram abraçar .-u.-car.
rosco",-.. :i

Entranlrei a at.uciicia
tb AdàozihlvJ..,

líeptiiy de haver dito,
ao microfone, ipjc foi Ruati-
"lio, c nSo Arati, o autor do
foul que levou Malcher a
expulsar Arati. Ifcqucrdfiitia
ilií. agora, que aão quor sc
m-Hcr nisso. Não acusa, nem
defende...

Razoável essa atitude...
Sim... Ele ficou numa

situação bem esquerda...

Protesto contra o ter-
mo "domingada". para qua-
lificar aquela pilhéria do
Santos, no jogo do sábado...

Nftb foi. então,' uma"domingada".?...
Não. Domingos f.:zla

daquilo, mas sala com a _
bola... {

. — E como so deve ciualill- <
car. então, o que Santos /
f:z?',.: 5

Cá'entre nós: uma 'cio- r
iliingücla"';.', •<

mumna
23-2904
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i&Vi OS FKNÔIHENOS Dll FOOT-BALL i...................'.:*.*.*.*.\*.*.*.*.\*.s*t*.w.*.*i
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üH.UiMHM'1', nau í,n> dc interesse público es-
ilho, ii molivii dc uiiiiha crouiqucla dc liojc.
, atendendo as ruriusas eircuiisláncws do falo-
(o microfone e lunt-ball o uma estranha decep-

PitJiniiu, Ini ijti<> mo animei a escrever.
Achita-ntc un termino tio Campeonato dn ,15)51.
. i qucritlA fillm Nailia Naira. uma t'as maiores

o-iiidades que iiosmio na vida ouvinlc das rápidas
"tisUs microfònicas de campo, nas quais me dl-
l > Iodos indistintamente, pediu-me:-'.'Papai, quer falar uo radio para m'rm no jogo
«ISItlSO?"
iMcs que ru pensasse cm qualquer resposta,"Mpilròa Interveio, dizendo:"f'Ir, y.iiinlio, ;i menina sente-tc tão salislci-
mia ouve veiré falar no rádio, c não hâ mo-
•wImpeça vneê ele aiendê-la.
7 B*m, Hlhlnha, nu dominj;o ,se Ucus quiser,wuhrà pan você, so para você, eslá bem?mi ce.iii ri|e tuiniiroinisso martelando-mc a ca-
MU apus aljuth dias concentrado fui para o Ma-

• inicio da parliela, tomo quase sempre acontece,«nm-rne o microfone para algumas palavras..imediatamente' o pensamento â minha filhinha¦ »WHa altura estaria agarrada ao rádio. Toman-•jnirmlonr. (ii,»r:*~ Nadia. papai r>ut bem e daqui a puuco cslarcl
Nn' 

r ' 'lu''',,r. ^"rc me rspere, minha fi-

"J¦«'« a pu:iin r eu esqueci por completo aquelo¦ •>-*»•¦*, iiuiili;, ;it;nnVi --r. clicoiUrava InlCl->''ltíd.i H.ir.i „ jm-,,.' .i-, não mais me icm-
"J oo im».. iiip ,;,, jo-o, meu pcusamctilo»ar,i ,*n. Atravrsso a baia. Niterói »

VALI, 1 CRACK 15 TÉCNICOS NAO IAM
AW»ASVVVíAVi».SVV^íV.V.V«V9ViV.SVV*iVsV .VVV-VAVsV?VsV-VAVíV.VVi,«f.VV%V«V.V.V«V»J',

Surgiu na Gávea como centro-médio — A longa espera dianie de uma dezena de olhosiechados
— "Antes ser cabeça de formiga do que rabo de leão" Dc AUGUSTO MELLO

Calveotf"
i

atniz (lo liasse

»*.. Cv(,„. ..n\mvin ;l ladeíràdc minha ca.;a.
isiei-^-1'"'"'""" rm v°l'ar ontle devo enron-

"a mai- snii!;, paz.

Im l"',""r "" IWrtâo «om cara ilr poutoi
¦?ni \ 

"""* """,,:l Palrna. foi l»*:o dlieudo:• a ^a-lu cs(i dorulc. as sua» palavra»» an
'> Ib-""'"41" P™1"»'!"! »»balo na íamda Ao
fe».. 4.,°'- "«• riu. riu. depois chorou chaman-°if*n«mr ,or vuce, a. quem ela etpermTa.*<.'tn. »rn, demora. Voeè demora»a. E

7™u* rhamando-o.
furati 'ebr;l r com os 0,hos Ter,ncl,l0, de

*"* *JA\mV**^* ''' "" h'ln alé ''uc ela adormffeo em S
* »»«w'""!' ü nin ,inhl ma's nada c de vm* S- onirntc comentavam o suce- =lamiliatcs

j^. ¦ '«rr». nirus arai*o5, que» decepção mea Ifiliío que embora difícil eu procurei
fa»i»r de coração.

Ituandt» vrjo n m
microfone. coir#. m t
lembro... Nunca ftn-
tsri qur * emoção d<»
minhj lilhinha leteí
tão ;r ¦ml»-

illllllllllillilillillllilllliillilllllllllllllllll:-

Segue para Buenos
Aires o zagueiro ar-
gentino
Gentil Cardo.-o já entregou o

seu relatório á presidência do
Vasco sòbrc Calvcntc c Florio.
Como sc s-abe. embora tenha
dct.-rminado a vinda cIoj dntj.
Jogadores argentinos, o pre í-
d-nlc Ciro Aranha somente dc-
terminaria h contralaç9o do
aiiiho:- no caso do parecer la-
voravcl do tícnlco. E csíc pa-
recer, entreguo h-i dias ao di-
ii"cnte máximo cruzmallmo.
as°inal<i nuc umbos o-» jogado-
in são uteií a" quadro. Cal-
vcnli*. cmlwra contando 28 anor,
ou pur Islo iifcttmo. tendo um
jogador expcrinienliido. acostu-
mado ás grandes emoções que
o campeonato argentino provo-
ca 6 elemento para enlrir no
quadro a qualquer momento,
ein caso de necessidade. Quan-
to a Florio. seu passado no foot
bali argentino, embora se trate
de um Jogador novo. vale como
recomandaçâo definitiva.

Atada htrje, possivelmente.
Calvente seguirá para Buenos
Aires a ílm de negociar pessoal-
n«nte sua transferencia. O La-
rus pede 100 mil pesos pelo
passe, enquanto o Vasco se dis-
põe a pagar somente 100 mil
pesos, acreditando o Jogador
ouc. pessoalmente, possa rc=ol-
ver tudo favoravelm2nlc. pois
ccnla com bons amijos na
Terão do club.

_________}mSuÍutÀa^ 
'' .* l$3mE&*^^Mm\ fc í Oa\\a*a\uam\a^W^^^^^^F ^^^WBHI BImÉ-^I^M^HI ^HF1*^rHeoBH ^^^¦'^^'SÇ * ^^^^^£ -*

Quando Flavio Cosia dei-
xcu o Flamengo, apresentou
a diretoria um relatório apon-
tando os elementos aprovei-
lavcLs cm experiência na Gá-
vca. Nesta lista figurava, o
nome dc Valdir Vilasboas. un
rapaz de fisico atlético que
atuava dc centro-mcdlo. Veio
ocupar a vaga de Flavio, Er-
nesto Santos que náo pode
sequer observar Valdir, pois o
jogador foi vitima de forte
contusão, atingindo o menls-
co, sendo obrigado a retira-
lo. Isto representou a Valdir,
um ano dc inatlvidadc, jus-
tamento no momento em que
mais necessitava lutar para
demonstrar suas reais quali-
dades. Depois dc operado o
rcreilo, Valdir retornou aos
treinos, já o técnico era Juca.
Aproveitando a elasticidade e
sua decisão. Juca tr.im-lur-
mou rm médio dc marcação
f* iicsmj pó:lo, foi chamada

(Conf. na 4° pag. — lelra T»

:c i-c-
i.i" dc

E CABEÇA
INCHADA

ASPIRINA
POSITIVAMENTE, os bulalog

náo cs'avíiin liabi umlo-i a
pura <> l|,iamcn- o. ¦.•:<•. •liei »ji.„r._i-.,
Irio alacanlc, que poderia csiícíaf •¦
Ijolatofio.

Ze/lnlio. ínlciramciilc dr.nu i.:i-.'n
leiilando fnif.r n lig»v.io, Tcntaiiilo
Rpeua?, pois não possui eaiac.c:i O-
eas para isso. O resultado foi <> qu>

pJ todos Tiram: Ucii "curto-
% circuito" na ligação de Zezinho / Viliicius como "pimlá
S dc lança" esteve uma "gracinha".. Certamente iiciièBbl-
SJ" ta procurar um amolador paiu aliar * ponta da lança,
5 porque a, dc sábado estava rombutla. Dinu perdeu-tc,
5 Tudo islo «.ornado c. acrcsi:cutando-»;c as falhas dc Araty
J» c uma seriai.brincadeira, dc. Santos, traduzirão a derrota
•« dó alvi-negro*. Ai, que saudades do Gctlillliii eom seus pas»", sos de tartaruga..."• ¦ Al. que saudades do Olavio com sua classe c seus leu-
ji tos espetaculares... lira o coro geral da torcida botulo-
^ gucnse. Mas, a cada cabeça como doia !

mi

l.Wl Campos Sales, foi
irrandc o estoque dc

analgésicos consumido;. O
America necessitava con
urgenc'a daquela vitor a
aue não veio. De nada
adiantou o esforço iiuu-
dito do Rub:ns e a cora-
gem e bravura de Leoni-
tias procurando romper
na "raça" a cortina de
ferro tricolor. Aquele
franco n. 1 dè Osny "a
lá Barbosa" era o aviso

eic quo "a situação não
estava boa não. primo ! "
para o Ameri:a. Foram
inúteis us d amais cs:o:-
ços. Osny estava com"apette" e repeliu a do-
se, saindo em falso, faci-
liíando a Orlando con.-o-
lidar o triunfo. Ambiente
de tristeza no vestiário
rubro. Ainda náo foi aes-
ta feita que a reabilitação
chegara.

i*

'. M'*IS l""a ü»l''ada para o rol dos Insucessos SHIlcriSlo- •
S .: vences. Sério candidato á laiilcriia n grrmiii alvo. "
p" lliicm ale que ja abriram uma farmácia rm Figueira. ^1? *.* Melo. rujo propricláriii da IrM/i idéia »»v|r« cur*-queccip*t*) •*m só com a venda de comprimidos*. "Como doi. seu lio-.". *
,• a cabeça dos "alvo»," habitualmente Iodas as srmanas! •
»v'(iV.V.VA%"^W«".V.,.V.%%%*b%V.V.".%'.V.*.%%%VV.V.v"

W.W.V.V.V EM GRíFO-

dl-

Cognac
Evita

dc Alcatrão Xavier
Tosse e Rcsfrijdo

Domingo, Mario Viana refleliu, muito
bem, dois conselhos do DIÁRIO DA NOITE
para qus seja evitada a perigosa concldèncic
de cores nas camisas dos jogadores c dos jui-
zes. Assinalámos, certa ve:. a contusão do
tudo azul do unilorme de Malcher e do Bon.
sucesso e do iudo preto do blusão dos árbi-
tros ingleses u.i fogos em que o Vasco lar.
aparecido de camisa preta.

Mario Viana, que dirigiu Bonsucesso 3
Cento do Rio. comtcou seus cuidados, dis-
pondo-ie a trocar cie próprio, ta ssn camisa
0i'c era do meimo a-ui que txrtiu v tinte do
Bonsucesso. Depois, numa providencia mak
ctortavel, recomendou qu; un dos ãois qua-
rfròi prondencia-sT ou.io iviuti. pois. des-
boteda*. mr do Bonsuceno quase casaiam com
c tonalidade da cor (onlornensc-

'.•.WWV.%%%S%SVWV.S'.S%%S%%*V,.%W.

E como os dc Niterói não podiam ir de *-
São Januário a Caio Martins sem o tacri/i- S
cio do lempo pela prefruiçosa Irocessia da "*•
baía, o oalro fere. mesmo, que ir a Teizeira *•
a'« Castro, de lá trazendo a carnavalesca ja. 5
oueía onde chocara a desarmonia do verde, >
do tcrmüho e do amorelo, em listas horizon- ^
feií. 5

Retmuugou o Bonsucesso. o jun nao ce- j>
deu e ale se'respo?uabilisiu, tranquilUando-a ij
t,!ian',i o vestir uma camisa que náo c a o/i- J
ciai. iaa. rc-rwíraila no Federação j>

.4 teltz dcciiõo dc ifarfo Viana iquc dez: >
ser imitada} teve. a per da vantagem íccnl- «C
co. um efeito dc cores que iot o qae de mais J
bonito c agradarei olzrcct* o íõgo, com 7^
tempo pineelcdo d*, morimentos o:«.:. rcidcr» %
rermfüio?, a-nercítw e bra?t~Oi... *•

Flavio apontou aos cracks
os erros cometidos sábado

A preleção desta manhã na Gávea — Nenhum treino
de conjunto para o jogo de quinta-feira

'•'A. NOGUEIRA -.*.-.

Tendo sido aulecipada para a tarde de qnin-
la-feira a peleja entre o Flamengo e o Canto
do Rio. o lerr.ru I I?\io Costa andou por bem
cancelar o. treinos de ronjunto que e<tavam
programados para rsta semana.

A rrpotUp-oi do DIÁRIO DA XOITL c*tr.
re pela irunh-. na (,nu. ora»-iãq rm •m'- •
Irrinadtr do clube rubro-negro reuniu (e<|.,. 0.""•i- 'i"»- C no cenlro do :ramad« fri uma
i"i':.j pTlcrão ao» srns popil«». rclfrindo-»*.
espcrialmcnlc. aa joto dc sãbaito ultimo rom o
RíiIjIhc». Flaiie d-mnn«lr«i-j <»s erms a_*e ain-

da existem na equipe bem como fez sentir a to-
cios os Jogadores a nece^sidadr de não ficarem
iicrTosos e não s atemorizar diante da reação
do adversário.

A »e;uir foi realizado um rigoroso indlvidu.il
tendo -ido rm.tam-.fjn pari amanhã outro in.
dividoal. quando wrão encerrados os prep.trati-sos da equip*. nibro-nejcra para • jogo com aCanto do Rio.

Abordado prIa reportagem. Flario Costa afir-
mou qne o Hamenço náo apresentará nenhum ialterarão r i peleja He quinta-feira .•» tarde n«Maracanã.
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O VASCO
aceitará
a proposta

O grêmio cia colina

ARIZONA SERÁ' MANTIDO NO ARCO DO BAHQ

sra comunicar,
ainda hoje, por tele-
grama, com o Torino
Conió estava previsto, o Va:;-

... entrou cm. entendimentos
iirei oa cem o Torino, sôbrc a

transferência do contro-avante
José Florio. Ma BCXta-ielra, o
',;'. Ciro Aranha havia pedido
unia, ligação paru a cidade do
1'iirim, alim de talar com o
presidente do club Italiano, nrss
iim defeito noa comunicações
impediu a conclusão cia liga-
ção, licando tudo para ser lei-
ln no dia seguinte, o que ocor-
reu na tarde de sabado. Eram
cerca, dc 13 horas e :iü minutes
quando a ligação foi feita a
quem foloti, cm nome do Vasco,
Tui Antônio Calçada, fazendo
propoita de 15 milhões de liras
(cerca de COO mil cruzeiros). O
fòrlno, como se sabe, havia pa- I

••o 25 milhões dc liras pela
transferência, e queria mais ou
.íienos essa quantia, tendo con-
corcliido, porem, em receber 18
milhões, niai o Vasco insistiu
aos 15 mil, ficando dc ter uma
.esposta ontem.

FICARA* 1'EI.OS 650 MIE
Vdbco c i.i Torino acabaram

transigido uni pouco, Assim é
une o Vasco concordou cm pa-
nar mais llll mil cruzeiros c o
'j.'1'i'i.no tle:ccu na sua oferta.

Funil estabelecido que '.i com-
pra do paiise .será cm caráter
definitivo o não por empresti-
mo, (7omo foi dito, pois somen-
ie. nessa base interessa a
transação.

. "Na- 'Ultima ligação, feita sa-
bado, ficou combinado quo. ca-
só-.r-concordasse com ta contra
proposta, o Vasco responderia
hoje, por telegrama. E, tendo
concordado, o grêmio da colina
.sè comunicará com o cemen-
(iador Movo, que é o presidente
cio Torino.

Anteci

_____^^^^ ^tTyj<*^js»a«JW^m^m~— mt^m^^^^ ' ¦¦¦"¦¦••'«^^••^^^^^^
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Oá comentários sao os mais
diversos que o repórter tem
observado nos círculos esporti-
vos com relação a expulsão tio
médio direito Araty, durante a
peleja dc sábado ultimo entre
o Botafogo o o Flamengo. Pa-
ra muitos, não foi o aludido jo-
gado».' quem aplicou o ponta-
pc em Esquerdinha e i-li.n o
centro-inédio Ruarinho. O pró-
prio jogador, íiliíis. depois do
encontro falando ívumn das
emissoras declarou que Araty
não o atingiu c. pnr conseguiu-
te o arbitro Alberto ria Gama
Malcher não andou aceitada-

DSARSO DA NOITE
As últimas noticias da
cidade e do mundo

mente quando tomou a
decisão.

ESQUERDINHA
TESTEMUNHA OO

BOTAFOGO
Ontem á tarde, a reportagem

do DIÁRIO DA NOITE esteve
em palestra com alguns dlrieen-
tes do club de General Sevc-
riano, ocasião cm que o assun-
lo foi comentado; Nessa opor-
tunidade, tivemos conhsclmen-
to dc que o Botafogo apresen-
tara como testemunha na pró-
xima reunião do Tribunal de
Justiça Desportiva, o próprio
Esquerdinha o qual terá o cn-
sejo de declarar perante, os juí-
zes que não foi atingido por
Araty c s!oi por Ruarinho.

O atacante rubro-negro, to-
davia. ntó o momento cm qus
redigíamos a referida noticia
ainda não havia sido procura-
do por qualquer dirigente do
Bo! afogo.

du&

pado para hoje
o treino do mengo

...'onsecjuencias da fixação do jogo com o Canto do Rio
para depois dé amanha - Joel, único contundido
contra o Botafogo, estará presente

Em Campos
Salles, o ritmo

de treinamento durante esta sc-
mana será mantido, mesmo sem
compromisso na sexta rodada
do certame da cidade. O pre-
parador Juca, já na manhã de
hoje, submeterá os seus pupilo
oo treino individual.
iWiCES&a, Kbrtft,-
ciionor Boaventura submeterá
os jogadores rubro-anis ao pri-
íneiro treino dc conjunto da se-
mana.
f lin DIA  No campo da
l. VV RIU r,.orça pública
Fluminense, cm Niterói, apron-
tarão esta manhã os cantorieri-
ses com vistas à, partida de
quinta-feira contra o Flanicn-
so, no Maracanã, abrindo a fi.a
raiai!?, do campeonato carioca.
(UMPKO-^SiVgW
estarão se exercitando csia ma-
nhã, para »a peleja, contra os
cnntprléuscs na próxima quin-
ta-féira. Amanhã novo indivi-
ciiml o inicio dp. concentrarão.
FIIIMINFNtF . Abrindo a se-riUPIIIUníC raana vascaina
os tricolores estarão cm ativl-
dade a partir das 9 horas cte
hoje, realizando o individual.
Amanhã, Zezé Moreira levará a
efeito' o primeiro treino de con-
junto.
MADUREIRA* ^5 ^tlv,idades¦ iiwunbínH (j05 tricoles su-
burbanos serão Iniciadas hoje,
com a realização do individual
que tem o seu inicio assentado
para as 9 horas.
fí I ADIA— Também os ola-v l n n i h rienses estarão
praticando individualmente, es-

a manhã.
C fDJtT  As atividadesj, mu*. em pigUeira, elt*
Meln teiáo inicio na tarde tis
hei;, com a prática individual.
Amanhã os jogadores folgarão
e quinta-feira será realizado o
apronto'.-

U A J f fl Ontem, teve'inicio a semana
tricolor entre os vascainos. leu-
taindo-se ft tarda o individual.
Hoje, novo individual será roa-
lizado ¦?. aiunnliá o treino téc-
liico. Na próxima quinta-feira
terí. lugar o apronto, lniclan-
(ií)-.':p a çoncenírtiçfio no HolPl
Uniiannl. no ilha do Governa-
dói*'.
BOTAFOGO — -Abrindo «as snuspwii.ivwv preparativos
para R peleja conlra o Bangú,
.'¦abado, no Maracanã, treinarão
em conjunto esta tarde os jo-
gadores alvi-ncgros.

O quadro do Bangú, antes da goleada de domingo, ceifra o São Cristóvão.
 fogo, no clássico tio sábado

Os mesmos joqadsms enfrentarão o

INflUGURBBa PÊLO BONG
FOGUENS

Individual hoje, apronto amanhã, seguindo-se a concentração —- A mes
equipe que enfrentou os cadetes -- Rafaneli com ameaça de distensac
muscular — Fala Ondino sobre os preparativos dpsalvi-rubros para c
peleja contra o Botafogo

ma

Não tendo par
do da quintau
o Vasco pass
o quarto pos
Como o prop
peonato, em|
ramberno
arrecadações^
ame da cii

U duelo (ias in
como o próprio ciu;
"dade s empolgar ares da Capital Ul
face a classificado i
para a disputa do li
Hõo Paulo oue j
lavado a efeito dijàH
peonatos cariocas e;
Após a realização in

I ilida o panorsnj
das diversa; agreiii;
ficou-se por compilai!
que, (i Vatco (Ia Gia
nha ocupando a lia
tendo participado4
match em vitliidijij
lhe concede a libiia

o (Miariopjito.tl
conseqüência a M
Flamenga que até»
lã arrecadou ai»á
Cti 640.020.95 KJt'
mliiciise com Ci; líl
América cm teralti!
a importância d!'Ci|
do Va-7C*.".cni CtSHI
Baiigii "in quinto !u
Ci'5 I3HM.13, íi!

cem CrJ WMM
reira "tii Eçtluioliíiiii
Í4D.393,55, do 0\vM
'.')'!i a linporíatciiii
;i3i 103.15, do te
íiiuiu lugar 'om Ci|3
dn Rão Cristovio
lunar com n anta!
Clljl 140.981.6a e, f
Canto d" r.iurate
mriro e último lirpt'
portancia de GtjiC

O campeonato di
arrecadou até o pssS
sldoravel importaria!
3.733.306,60.

Oiidino Viera, falando a nos-
sa reportagem, adiantou os
planos para a semana botafo-
uuense que será iniciada hoje.
o encerrada na tarde do sãba-
do, no Maracanã, loiii ti reall-
zação do clássico.

ESTA MANHA O
INDIVIDUAL

Disse-nos Ondino:
As atividades do Bangu para

o jogo contra o Botafogo terão
início na manhã de hoje com
o treino individual dos jogado-
ren. Não tenho outro objetivo

JORDAN E BIGUÂ, APÓS A VITORIA COM O BOTAFOGO
... —— •

ONDINO SATIS
TO COM ARIZO

Manterá o mesmo team paia o en-
contro de sábado com o Botafogo -
Calmo e seguro o goleiro mineiro

Depois do pesadelo que foi a goleada imposta pelo V.-.sco. o
Bangu voltou a ter uma tranqüila c iolgada vitoria.

Triunfou bem sobre o São Cristóvão, marcando um cômodo
cinco a dois. Mas não íoi apenas pelos números ào placard c,uc o
treinador Ondino Viera ficou satlsfeUo. Ele explica:

o quadro demostrou nâo Ur ec Influenciado com a
derrota de uma semana anUs. Jogou cora acerto, com seriedade,
tabendo desfrutar de todas as oportunidades. Por Isr-o estou
satisfeito.

NENHUMA ALTERAÇÃO
O preparador banguense salienta que o plantei será eubmc-

Ido a durcs exercícios durante esta semana alvl-ncgra, a íim de
que esteja em perfeitas condições para o clássico. Não prtvõ, ca-
treUnlc. modiUaçôes na estrutura da equipe.

Jogará contra o Botafogo o mestuo conjunio. Como
dedaicí. o quodro mc cat.fíe.7. razio porque não tejo moíii»
par» íUtMituiçõc-. ._.,„..

(UNHA tM ARIZONA
Cbtduto Us questão de declarar que coní» na to.cuo Arizona,

•adiantando que lei cie um «ic-s bons w:o.-e3 da jogo com o

ArEroii» «rreipüitiea SnSe^ameale. Atoou t«m »!ri e
r»-.t:oa Ketirança cm lodaa os lanc-cs- a dupcito do Scrreao e
Hl bola náo oferecerem as condKõcs ideais. Será man.:*o. por-
iar,',o. para enírtnlar o Ee.akço.

A loiucão maia viável para
o caso do jojo l^lainengo x
Conto do Rio. marcado para o
Maracanã, onde ,io?an>o linn-
au x Bctafoío f-.Hbado» e Flu-
minense s Vatco (domingo) loi
ti, a encontrada peb inbro-nc-
gro. propondo ?o çrcmio niic-
rotense antecipação paia a Ur- jde d; qulnta-Ielra. Como se w-
be, nesír di» haver*, pelo me-
uos. ponto facultativo, lonlver- |íárit» ds promulgação Us dos- i
sa Constituição) c mesmo que ]o dia seja normal ainda «fciim J
a providencia foi acertada. i

E unia vrzdccidido que o match
scrã mesmo na tarde de depois
dc amanhã, o Flamengo ultcrou
seu programa dc treinamento,
tendo marcado para hoje (dia
gerahncnle destinado r.o Indi-
vídur.1 c á clássica prclcçâo de
Flávio) o treino de conjunto,
havendo outro individual ama-
nhã. E, jogando contra o C.
do Rio, o Flamengo peina no
Vasco, com o qual sc defronta-
ri :.•_, outro domingo.

TODOS OS TITILABES A
POSTOS

Todos os jogadores do Fia-
mengOb exceto Joel. apresentam
bcas condições fu*ica<>. Aliás, a
dr.inrito da' rivalidade acentua-
da do? dois clubs. o match foi
rszTiavrlmenlc cordial c aíè
mesmo o panU-pé dc Ruari-
nlw rm C-qaetdi:ih'>. c qne
i .'¦ . a expulsão equivocada
dc Aialy. não trouxe maitres
conseqüências.

E-qucrdinha «laia nn açãa.--ivn oomo Jccl, cor.!ra o Can-
to do Rio.

0 Independente
aceita jogos

Telefonem para 28*2475
Querendo organizar o seu ca-

lendário para este final dc tem-
porada, o E. C. Independente
avisa aos co-irmãos que aceita
jogos no campo do adversário,
podendo os interessados enviar
ofícios para a rua FVolick 123.

A fim de havernislor brevida-
de nas negoclRçOcu do daninho
vindouro o Independente npunr*
da telefonema das 20 As 33 hmas
pelo aparelho 38-'J*l-7."i.

Ksiinc-sp amiuisã a Assembléia Clcral i!.i Federai;»» Jfelro*
jmlitaiia de Foot-ball para apreciar vários assuntos cnvaniinliailos
pelo Conselho Arliilr.il, cm sua ultima reunião,

A ordem do dia apresenta a Hcguinle nulcria:
ul — consulta do serviço técnico sobre, a computação «m

náo de pontos nas taças "Disciplina" e "Eficiência" sobre os
resultados obtidos no Torneio Carlos Martins da Koclia.

b) — apreciar a derisão tomada pelo Conselho Arbitrai"ml refercudum" da Assembléia referente a possibilidade da
Iransfercneia do encontro entre Flamengo c Botafogo em face
dc provável chuva.

e) — interesses gerais.
O item "b" a despeito do ur matéria jã vencida, pois o

jogo entre rubro-negros e botafoguenses já foi realizado, virá
firmar jurisprudência sobre possíveis adiamentos em rasos
Hemelliantcs.

NOTICIÁRIO DO DIA
POSSÍVEIS INDICIAÇOES —a Dirr.as a favor tí0 Esporte Club

O Tribunal de Justiça parecei da capital pernambucana.
que vai ter outra sessão movi
limitaria. Feio que a reporta
gem apurou ontem, deverão ser
indiciados os seguintes jogado-
res, fora outros que por certo
ainda aparecerão: Arati. Ba*
duca c Geraldo, do Botafogo;
Ananlas, do Olarlu, c Cido. do
Flamengo.

O "PASSE" UE IMMAS
A enu remeteu ontem pararterile o "passe" do Jogador * 'Conf. no *f

ANTECIPADO O FLAMEN*
GO x CANTO DO RIO —
O Flamengo deu entrada ontem
na secretaria da Federação do
pedido dc antecipação do seu
joao com o Canto do Rio, pa*ra quinta-feira, a tarde, no Ma-
racanã. tio faliu a concordau-
cia do grêmio niteroiense, o quesc dará hoje.

peia. — Lslra 7,\

tiuo não seja, apresentar a ci|iii-i
pe perfeitamente apta. para
realizar uma boa partida.

AMANHA, O APRONTO
Adiantou ainda o técnico:
Considerando que o jugo se-

rá realizado na tarde de sabá-
do, tivemos o.ue alterar, na nos-
sa programação dc Irelnáiiien-
to .''.emanai, a data do apronto
du equipe. Assim è que, e^to
será realizada na tarde dc a:,» i-
nhã c não quinta-feira como
normalmente ímímiios.

CONCENTRAÇÃO, TAMBÉM
AMANHA

EscluiCCCU ainda o prepara-
dor Rlvi-rubro:

A realização do apronto obri-
giirá lambem o imediato inicio
da concentração qoh jogadores,
Assim é (|iic. terminadas as ai.i-
vidades dc treinamento na !«:•-
de de amanhã, os jogadorc» se-
guirâo pnra a concentração da
Vila Hípica.

KAFANEI.U, COM
PRINCIPIO DE

DISTENSAO
Os jogadores — prosseguiu o

técnico — estão bem. não lia-
vendo problemas do ordem íi-
slca a enfrentar. Apenas, Ra-
fanelli. eitá com uma ameaça
de distensüo muscular, mas
sem maiores conseqüências, de
acordo com o parecer do depar-
tamento médico, estando com a
sua presença assegurada no jô-
EO frente ao Botafogo.

JOGARA' A MESMA EQUIPE
Encerrando a sua palestracom o repórter Ondino afir-'iiou:
A uno ser quo Mirja algum

imprcviôto. a equipo pnra o jo-
go contra o Botafogo M»i'á a
mesma que atuou domingo.

Pí ilílQTAQ II fIII

Brasileiras de I»
kglaê, do Paraná, a campeã,
vidual com 16 pontos—Ase?
em terceiro • - Ameaçados«
nolumos nos ginásios -W»

Ginásic-Colegiaisaos jogos
Voltou o ginásio do Tijucn a

viver umn d'js sua-, grnndcs
noites, com a realização oiuimh,
do Campeonato Brasileiro de
Lance-Livrc. disputa que o
realiza paralela no Campeona*
to Brasileiro cie Baskct Fenn-
nino.

as representontes paulistas
conquistaram dc maneira bri-
lhante o titula, tomando-se bi-
campeãs do Brasil, em lance*
livre. O certame empolgou.
principalmente no final, (íiuci-
do estavam 1111 ouadra ns ulti-
mas representantes das equl-
pes. Cada representação apre-
sintou cinco candidatas, c n.-
ternadamente, a r r emessavani
dez vczcõ cm cada tabtla. No
final, as candidatas lançaram
cinco vczss altcrnadamJnte. ate
completar os 20 tiios à cesta.
Faltando somente uniu dela*.
o Paraná levava n melhor eo-
bre 8. P.nilo per 2 pontos. A
Jogadora Zuzú arremessou os •»
tiros c marcou 3. enquan'o ••

.W. •^v.v.v.^^v.VA%^^^^^^^^•.v%^^^^vv.^•.•.^^^^^¦•^^•"'•V

Roteiro dominical na Europa

íuiii a. Em my
u vi
4-ã e 2 po:W--*
Paulo, com W PT.
iíj ana. ««

IConl. no V P«''*l

oo ifíi
de ti

0 jovem cr*

:iro P*1^

mí.

nc
primeiro

B.
l';r.;«:» •"'" J«

V
( «nu, tsliia protramado, na Itália c na

Espanha l'tr tea ronifro o rampeon.ito
olielal de foot-ball da temporada de 13S2/3X
Icqraoto, lu Itália, o In-tcntir, eterno

faTorlto ao titulo máximo desde a tragédia
do Torino, estreou empatando com o Patermo,
na Espanha o Barcelona, superou seu pri-
mtlro adTcrsarlo que <n o La Cortina, poi
4x3, viiórla pouco exprenira portanto. No
mait. tanto na Espanha, como na Itália,
oi favoillos Ttnctram mais u-i menos bem,
i;lio o Atlético de Bilhão, qne se tlu sopc-
rado pe'o Santander por z x » e n Ttiesle,
que perdeu para n Reina, por 3 lentos a '
a*« maiores Titórias. na v*ran»,,. pe»len«-»rjm
ao Valladolid e ao «ni-.r. marcando .•-.ir----
4 x • sobre »«s adiersario» ^.* .¦• *j ¦
>l»lat». !*<a Itália. »n a Uolonlia rhemn 1
ra.a «loi «i«alro. soperando n rrõ riliia i»"t
| S L *n<|Oi>plo «^ nnírns *ílrric»ov tirias
.•-'---;. de litar vi1i'f»i'o» rt»m ditefenra»
de um "l dois eoals apenas. LaadenlMaaenle.
com uma r-sdada .»,-»:'¦¦¦- não hi tak>1a d.
f<*lef ar»**, a iiio Mc «n T-.n»edoft^ n- Iren-
tr. i ¦•-<,--¦'- no lia», fiando no melo «t
qoe empataram.

Na Inglaterra n leader Lltrrpnol iwiüeunm pvnlo raliovo no wn Jo;o rnnira orort<mouth. podendo llrar r.sslm m- -*i„
satisfeito, sendo o Porlsmoutli um adversário
respeita-rel para Iodos, u Arsenal já trtemenoi sorte, tendo sido novamente derrota-
do. desta rei pelo Chailton, qne o superou
por 4 x 3. Esti mal. muito mâl mesmo aequipe dos "eunners-'. o Chelsea mareou omaior açore no campeonato inclés, le-rando
de xencida o Aslon Villa por 4 x ».

Na Tranca o Iteims conlinua na !ieni«depois da sua exprrasita sltõrla (1 z oi tontiao l.cnr. na ro-Cada de dominto. enpiudo,on« o ti*- no» pontos. m« ¦•[¦-....- na";o>l-aarrase~. r----. r Roubaii ,r;»,ri.nos ns mesma siiuaci». siniln depois a onira!"•¦ ¦• starselha e Nlmc» rpni «eis |M.nlo*ra.1». UU*, unase rada roloeacão no «ara-peonato franefs *» arha. no momento-•"¦nr-adn por flois o«i mais .:••¦.. lio ¦.<.-,.
nida eslâ a «iluacin a »jta allaara do Tatn.
peonato. C redo mema paia predirer ^ual-quer coisa, consentíamos.

Còorílon e Wesi Bromir.hich dispularom seu uilimo joçonum lemaçof incrirel Aqui remes um dos lentos do
Charífon. marcado pelo center-foroard Riclrordso.i. *»-
quanlo o deiesa do Srom-rbicii esla lorfo no cfcõo. «Tolo

íey-ifonel
MiWHWWI^^

A prJ«í**rfí
vrsrc-íc *.f£*

.-•-'-jifS-::iio*";k *¦-
do «itx££*#|
side w J-".,£ií

ur-.O c:
.Aíí--

u3•.^cip«•ii,
ce tt& &̂

te.:*»"
taipasij--,

PUCJ3K7 
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Uma para dentro
e outra para fora
A Comissão de Corridas observa

Não r;e bmsnda o velho Gon-
çnlinc) Pcijó. Com os animais
que lem e. o conhecimento da
profissão adquirido primeira-
mente com seu irmão e depois
com a boa observação, não pri'-
cisava (J "Gonçã" aplicar os
partidos que comumenta aplica.
Seus animais são cie uma "cos-
leia" impressionante. Ganham
dc modo espetacular e fracas-
saiu sem a menor cerimonia.

Náo é preciso citar-se excin-
pios, pois o retrospecto que é
ainda o melhor dos informan-
tes está aí para quem qúlzer
procurar- Ainda domingo livc-
mos uma dobradinha de ani-
mais aos seus cuidados., eiu
grande disparidade com as uU
limas atuações. O vencedor Om-
bu vinha de ser derrotado pule»
•Cont. na 4" pág. — Letra C»

(mn 
brllfiondo o Bemardino Cruz, c todo oni

o Panlaç/riiol ropefiu-se a "escrila" • o mo
mal que monfa, ou ejanlia oti chega colocado.
ciesfo cavalinho conseguiu a 2." viloria no Gávea

CARANAHY ora o que mandava o ligur.no no 2." perrorj cie sábado. £ o merfungo do sr. Bastos Padilha
correspondeu inleirameníe, bem pilotado polo O. UiJôa, que desta íeita deixou o medo em casa...

. SILVA DESEHCBHT EYGIRL
.«em os primeiros rei-

fobrn os pi-eiximos
e ftrão realizoelo; na

* potriuho qm per-
iicraçào il; Ilijirj ps
io; ia orçanlr-im seu
ermo- mai'.; mnsivo;.
lw\ú& ro,*pnliy;-i d;i:¦
•¦"-.-, alím ti • aponfri-

)Cf polrcs c:m no ;.n
sete E, am pura alia.
Eo í desejar, pois, via
os melhores produtos
fido; píios criadores
Iun para os leilões os
s escolhas, quase sem-
tírrespoirderrcio á es-

arca está desafiando
contestação. Os preten-iprodutos ]á sabem das
,IB que se processam
i t dai o deslnteres-

tos últimos onde Im-¦foçâo ridiníla cl? pre-bpra crrtoi ;!!-,;ati-

Quedols eriaclovt*, r-'t,ar todos O; ;;-;s
I leilão Não evcoiln--""parmtetcsri 

clr masíBtotâo. assim, npm-
Pn os llcitaiitos ,\n
,:*o rç;it;iiá. portanto,tran, sem nqur-ins

M toa. - Lctia Hi

MORUMBI 
nunca teve a ACONTECEU

pinta ele craclt o tis laurcis
conquistados em sci|liciicl;i nu
sua caminhada para ei erile-
rium elo imlreis, deixavam sem-
ini1 nu ar uma pontinha de
desconfiança eiue somente o
"caixão dc sair" npurccía trotno
rcsnuiujavel, Pnr nutro lado
nno podia serr mais trará a se-
ração que ora sp apresenta |ia-
ia e n ire ti I ar tm calcndaiiei
clássico, as provas rcsere'at!a i
ans tvrs iiuiis. TanHi ua ala masculina rn-1
mo na. do sexo oposto, a 'iiieclieicrielacle ai]
está dcsaljiiiidei o ardor e as csperane;as elo
nossos criadores sempre empenhados na sc
lce;âo elas raças, A vendade é que o presu

NA GÁVEA

Ss2 ""fÊS

^&//Èíw

li. Marques Parlo

mielo crack Morumbi foi a
g r a n ei c decepção ela semana
eiiii' passem. O "gáz" elo pilota-
dn du Moreno acabou-se «¦'«>
plena, reta nu melhor, já não
demonstrara «le.stle n pulo ele;
partida aquela elasticidade que
iinle-s possuía, tiütailanicntc na
pista ele grama ncf-aila, K Inl
assim qur nasceu um novo.lca-
eler ria ultima geração, — 1'tvr-
chi — que itliás o ferr. ile modo
autoritário, seguido ilc t|uitii.

O pupilo de Mario ele Almeida é mn tipo elo
animal que agrada porquo não escolhe pista
para correr. Tildo serve, seja no freio nu no
Irridán, Kesla sabei- se continuará eninu-
nhanelo o bastão até o grande Crilcrium.

9 ;'.

O PERIGO DA MÁSCARA
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v»«^
Graças á djvcrsas derrubadas que me deram

no sábado, deixei o prado cm lamentável estado.
Tinha cavalos para ganhar; mas os meus ilustra-
elissimos, excelentíssimos e queridos amigos de todas
ns ocasiões, tiveram a bondade de me meterem no fundo dei
poço. Isso, cm parte, porque a outra parte cu a tive no azar.
Sim, porque Filha Linda, que era chave de minhas acumuladas
quando vinha na frente, na altura das primeiras especiais e
mancou gravemente c leve dc ir para os nllimos postos. Depois
veio a "Warsa 

que me deram eomo chave certa elo começo doa
bettings. Nem plarc. Dai por diante fiquei nervoso e só fiz besteira,
Deixei o Grão Vizir c fui para a Contrabanda que o Bolonha
achava, que sei perderia depois dc. ganhar. Finalmente para e»
ultimo páreo, o Four Hills que cu achava e(tie sô tinha a lemer
n Rcvctir. mostrou mesmo que italiano quando vira o fio, nunca
mais. lí «Ihem que o Canongia me navia dado e> Nailer... 'linha
itp ser. !-¦(. fosse pata perder, com certeza cu teria embarcado na
canoa ele Canongia. Mas era para ganhar, fiquei na praiacsplándu a canoa tleslisar...
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— Um levantamento dos pre-
mios ganhos no Rio e São Pau-
lo pelas duas ultimas gerações
nascidas no pais (calculo até 7
de setembro) já conduz a mui-
ras verificações oportunas .eobre
as tendências dos reprodutores,
bem como avós maternos inte-
gratlos em nossa eUvage-

No setor cia nnva R.-rae.-ão
computados os prêmios da Gn-
vea c Cidade Jardim, o repro-

dutor cujos filhos mais ganha-ram foi nada menos do que umestreante, o britânico Eb^o daHaras Bela Esperança. A í?a'à?-
.¦anca pertencia a Shali Rookli,
t-om CrS SOO.OOO.OO. mas com avitoria de Morumbi no Grande
Frcmio Ipiranga o ctalon filho
de Umiduar lotalizoti prêmiosno valor cie CrS 1.156500, desa-
'Conl. no 4a pág. — telro A)

A anistia não foi concedida
Na sua sessão de ontem os co-

missarios de corridas da Gavca
resolveram o seguinte :

a> — cie acordo com a co.
munlcação rio startor, chamar a
atenção cos tratadores ele Fi-
lha Lincir., Toribio. ¦ Tlrolês.
N.uij.i. Huiiter Prlnne, Pi;;alln c
Indiscreto, sendo os lies ulti-
mos iicla derradeira vez;

b> — não aceitar a inscrição
do animal Lainego atei ulterlôr
deliberação;

c) — proibir por tempo In-
determinado a Inscrição rio
cavalo llo.-plioiino até parecerfavorável elo starter;'

d) — efetivar como suplentes
de starter os srs. Abílio Neves,
Walter Cunha c Niiton C. Ma-'
chado;

ei — suspender por duas cor-
ridai os jockeys Juan Marchant,
Ubirajara Crmlia e Euclides Sil-
va, e p?r uma corrida os jockeys
Geraldo Cosia c Hélio Olivel-
ra, todos por inflação elo artigo
155 eln código (prejudicar os
competidores), montando os
animais Qual!. Zazá, Cru/.mal-
tino. Irriiio e El Gin:

fi — multar rm CrS i.ooo.no
os jockeys Uiiz Rigoni. Emigelio
Casllllo e Pedro Coelho; cm

CrS 90000. o jockey Francisco
Irigoyen; em CrS 800,00, os
jockeys Oswaldo Ullôa. Ber-
nartíino Cru:', e o aprendiz Da-
lliel Silva; em CrS 000,00, ns
jockeys Joé Portllho. Juan
Marchant, e em Cri; 5UQ,0i), o
jockey. Cândido Moreno, todos
por infração rio artigo 15G dn
Código (desvio rie linhal, mo:i-
lando os animai!. Ilvaiia. Elicll.
des. Nailer, Pigallc. Carannhy,

Patitagruel e Senla a Puo.
Pilantra, Caipira, Qual! c

Morumbi;

ÍConl. na 4a pág. — Lelra D)

Existem pequenino" fstos no
1 i.ii-rr qui- alegram particular-
mentir aqueles que min tarem
cio nic-siiio motivo ri-, jogo. Ani-
da no dom.liigo tivemos uma
grande alegria com -i viloria,
ria torclllha Grey (.'irl. vitoria
e.f-i obtida com grande facili-
cuide ei verdade, uie.s ern clr-
cün-tancias desconhecida*! peU
grand'3 maioria dos turfistas.
lle.-,-'e r;ue a filha de G"oy La-
dy foi trazida da fazenda, sem-
pre teve em seu dorso o apren-
diz Daniel Pinto da Silva, um

menino esforçado e tnir iá pode
ser considerado dos melhores
aprendizes da alu-nl geração.
Simples e trabalhador, não le-
mos" dúvida robre seu futuro.
Mas voltemos o Grey CJirl
Em suss freis ultima- ry.Hv-
ções, foi a pensionista r'o r.'r-
ruclo dirigida pelo Rigoni, uma
vcn e \>y\o Marchant duas vc-
zes. Não se pode neer-ii' as qua-
lirlacles impares destes pilotos
considerados emass unanime-
'Cont, no 4° pág. — tetra E>

SE FERRADURAS FALASSEM...

Conversinhas de perdedoresV
(Escreve GRAMURY)

Tambem, que diabo, não]
olham para essas coisas...

Que coisa, velhinho?

As viagens elos cavalos da-
para São Paulo c eie São

Faulo para a Gávea, dão nisto:
qui

per que voce esieja..

pR0GRAMA DE SÁBADO
EL- ••'* ni» „„,,. _'""•-irs io.ono.eto.'

«r.o..-ai

Ks.

-. 53
'- 

\'« ll-ll.* Illll.,; _"- f^ ;•) iiüu.iin

tt."
.'.niiii

p.trcn — A's írj.SII liiiuis —
metros — 05 36.000,00.

l-l

2—2
n

3-r

¦l-li

Mar Nciíio.
Mengo.. ..
Or;ic!.. ..
Incilsw-iclo..
Oalo.. ..
Daluion.c. .
Bacon.. ..
1.I.111UI.. ..

50
5H

"rif,_ v: "•*' iiiii.5s

-i .;<*.«

a

«a »'¦*
._" i3- í;
-"- -• -. >ist

l .cem
ci-.i

rr-.i
¦l

3 —.*!

4—T
8

Iturrti — A's I6,ín liuras —
nit-iim — cirj rii.i'iii'.'iii —

lling").
Hlim-ro  5fi
Unniilci  ri.
Kí|inilirl:o  56
Alii.tlur  50
O r.-üt, l'.;p;-.í.s  .'.ii
Ni-hiiu-nlp  5fi
Prl?«-o  Mi
Chinibolr  Sd

* patrn — A's Ití.MI lint.ir —
IM ivrrros — er*> 30.(00,00. —

:ii!*S").
Kí.

e-.-ri

2—***

3—d*

PamiHC-ir
I .r.o.. .

Del*''- •*• U
l r-lríii.

U
13

li
5*
SI

•*>--.. ..
. .irlrcii..

« • , — r. _ .y9 |j*j«j) iioui —
IT-0 * «lios — li*? Jrf.W.I»» —
«•-.r-ti? .-•.

Kí.
! -' i-JIi.:ir- ls0.r«-,< iil
2-2 « Irtí!

3 t~har:.1H!r
3-4 lie rt:o

T» All»;t)í«f"-*. K MatutUB
¦1 r<-«.-r»il'i,f«»
¦¦ na. $,. • p-M- ** r ttitüCiiía
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12
16
52

PROGRAMA DE DOMINGO
l.o parco .— 1.IC0 metros —

50.000,00.

Espiral
Ovutloii
Precsln
Al o:ii
Amnnc:il -
Ufaiilra

Ks.
55
55
SS
55

2.** parco
15.000,00,

1.llllil iiiclrns — CiS

Cmlo
Ulcte
Irrcili-tlvi-l
Intirpliio
Fl Cimp rirlnr
Poeta
e_Ml:o l-rin

3.' pairo — l.lliii niclrns —
•li.inn.tin.

Acapulco
llnnl
HnKtr Gr.!*»
OctaBiu
QlKíl
CUI-.I
Oiilce.

4.' pirrti — I.CW» nicttns —
ttMtJU — II. i'e!i«.-|> üfwU

AnjOlü
s:;»,u
KJ.
I.-» Víi-il
fcj£j)i«
Vfnrsclc

K*.
50

5S
58
50

K. .
55
jjVí
55

r.

3." |M«TO
5».«Jt9*a.

«A:a!cuU..
S:iit;t-- ••
HtL».o.. ..
í.n!>jle5.. ..
0'.eu!«mi..

S'.it>i -•

MC* rstteoi — «

Kí.

.. i5

ua; f*.
i.

•k- !»;:««• — »•:-"-•«¦ ririn'n
-l.^lr. »•**• *• Kía ** **m4""~
.. <v ¦•'*<-> r**-*1' "* TTi«*,<,"J

Intoiiivioiial) — i.iiiiii mci,
CrS 300.000,00.

Tivere
Panther ,,
Solano
Rirei;
Lord Antlbea

7." pano — 1.500 metros -
40.000,00.

Amnn>pi
Shntn-les.i
Intiay.i
Kl:i!v,-.iy
HarcfH
Mnrria
Morenn Lisica
M'.jSJ .lueTy
N'->-.arr.i
Pelias
pitg!ií
ri anda

Ki.
eo
60
60
60
CO

Cr?

Ks.
5(1

nconlrará mais fumantes^
wt

l!

n> +'zjI '
X m

K.'- parr»
rniHli.im.

 .',B

". 56

I ÍM mrlnir — CtS

e-.-;rl!!'.in-o
:-t.-j-.-r.il;.*
«-lIillF*-.. ..
TlJ-r*. Strr
rorpli;.,.
'•iif-c r. ..
ílvitn-
.•>**»'5 >'**'!.
«':«-.—cl>.. .. 
ri;-:*liT":'

Mcrcr-.-u:;j

«í.° prini — l.tCO «nrlin»
it.tme.c.

Mjn?ei3ii*.o
Kurio •* .. .. .
KinUitl
II Caxjrf^e;».*
ri Orr«Nj*
Huiurl
F?í.i o;i Ko* * io«

rss

K.-.
?n
51
«0
S!l

5*1
S*l

91 íü\,J\s. ^fK% (Mm
//m,/*áp%/à-

;*v -.4**<;-.;

a gente se arria no Morumbi e
ele chega nos troços...

— Essa potrada da atual ge-
ração não agüenta a mão. Essa
a verdade. Você não está vcn.
do o que acontece tambem com
as eguinhas do Peixoto de Cas-
tro? Corres, ganham, você fica
todo embandeirado e no fim
quebra a cara na primeira cs-
quina... Essa a verdade.
(Conl. no <1'J pág. — Letra B>

Em Corroas
PRUGKAMA IIK QUINT.V-KiriltA

Montai Ias iiunpiüniissailaS...

Ifl parco — 1,500 mciiiiS- —
Clf, 12.(1011,(111 — A-s 13,115 limas

. 
' Ki.

1—1 Rolan. dn Sul. M. Vlalia. in
1. Abuan, L. Una  -IR

2—3 Marati', E. Silva..,,  .irl
lrak. H. Urblna  Sfi

ri—5 .l.-Assu'. B. Crua  57
« Vaxy.XX  r,i

4—7 PoransH. A. Nobrega  53
Chapadào, ,1. Marins  lio

''.'• parco — 1.20(1 mcttiis
.12.0(10,00 — A's 11,35 horas.

«r$

I—1 P. cl'Oeste. D. Moreira,'!—2 Descamisado. C, Souza.
.1—3 Crasso, P. Tavares
(Cone*, na 4" pág. — Lelra O)

Ka.
50nn
5Í)

Ê *•*.'>
Hú om motivo paro «sio oreFerAnêtdTV

confinuo há mai» de 17 onos

oi cigarros Continental são feitos

com íumoi selecionados que oti**

Curam um aroma agradável • um

sabor Inconfundível. .'•

K>.
52
S3
54
41
«I
52
5^
31»
Sn
ST

wSff
\ \MErlEa* i. . "

\àe cigarros;
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LAMEGO-UM
PRECIPÍCIO

Escretrc GRAMURY
O cavalo Lamego não deve

ter mais permissão para cor-
rer- o que toda viram sa-
bado passado, por ocasião do."canter" do 1." parco, am-
sou arrpeios c deixou emo-
cionados quantos acompa-
nliaram as peripécias do ca-
valo, sob a monta eft> norcii-
diz A. O. Silrc. Depois ri'.
Inúmeras diabruras no prr-i-irso qne mi da cnlraâa dn
rala à sela tlr- onde partem
vara a galope de apresenta*
i-e'0. Lamego. no srrem-liie'•"/.'eie os redea, paia o >:a-
lon- inicial, alirou-sc .-'eftr-
lamente contra a cerca ni-•friio. somente varando .icleii ii-rpía do jovem apifii-- r
ti/reis sentir conlta o wilo o*.
paus brancas da ccrca Dc-
pois. reconduzido ao galopemais parecia um avião que-rftoo decolar do que "•« a't!-
mal a galopar. Axtim rr.ei
t;:iefo, ao<- .'altos, ale que, p.o
transpo; o folochcrt. atirou-
se como uma Jlcxa contra o
cerca cst:ma, rosoantfei a
barriga contra cs penes e pro-locando o desiçtiüibrio do
aprendi; que. não fosse u
eximio cavaleiro que c. crr.
tamcnle teria .ido aíiradi,
riclentamente contra eu
paus. sofrendo danos q::t nào
podem ter preditos. O pa-bfeco recebeu A. G. S:'.t3
sob palmas, pela sua mag-
nilica exibição de caralelra.
Mas. desta feila ele foi ir-
l-z. Se-lo-ã na prorimn Br;»

!| Porá eriiar timt r».«»í-Hr«i tu.: '.
ninguém jcb? «,•*/-:• 

'fr;i 
¦roro canceUmenla ia i**~nr-.a

de í,amf.TO. o.V anr irv>-«/«
dar prara. dc *e ocftçr -*-*»:-
roraciifc domoeío.

— rr _ •¦Li ^. ^^ .
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DIÁRIO DA NOTTE - Terça-feira, 16 de Setembro je1ft1952

Dr. Ubaldo Varejão da Fonseca
Eumlsse inteira predcralnancla
nas açôcí, essa mesma prelo
mlnsuicia riue estava sendo m

algumas vezes ao quadro l-
tuiar em sub-t:tuiç5o ao "rio-

no da posição" contundido.
Poucas ocasiões, entretanto.
Logo era esquecido.

Num treino foi expor'tnen-
tado como zagueiro e gostou
da inovação. Reunia predica-
dos. e características para DS>
ta posição e sentia-se á von-
tíáe, aguardando com seu vi-
B*ir. o center contrário. Co-
n.eçou a se destacar entre ns
a.-plrantes e alguns torcedo-
res Já haviam aprendido que
aquele era o Valdir. Porém, o
Flamengo possuía Nilton e
li?via trazido Gago para for-
falecer a zaga. As atenções
nio mais se detiveram em
Valdir.

Prosseguindo a "Via-Cru-

cU" doô técnicos, Jucá
icieu o lugar 10 s-njular e
p.toresco Cândido dt Oliveira.
O prepmdor luso ndo notou
V a 1 d I r. Os problemas do
'mais querido" eram muitos.
U modificações foram muitas
e. me.uio a.s.m, Vald.r nao
s.r.a leraoraco.

Durou pouco, o re.nado de
Cindido. Kanela foi o ti-
guinle. NeceJfeitan-_o de um
z.sueiro com urgência, tnco-
mendou o gaúcho Juvenal. E
Juvenal brilhou. eonqu-Ma-i-
do o lugar de NUton. Ainda
unha Job- NUton Carreai
deslocou-se para marcar o ex-
tremi. Cotn tudo tito. Valdir
foi rebaixado, por fôrç* dis
circunstancias- a reserva da
rejerva. Do norte surgiu mais
um: Cido. Eevou-se o nume-
ro de concorrente--.

DMp#diu-íe*Kar.e:a e Gen-
lll Cardoso passou a funcio-
nar coroo sovo -coach"*. Ja
então, nem se ÍíIst» em
Valdir. Afogira-s. por wm-
pleto no aronetna!©. Na na-
nitr.ro a grande osorum-da-
«Je aguardada rr.,-n a*i_>da-
de miisJ.a rm nâo «parecer.
0J praticwisente nãn ex -i «.

c -: _i._-.so- o cxsn-,?: _> dos

1'rolr-sr clinica . cirurgia ilentarw com alwihita garantia
récnlras alrma e americana para ronfecçáo de dentaduras

a.mtoniiras -- Mnldagem funcionai
RADIOGRAFIA A CRS 10.00
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* tconomico fu
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Br rea mota, F. Ba]|»ils..... 54
4—5 Alviiio, h. Martins  .*»3

« Cracnvln. M. Hcnrlnucs.. 57

3." pareo — 1.S00 m.lros — CrJ
12.000,00 — A*s 14.05 horas.

Ks
1—1 Ruy A. Rosa  55¦ B. M. V., J. Palno  53
2—1 T. Feio. M. He-nrlquis.. 55

3 Ablturuc, C. Callerl  53
3—4 P. Savoyard. )x( J Marins 53

Chertfe. J. Burrm  55
4—fi 9- Fontes. O Mouia  53

7 Imburl. M. Vieira  55
" L.x. E, Fontaca  55

tx) Vlralnta.
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A
lojando ftfslni por apreciável
mavgciii, o pai de Doçura. Tanto
f_boo tiufi é um Umlduar e quan-
to Shnr Rookh que é um Bali-
rum rn.iTscntam á'llnhanem d»i
Blandford. sempre em voga no
Brasil. Eis a relação do.s de/,

p ocriatlores, cujos rirsoendcntff.
ora 0'im 3 an s, mais urtiihariim
gui m.'i2.

KBOü iLuminan r, 10 vito-
rias - ..IOC'500,1.0, Sljab Roo.tn
iE:hriími - 1» vi.orlas -

000.000,00; Klng Salmon isai-
mon Trovn -- 8 viárias -¦

747.ano.oo: Waleristreu, iF.arii
Sshool) -- 6 vitorias - 387-730.:
Solar Glrn iSocarlol — « vi-
terias - 547-500,00: Evp- Ready
(SarAarem. - 5 vitorias —

520 000,00; Antonym — S vim-
rias - 455.000,00; Guaycurn
(Formasterusi -- 4 vitorias -

398 000.00; Funny Boy (Saniri-
rem, _ 5 vitorias - 38O.n0O.0lK
Wciõd Note Bois Roussel) — 5
vitories - 371 000.00

A performance de Eboo. no-
tadamente ém se tratando de
uma estréia pode ser consld»?-
rada rêmarcavêl. Alem dê Mo-
rumbi, o filho de Umlduar apre-
sentou Marco-e Mer.i ambos sa-
nhadores sendo aue o ultimo, ja
na eôteÉòíià cláíslca, * Mou-
quet. Falando cm reprodutores
estreantes também VAGABOND
deve ser objeti de menção es-
peclal, pois com um unico re-
presentante levado á pista lOui-
lha), conseguiu Inscrever-te
como ganhador do Criterium de
Fotrancas. Também ESQUIRE,
o bom performer Inglês ganha-
dor do Cambridgeshlre iniciou-
se auspiciosamente, pois seu
unleo produto Bellini, é conside-
ratio um dos íxpoenles da nova
g-ração cm S- Paulo. Entrft o-
nacionais estreante em 1352 ti-
vemos HERON (pai dos pe:de-
dores An ali e Olna. que custa-
rüo a ganhar, ao qufe parecei-
GOYO qus prr intermédio rie
Goyana, também não d-isou im-

pressão satisfatória- EL FARO
quê, ao contrario, multo se cre-
denciou por vi* dê Eslanico-
ESTRELERO, pai dO útil Pi-
ftliáó e FORMIDÁVEL pai do

ganhador Dabul.
«i * t

_ Com relar.iò ao* sires fie
criação Paula Wtachado assina-
le-'e oue dois nacionais filhos
de' Santarcm, Ever Reêdy e
Funny Boy, são até ao momen-
to atual os que avultam na es-
tatlstlca de 1952. Ever Reedy.
com dois únicos rebentos, U_*re
e Olivcnça, ambos clássicos, to-
talizara prêmios no valor de Cro
520-000,00, enquanto Adam. Or-
fan e Orslni, (o primeiro de
criação do Barão Leitner) fo-
ram os que mais trabalharam
por Funny Boy.

Em Formasterus não se ad-
vertiu qualquer sinal de rea-
ção. Cinco produtos do filhe de
Asterus jâ estrearam em 1952,
(Ogun, Oeeanus, Old Pall, Old
Glory e Oráculo), e um apenas,
o Ocèanus, deixou a classe do--»
perdedores. Caso digno de ripa-
ro é também o de High Sherifí.
Em nossa elevage, pou"os repi >-
dutores J* se iniciaram de mo-
do mais ambatadòr do que o
filho de Ibyperlon, que numa
mesma geração — foi isto ein
1951 — apresentou nada menos
do que Nyx, Nabia, Newmarket,
Nylon e Nigrômante. os quais
em conjunto Já perfizeram pre-
mios nn valor de CrS 1-970,500.

Pois bem a estes quasi d"ls
milhões, seguiram-se na atual
temporada, resultados magni-
ficos- Numa safra bem mais nu-
merosa, pois compreende oilo
produtos Já experimentados,
(Alfafa, Dlfereivn, Onix. Orgia,
Oleila, Ofélia, Olympla ê Otl-
ma), o filho de Hyperlon mal
ponde ganhar 200 mil cruzeiros,
e dos oito, apenas Alfafa, con-
seguiu deixar a classe dos per-
dedores- Justamente no ano em
que mais se esperava do cavalo
Inglês, nfio deixam de ser es-
tranhavels os algarismos a.l-
nhados. Mais um mistério a
ajuntar aos tantos outros ca
eíovage.

E

d s
ções cie

• ai _ multar em CrS auO-OO
n .ockív Antônio Portilho, por
U£$o do iV do artigo MO
rio Código (tirar os pés dos
estrlbos durante a «presta-
çao), montando o égua Filha

Lih?ai 
transferir á categoria

do1'Jockey o aprendiz Pedro
íf.,,.h-»r!n ce acordo com o

SwS na alínea f do artig"

..'.ln, Código (exceder o peso
rie 52 quilos); , . ,._.

V, 1 esclarecer que deixaram
er aceitas diversas Inseri-

animais, de acordo com

a resolução constate da letra

f da sessão realizada em 25 áe

gosto do corrente ano tendo

em vista o disposto no . 2 do

arii.o 43 do Código;.
11 - Considerando que. ha

rn-nos de quatro meses, a co-

("são le Corridas, cujo man-

dato entlo findava, concedeu
ampla ani tia aos profissionais
d°CoUnsi'derando 

que os atuais
comissários de corridas desejam,
nor iodos os meios, manter ò

programa que traçaram--de
coibir as infrações a0 Código
dê Corridas;

Considerando que a própria
imprensa turfista. nò desem-
nonhô de rua nobre missão,
vem. de longa data, veraeran-
do tais infrações;

Considerando que a medida
de graça da anistia é incom-

pativel com a moralização das
carreiras, e com a defesa do

publico apostador, sendo certo

que redundaria, -pela frequen.
cia na sua concessão, em esti-
mulo ás fraudes e delitos de
raia; , . , _„..,.,

Delibera a Comissão de Cotn-
das não atender ao pedido de
anistia formulado por cronistas
do turf. , .¦ k> Deseio."a de aperfeiçoar o
equilíbrio das forças nos pareôs
de handlcap, e ao mesmo tem-
pô proporcionar aos interessa-
dos. que se julgarem prejudi-
co dos. amplos e oportunos meios
dé defesa, resolveu a Comissão
de Corridas, até posterior deli-
beraçÊo;

ai — quê os nedidos de cha-
mada para ess**. provas sejam
entregues na portaria da. Vila
Hípica ou na Secretaria da
Comissão de Corridas, até ás 12
horas da quinta-feira ante-
cedente á semana do dia desig-
nado para a realização da car- i
reira; ,. .

bi _ o projeto será distri-
buldo á lmpren « e afixado na
portaria da Vila Hípica, ás 9
horas de sexta-feira, sendo fa-
cultado aos srs. proprietários ou
seus representantes reclamarem
por escrito, até ás 17 horas des.
se dia, na recretaria da Co-
missão de Corridas;

c)— informadas, também por
escrito, as reclamações pelo
handlcapeur, serão elas aore-
ciadas pela Comissão de Cor-
ridas e, de acordo com os jul-
gamenlns, organizada a chama-
da definitiva parn o recebi-

smenlo das hrerições, na se-
gunda-feirà, na forma do cos-
tume.

li — chamar A secretaria,
Ouarta-feira próxima, ás 15
horas, o Jockey Luiz Rigoni e o
tratador Waldemar Costa;

mi — ordenar o pagamento
dos prêmio* das corridas de 4,
6 e 7 do corrente més.

paru „',.„ 'S

,-ofSSí
Cwnu.lM-...

I,a pelos seus responsáveis, Groy n fisurim,. r»
Girl não confirmava. Com Ri-1 to em rim. J '
gonl foi alrguda a dureza ria i - Esse tinu"!
granja como o motivo d-

mente como o melhor fre-o e o
melhor brldfto em atividade |
atualmente na Gávea, Ni en-;
tanto, apesar de levada na cer-

an I ~ Este q,Msou ; «c tiniie r_.;,""lJ
fracasso, e com o Marchant ir-, - E 0 J*ja
cusftva-re a largar, te ido per- car uma JSHf
d-.do duas corridas In-i-iveis. - N» tiriS—
Foi então re.olvido entregor-se ,ln» «'ou.tr_a./'t!,sS
c» governo da bonita toráilha an; fin mt «arantin***'
aprendiz qu2 sempre a acom-1 cr*i i lm« ."
panhou nos galopes matinais [ 

,'>u= &m njfâ»
Cortio se portaria Grey Gt! nas
tintas? Era essa a pergunta rl»j

V" te umlAii!.
taria lâ

- Quí»1
P'?N

todos os quê desejavam íaz?r! reu Pulrtnlii»,k-;
suas apostas nas patas da Lor-] — Nsí,j|~«
filha. Nosssa reportagem no nv
tando, sabia que Grey Orl mm
o menino iria partir, pois am

rm toai tiniii*"

H.o meu entü»UtB.
» laubiBnii

"•>»-. 4. «if

bos estavam perféltonunte en- " 5" °»bu,jwí
t,iosa-.'os. Fomos asistlr d" i "." f'rnínl din^J
perW a-largada da prova, e foi | \**n »'WjidJ
com grandi» satisfação que as-'
slstimos não só a Grey Girl
largar, como também ser i pn-
meira a pular, só não correndoI ""'""e ««m'
na frente por não ter querido ,..7. ? " "'Mi

As vêzés é prsferlvel entre- j ...ft Q""» tm
gar-*e o governo de um animal \
a um jockey menos experiemr _, , MWH|ÍÍ)|
mas que conheça perfeitamente 

mnn,n"

a montada, do que a um gran-
de piloto mas que não esteja
entrosado com o parelheiro
Foi essa a lição que nos deixou
a vitoria de Grey Girl na pri-
meira prova de domingo. Dj
parabéns portanto os proprip-
tarios da filha d-a Grey Lady,

montou.

fios dliem ql]e .f,i
ra as saida,, 1
lnm<" «rn tlnit

!ro *«•» eurii èirlo»» a bichinha mKo casllKo e • TÍZ-FírtlM,'^

*» Wl 'oí.!

c j, 
•-"vim

ao jovem porém já competente] nãn al^rlrif^
Alcides Morales. an Tonv pela |hinh„ 

"^«4-L

grande luta que sustentou em: «ii impÍ». » *i
defesa de s?u Irmão afinal ro- ,r" 

"7!I1?.1**!

roada dè êxito e ao jovem Da- a7|a
niel Pinto da Silva uma das
melhores promessas de nosso
turfe. Basta nâo acompanhai |
o ritmo do.; últimos bon- apren-
dlzes que tivemos (bebida, lar-
ra, automóvel ê manias d<»
galã), que você passará por to-
dos eles de viagem. Seu retro?-
peeto é dos melhores e basta
segui-lo. Terá de nos;o parte
todo o apoio que precisar. Em
raso contrario pode bater em
outra pOrta. Na mesma que o
Ublràjftra Cunha e o Roberto
Martins estão batendo...

manobtK ..(«ípreços mm
o rertam.n pm ar!amor.so, tnj^,,
cli em mm
Pílos líÜCÉI liiii^líicios emptitUüi
nzaçâo dós proííapoli das m/nu
gerações nào s» Á
outra resolução.

demais, íoram curtos os dias
de Gentil entre os rubro-
negros.

Veio de volta, recepcionado
mn foGuetes. Flavio Costa,
trazendo em sua companhia
o atual discutido Pavfto. Fia-
vio nào se lembrara mais dt-
quele jovem espadaudo que
certa vrz apareceu num tiei-
no. peduido uma -chance" r
d;2rndo-;e centrn-médlo. A
paciência de Valdir deu o
alarme.

Aconteceu, todavia, que
Gentil que não o tira na Oa-
vea — ingrefsou no Bo-iu-
sesso e convítiou-o a uma vi-
sita até Teixeira de Caatro.
"Ante* ser cabeça de íormí-
ga de que rabo de leio". —

pensando assim. Valdir acei-
tou de bom grado. Uma nova
era. iniciou-se para êle. Sem-
pre vígorn^o. tone e decidido
nSo demorou a brilhar. Es-
panto gerai. Pouco», reconhf-
ciam st aquele zagueiro com
a camU-a mbro-anil. o Vai-
dir que durante lonso tempo
permineríu perditlo no Fia-
mengo. Ve» a Olimpjida.fm
Helsinki. Sendo também mili-

DIÁRIO DA NOITE
O veipertino
de 2 edições

DR. JOS! DE ALBUQUERQUE
MEMBRO EFfcTIVO DA StUlf-
PAIJE DE SEMIMIGH OE PARIS

DnrtKit S»tuil. do Hnmfii
Vua te Rourtn. H - He 1 is S n«

tar — porque Valdir pertence
a um contingente da Mari-
nha — nfio poderia ofic'sl-
mente ter contrato. Por esta
raxio loi um dot» componen-
te» de nossa representação.
A critica internacional jul-
gou-o como o mais destacado
valor de nossa equipe.

Atualmente. Valdir con-
Uma no Bonsucesío. E cano
todo o "pequeno**, o clube ds
Valdir sofre goleadas. Ma*.
apesar dos pesares. o nome de
Valdir ê constantemente cita-
do acompanhado dr> cvrr.r.-
Urio: "se nio fosse Valdir,
cetlamentí o joorc teru *:-
do maior**. E a própria tor-
c:da rwnfíça a ser.ür que Vai-
dir é um crack.

4.' parto — l.fiDO mrtrnj — CrS
i:.0.0.(l!l — Ai H..1S Horas

Ks.
I—1 Fnj<i Braro. C. Cillerl... 5n

S Ma.-1'i. R. Mâl»  S9
J—3 Obfll». A. Brito  S4

4 Lumfn. P. Labte  13
3—5 Mar N.gro. D. Moreira.. 53

Cnütrl. M. Vidra  SI
4—7 Ma-tredl. R. Mirtlnís  .Vi

B El Sirocco. P. Tavareí  SS" Tapaju*. P. Souja  SO

S." oarfn — l.rofl mdroí — Cri
i: i-nn.en — A'i 11.10 horas

a»
1—I Holtldar. A. Nobrí.»  5J

D'1-f. 8 Lourcncn  SS
1—3 H, H Ptrcnao
2—3 H Prlnce. P. Tavares.... S5

D IndslMta. B Crui.... S3" F:«l W Mftrrtl??  SS
3— S B«t- VUta. t SUva 53

« ?!isf.co. L Lins *.. 5J
7 B C D. J Perlllho S3

4—a OrilU*. A Ross 55
D atteta. M Henrique».. 5.1

)0 :¦¦•:,. P. T.-->:«." U

í.o rar»o — 1-IP» mrtros — CrJ
K '-'->"» — A's 15.45 horas

Ka,

Q
telramente sua e que devia rnn.
tinuar sndo sua. nào sô porque
eslava sendo sperlor técnica-
iiieiue, como porque levava a
vantagem de dois goals e de
um homem.

— E' o que eu di^to. O Fia-
nicnpo ainda precisa ganhar
categoria, personalidade, para
nfto sofrer situações como essas
porque vem de passar, ia nto
contra o Olaria como contra o
Botafogo-
1—1 Ohiap, A. Nobregá 50

2 Tempo Feio. M. i.nutlnho 5(1
2—3 Monetário, M. Henrique* 59

4 ApilkcM, S. Barbosa 50
3-5 Paltano. XX 59" Turbante, L. Llnf 50
4—0 Farnledo. S. l.niirrn.r>... 58

7 Gal»ru', D. Moreira 59
« C. G. T., J. Portilho 53

carioras ficaram em terceiro
com 45 pontos e as fluminenses
em último como 26 pontos.

AGLAE» CAMPEÃ

A campe* brasileira pasaou »
aer a paranaense Aglaé, HU» w .
t/Bll-»u 16 pontos em 20 arre-
meRsos. Em segundo. Zum, de
S. Paulo, com 14 e em tercei-
ro, a sua companheira Ruth,
com 13.

Por S. Paulo: Zuzti. 1* pon-
tos; Ruth, 13 pontos: Ferrari
Vanda e Lola, com 11 pontos
s- 60 pontos.

Pelo Paraná: Aglaé. 1B pon
tos: Dilba e Ivonl, 11 e Marta
e Alberttna, 10 = 58 pontos.

Pelo Distrito Federal: Celma
e Noir, 10 pontos, lranl, 9

Laurá. com 8 45

7.- pirrn — 2.0fln metros — tri
15.000.00 — Vs 18.35 horas

Handlcap
Ks

1—I Ecarlet Orh. P. Tavares.. 58
2 Cora.e. D Moreira  58

2—3 Zeflro. XX  50¦* Peti(icln. XX  50
3—4 Inicio. C. Callerl  S3•* .'e-iiqul. T. Sllvn  52
4—5 Ke;*o. M. Coutlnho  53'* Mnratln. W. Mrireiles  52

I- pareo — UM Mf"i« — rr$
IZJHM — A-s 17.1» hora»

Rs
I—1 Flestli. C. Cillerl  53

2 I» pentlDd. A, Riba:  55
2—3 Zero. E Ellr»  55

4 Distlnm*. M. TaTtres  53
3—i Futu.tita. L. Un.»  53

8 Bsca Calada. D aíoreirs 55
1 :,¦¦¦-¦-:-: M. Coutlnho. 53

4—a ¦-•->.-•; P. Tavares  55- F». ::- XX  S3" \---r-¦-.-. P. Souza  53

Otilia e
pontos.

Pelo Estado do Rio: Maria
Igné-s. com 8; Iolanda. com 6:
Shlrlel. com 5; Dilde, com 4 •
Dalse. com 3 = 26 pontos.

Juizes — Urubatan e Lcfun-
des. Apontadores — Stergip RO-
sa e Adolfo Perez Filho.

OS GINÁSIOS E A LUZ

Nossa reportagem pode Infor-
mar em primeira mao que o
presidente da ComissSo de Ener-
gta Elétrica, vai chamar a or-
dem os presidentes do Tijuca,
Fluminense, Carioca e Flamen-
pu. ameaçando mesmo cortar n
licença permltid-i para ilumi-
nar os seus sinaslos. A nermls-
sáo foi dada em beneficio no
baskct e do volsy. mas os ei-
nados vêm senão usaao- para
fins sociais. A excessão foi da.
da para a prática rios esportes,
nada mais. A Comlssfio de Ra-
cionamento tem denuncia quj
o Tijuca vem realizando nor-
malmente os seus binqas no st!-
naslo. enquanto n Fluminense,
aproveita para outras fe-tas.
inclusive, esta noite com a rea-
hzaçSo do teatro. A e*te res-
peito, existe a possibilldane r<»
Comls-ío d» Racionamento n*io
permitir que se)» levada a efel-
to a p.ça, no ginásio, em vtsta
da denunrla que recebeu. Com
Isto. sacrifica-se o escorie ama
dor. ilnica ratóo pela qual to
ram llbemdos os ginásio.».

OS JOGOS GINÁSIO-
COLEGIAIS

Resultados de ontem- Ba.kt-
tail — AnçJo Americano 43 x

I-REMIO BELFORD lil.'AR-
TF. — O profissional do Bon-
sucesso. Soca. requereu a .CBD
o prernio "Belford Duarte;' a
que se julga com direito por ter
disputado mais de oitenta par-
tidws sem nunca ser penalizado.
O interessante é que na roda-
da pa-sada, esse Jogador íol ln-
diciado e punido pelo Tribunal.

O BOTAFOGO VAI PRO-
TESTAR — O Botafogo deve-
rá dar entrada hoje num pro-
testo contra o arbitro Gama
Malcher que expulsou do gra-
mado o médio Aratl, quando o
a.ressor de Esquerdinha foi
Ruarinho.

IRINEU F OI OPERADO
ONTEM — Na Casa de Sauoe
São Sebastião foi operado on-
tem o desportista Irlneu Cha-
ves. superintendente da CBD.

Algarve demonstrando grandt
inferioridade; apareceu domin-
go Inteiramente modificado «
ganhou com absoluta autorida-
de com o Portilho fazendo pose
para os fotógrafos- Como pode-
rá explicar tio grande melho-
ria no gaúcho se Algarve que
outro dia o derrotou chegou
aporá afastadissimn? A raia era
porventura diferente? Pensamos
aue nfto- Queremos portanto
saber o que diria Gortçalinn
Fci.ló se for.se chamado pelos
Comissários.- Scrà que Ombu
correu outro dia com o Rob_t-
lo Martins sem haver trabalha-
cio na semana? E' o que dllzam
os malandros domingo no pra-
rio, depois é claro de ser o pa-
r.:o realizado, cuidado Gonçall-
nn. os "homens" Já estRo de
olho.

FRANCISCO PERR.
(MISSA DE 7.° DIA)>

Sua familia, profundamente conste
eom o rude golpe, agradece, temil
a todos que compareceram porctiü
falecimento de seu inesquecível Cl!
convida para assistirem à missa dei.'

que manda rezar amanhã, quarta-feira,d
7 horas da manhã, no Santuário de N,S..il
dência (Rua do Catete, 1131. Confeiiand»
tecipadamente grata aos que compaictcien
ato de fé cristã.

PAULIN0 FERNANDES B
(MISSA DE 7,° DIA)

Maria da Nova Eiras, Paulino ds H:n
des Eiras, Ana da Nova Eiras, Cirai.
Eiras, José Alberto Mendes, esposa(tJ
Marques Leão, esposa e filhos •jiiini

das as manifestações de pesar ikiü
ocasião do falecimento de seu esposo, pai,«p
PAULINO FERNANDES EIRAS, econvidna
tes e amigos para a missa de 7.° dia que mi»
brar amanhã, dia 17 do corrente, as 9 hoiu,
mor da Igreja de N. S. da Conceição»!»
Rua do Rosário, esquina da Av. Ri» Brinco,<
do-se desde já sinceramente agradecido* iü
comparecerem àquele ato religioso.

f

HERMINIÂ
RAMAD

G0NÇAI
A RAM0Í

(MISSA DE 7.° DIA)

Joaquim da Silva Ramos e.ilhii.W
va Ramos e esposa, Aldo da Silva»

posa, Orlando da Silva Ramos eiip«
Cardoso dos Santos, «nw*«J1»*!
Roberto, _-;--i c •  fifcj

a filhas, Antônio Carlos Pereira, esposa cr,

cem a todas as manifcstacè-ei de M>V

x
ocasião do falecimento de sua querida •»!«*

gra e avó, HERMINIÂ, e convidam Wj

amigos para assistirem à missa de '• ,
boníssima alma, mandam celebrar ama^Jj
dia 17, às 11 horas, no altar-mor da W.,
Carmo, à Rua l.° dc Marco. Des»sde ii 'P1*

que comparecerem a esse ato rejigi»^

DR. ADJALBAS DE OLIVEIRA \
ANALISES MÉDICAS '

lum'» de cangue, nrina» tetr%. ele Tnhitfn» rastro-
dnndrnais llfirrnjinarãn do mrlabolimte basal. lli»rnn«-
lin» prrrtvr da craiidFf l.unif» >nilnmn-p»io!r»;i»c«.

A». Rio Branco. 257-5." — Salas 503/504/505
mquuu*. ue KAHTâ li/.ia - nuvomis «z-m>
ATENDE DAS 7 AS 20 HORAS, DIARIAMENTE

14 Ernani Cardoso — Andrews
39 x 8 I. C. de Jesus — Pio
Americano W x O Ouanabari

Cruzelrn 27 x 19 Franco-Bra-
sileiro — Piedade 47 x 16 Brasi-
lcir.i S. Cri«»t. — Melo Souza
W x 0 F. Ribeiro — K. 1. Na-
cional S3 x 6 Apllcaçfto — A
S. Luiz 24 x 20 M. Soares —
Lutecla 33 x 19 Metropolitano

S. Bruto 20 x 19 Souza Li-
ma — Lafaiete 34 x 12 R;o ae
Janeiro.

Volev-bsill "masculino" — P.
Americano 2 x 0 E. Cardoso —
S. Bento 2 x 1 A. S. Luiz —
E. T. Nacional 2 x 1 Brasilei-
n» — Guanabara W x 0 A. Ins-
truçao — Batista 2x0 Cruzei-
ro — Souza Lima 2 x 1 Latale-
te . "Feminino» — E. T. Na-
cional 2 x 1 Metropolitano —
A. Americano 2 x . F. Ribeiro

R. te Janeiro 2 x 0 C dí
Je:-u> — P Am»rtcano W x O
A. Instrução — M. Souia 2 xo
Aplicação — S. Lima 2 x 1 An-
drew-.

Foot-bsl! — Andrews 1 x 0 S.
Bento.

Atletism,-, — Colégio Amert-
onno foi campeão feminino, en-
quanto marcha na frente, no
geral com 51 pontos.

Miiivn i

f «

em^mbem
X

Mario de Gouvês Ribeiro
(ACRADECIMENTO)

A familia de MARIO DE COUVÊA RIBEIRO naimpossibilidade de se dirigir pessoalmente a todos quecompareceram à missa rexada em sufrágio de sua almae aos que enviaram votos de pesar, agradece sensiSili-zada essa demonstração de amizade.

^^^^^^^^^l^^^,™aiBBaBHBI.^_Hfa^,^âBii»l

A Marinha deGM
Br a s i l pwfe*
consternada con*

mento do sen inoh'"lllt
QOe Almirante ,M' ' i
WAKDlfiGRA^.
dantedu4ea Esquadram
na durante o úlM°
mundial, manda ceW
na Igreja da Ca^
11,30 horas do dia \%f
daquele sincero affltp
sil. Amienpmhmtrt*
a todos que compara
se afo de fé cristã»

ir)
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Che Novela - TEIMOSA E VALENTE
mi' "The Lctcly from Texas", direção de Joseph Pev

A iiiMiirn ele- Tnliana Lcskova vau Brasil significou sempre alfiunia coisa pura o (lescnvol-
rtacnli) tia ailc «Io brillct entre nõrs — dançando, leeiunando ou dirigindo. Artista, de tor-
itiaiãn tradicional, cin foi aluna de Lubov Egorova no seu estúdio em Paris e rio Ballet de
Ia Jcillltssir lícalizou sua carreiia como dançarina clássica, no cclchre Origimil Ballet
liiisso. suli n orientação de mestres como 1'oi.ine, I.ilai-, Guulclioff e Hmc, Tohcrnicheva,

i-Diiipaiiliiri rsw 'it«<* deixou jiara ficar no Kio. Tlepoin de se haver dedicado exclusiviXmcn-
1.30 urdiam elr bailarinos para o Ballet Siiciely, e o Teatro municipal, onelc é "lliultrc
ile bíllol" n.iliii ilr fundar a su» Acadeir.ia de Danrii Clássica.

NO TICIA 9^ w '«taflF

¦l 1.1,vo Hi:
\ VEIUMUli MA"

F.' di"ini ele registro o su-
i«w que Tini alcançando a,

revista "A Verdade Nua'.1 que
Mary Lopes e .litan Birnftl'
estão apresenta tido no "fert-.
tro I.cpuliiica. Publico •iímii*-"'
rom» oííá comparecendo au

,;.V,V.V,.V./.,\\Wt.^'.«(.¦.«.•.•.¦.•.••.-.•.«.•.(".•.¦.«.•.«.«.« •.«.».*-«.I » • a «I • m . m 4 • - '

AWEks.íkíOS
Fiarem ano-, liuje;

. ite.rior An; ¦¦ ji:rnai't*e*i Fl-ao - Reputado Osvaldo í.lo-.t-nBreuil i!* AniO-rral — Kr. Gll*Mtlo Chroiirall ela Sã, pro-•ntuelo: eio MlnlJlc-lo «lo Tr«i-Mjlw •• Jornalista FranklinPuni!:* Coronel Mario Tn-
|i.r* Ées Sanio* . - Sry Rtriié

M-ei, tabílifio -- Sra.d llortn l-o.iii - - 1'roteR-
rçCttvlMo Motei Hliio • í-rr.• rr;» Mula forrí", ele Fl-ttel-
•TO- {.¦*. i)U:,..e sjmjc3 «$„.

ih

K4SCIMENTOS
Virgílio d*

sra. Yeddta,
au.tiiiu.iit

>«•-'.'. "arliosa
''.ai Barbos*.-CltlIO, ülhtj ii,. sr. New-M Hmanelcs Llmu e «ra.«uel*. vieira Uma."¦ 1-CIO, fllhu Uo nr. Ml*Ittl íi 8S Flllio e B.-a. Tere-«li» íe Jesit- Carneiro de- r?ri.- ODIR, filho eio ar. Hr-lio
V'"3<"'r-. Koiemlra ele Oll-"Ira Ncir.j.-lu/i, lillia tio sr-, Fernati*»S.!r.UB Filho e sr». Artal*'•aitíl:s Klmíej
EIVADOS
J^HOHITA IRENE I.AilK-
Io- lllhí do .v"*.* e ir.i, ,i,

Uom-.cío J.x-
.-Jte Sflle-, U\.

*iaui atí0 DE ANDRA-
•Mm1?"01''1 A OBLAKD1NA
;a £* ,ll:;' <¦* sr. ll.-ltor
lli*-. i r ' ¦'¦ tàsornltia
M^ AIRES DU CARVALHO.
.«'«'lor.lIA ALICE COE-

USMWNTOS
',A'AXUX |'A ROCHA

>ia'iiH íí V :«Auno xa-i ,"*D8An.\f.|ii . ;.r.f. ,..„.
MtraH.**'.^'' **¦ K"'1 horaa
»*:,i'!i "X f • Trineinue. o
riwX""-1'1 ds rrnlu.*"WfcaJ?*aI.ir,h* Mlr««*«.
U:.;,.,," AwMír» tia Rotli»
!> rr,-;.. ,!,:.J- vi'-*r..:in» O.
ü-.-'{: flr-nfi*. cam o sr.
•«ri s«í.6' A"s,ii'--

StA.»» aíWRASD* BA
.«• -IHiCACVP. EIBH.

i:.-;.5( V".1,*1" SanfAn».
» nbf^';."t-' ,l>»»»r. dia 20.:'«M.i ai?,"1 d* «nb<»-

C,t^l,oraU^c.ia,lM::

r*.

fttfti

ronda ela Mota, coro o sr. Abi-'
gacyr Ribalro, Illho elo i'.'. Mc«»
cl.- Rllinlro e da ara. Atiella
QiilntaMliia, «Ibolro.

Ssrvlrio ele padilnhoa, ua re-
rlinonla rellgicaã, o *;•. ltie«
be-r Miraneria Carcioío e sra.
Cíeriiza Monteiro ele Souza; e
iie testemunhas, no «to «Ivil. u
sr. alivio Mota o sra. I.enm.r
Elbelto.

ENLACE CONSTANÇA ¦ DA*
VIU — Reall-sa-So hojo o eiiln-
ce metvlmonlal tia s.Ui. Cons-
tançu Saatos, cnm o sr. Dtwui
Jicn;o da Silva.

FESTAS
— OliUBE M1L1TAB — Uia

lfl, qulnta-iclr» - - O sena-iclo-
nal espetáculo no gelo: "A
Valse, do ImpModor". Uillic-
los ii voiltla com 5071, de abai-
timanto, no Departamento Ka-
ci&atlvo, com o tenente. Iler-
ges no E. E. 1.. ejapittlo Dln-
moiitluo na Diretoria ele) Kf*
crutamento — Ministério tia
Guerrn — c 00:11 o p.t. CarvftUio
:,i. Etilllclo 1'iflin Vei-meliin.

Diaõ '-'0 e 21 • - EXCUIURO RO
Hotel rnzeneia eia Grama. BI-
ihfltés ft vc-tida 110 Deparút-
nraonio Recreativo.

HOMENAGENS
PROF. 1BANV DA CUNHA

RIBianO - • A Associação dos
Servidores Civis elo B:aill e:n
looonhcclmonto ao esforço eiu»
em aeu benellclo lem r,ldo íe-
nllzndo polo prof. Ibauy de*
Curilia Ribeiro, seu atual se-
crctarlo o e.\-i:.-.isldente, aca'/.i
d" lhe prestar uma homena-
Bem lnausurando o seu retro»
to em &u.i üétii!, no edifício c'<j
1. r. a. s. E.
COEMORAÇOES

ME.D1COS UE 1932 — A fim
de comemorar o seu vlgénsuno
PRlvcriatio de formatura, oi
niédleai da tinira de 1S12
constituíram uma ComlssSo
firTanlrradora encarr«goe?« rta
jromerer os festrjes. Será re-
Bl-.zatla no «i:a 2 de outubro
uma romatir. no tlimuto do
prof. Carlos Chagas, sesuld*
Ca- nlmo-ro lr.tlmo. No dia .1.
twara uma nilrfa rm C.indr-
:;<ria c. 11 tiolte. u:n Jantar no
ropacabar-.a Palace. A Ser:»-
lirhl tífi Comissão confr«t-a ceia
drs. Cláudio MMqulU dc Are-
sedo. Ivens Freitai tíe SOUM «
8. Cruvlnel Bailo -áti locuil-
r.ida na avental» Churchill 91,
9.» andar nar,. onde tíev?râ «r
ei-vUie*»* loa:, n ror**rpontírra-
cia. O dr. Aalonio Benjamin
Barr?lraa Terw, tetourrlro «fu
Coa-.l^jio. c-lt rírebeaJa »a
cíi:rri de aetesio.

'•'•VAV.V.V...VAN%%-.-.%-.-JV.V.V.'.%V.V.V

te.iilro «Ia Avenida Cumes
rreiri: pata aplaudir o çran*
de elenco que tem ã. freitles
Lm Jlcl l<'uego c líl vira Pasã.
TIMO DEIiANKV",

A NOVA ATRAÇÃO
OO CIRCO GARCIA
Carola, o rei «io circo nao

nieeliii sacrifício e esíorçoa
jiara-triizer no Rio o celebro
Tiio Delaucy, famoso cron.iu-.i-
1o circense de contorsíonlsta.-i
íiungnros eitit! .ser» uma das
sensacionais atrações cm cir-
ero Garcia.

Oliet-a, ;i macaca amestrada
de Tarüan; Troupe Crlstians
c o.s Coiiülnnuns, notáveis JC-
queis coritlniiam ít-nco os
íiraiidés nuineros do circo
Garcia.
KVA li SEUS AKT1STAS

NOS ÚLTIMOS DIAS
Só até o dia r!!> poderá o

publico aplaudir a nova cria-
«.ão de Eva 'fodor no '"'cairo
Serrador, Interpretando n.
•'Chiejuinlia Fubá", original
de Adolfo Torrado cm atlap-
tatrão dn Luis Igle»las e .Tom'*
Wanderley. ,Tà no dia 2Í Ev.i
e seus uiiisias «mliaroarâ»
para l-eriininliuro :i lim dc' ostrear rm Recife.

i "QVi: ESPETO,
SEU EEI.aTISTO "...
COM UM VIGOROSO
ELENCO
A Empresfi Luis Gnivao vai

esiviir no Teatro Itooreio, no
ploxÁiio dia »(i ti tua Com*
paiihK. de Revistas riuc com.%
com o maior conjunto de av*

, tistrt;: cio -jeiü-ro. Af3im vt-ie-' 
mos jiulo ColC, Silva Flllio,
Manoel Vieira, Grande otclo,
fliir Del Mar, LYo Maia. Maia
Rubia surgir* como primeira
figura feminina do elenco e o
original escolhido foi "cjua
Hspeto Scu Fcllpeto...". <is
autoria dc Ary Barroso, Hitm-
lierio Ciini-.a e Roberto ívjii:.
Duos outras grandes xtguras
lemiiiinas ctsfto cm negocia*
ÇÔts para figurar uo elenco.
AMAXHA

O NOVO ESrETACULO
IIE I)ERCt' NO REGINA
Amanhã, qu.irlafeira, Der-

rv (innc.ilves apresentará un
Teatro Regina "Paria dea
1!100" rngra-adis-Jaia tanta*
.sia-niiisiaal inspirada na fa-
inosu peca de. li. Frydeau
Ocenpe-lol d'Amella" em tia-
durão de Bandeira Duarte e
Daniel Rocha.
CHAXG ESTREARA' DIA I.

NO CARLOS GOiMES
ciiaiip qne no momento fa t,

I sr* iilüma cxcur?ao pe;o
mundo vlia dirctamenle ua
Montevidéu para o Teatro
Cario-; Comes onde estreara
no i.;ox:mo dia 1." de outubro.

°l*HOS INESQUECÍVEIS
-oMais empolgante e adouavel dos romances de aqioa

JpVA-ME 
E RECUSOU SER MINHA ESPOSA * — SORRI E NÃO RESPCN-

]!*rnCCM ° D,AE0 NO CORPO -'¦!C/> > tr' * ia!-m os Aslrcs - Poesia'f" ° »*'269 de
'"•mDK 

HOTKí a náS'« revista do amor, que da sorte, tanto rnai»
*lAt inimitável quanto mais imitada. CrS 4.00 — Nas bancai

CHAMADO DE URGÊNCIA — VOCe É
Canções - Consultórios - Concursos, clc.

ney
Dan Mason (Howard Dum,

um Vaqueiro que por cirusa ele
scu caráter independente acu-
,bu f-empre brigando com seus
patrões, vai ao ranclm de Dava
Bloilgetl) (Ed Begley) íi pro-cura de trabalho, O fazendeiro *

¦^>::i:ii::?íí;:ivví:

fiiiha abandonado o naucho
dos Blodgelfc para ir viver coiii
u anciã, consegue com-encô-lo
ric que esta neceslsta de sua
ajiidii.

C.viil contrata um famoso
Advogado trapaceiro para e:i-

Howard Dull, /osepJiín» Hi! e Craig Slevens em "Peimosu
e VaJeníe" da Universal International

o contrata' apesar ds seu
geurcj Cyril Gullirie (Cra!£
Steveiís), que é o capataa dn.
fazenda, parecer não simpafcl-
ziü' com Dan. Cyrll e a filha
cie Blodgett (Bárbara Kniul-
dson), cão os que na realidade
dirigem a fazenda a seu gosto.
Entre as nmblçBes dr> casal,
figui'.*, a d.e apoderar-se no

.rancho de Miss Birilie (,io.:e-
phine Hul), uma anciã qua to-
dos lôiii por louca, paru venci-1-
lo ü uma empresa ferroviário,
inte projeta ftizer passar oa
trens por aciuf-l&ü terrenos.
Bonnie I^ee (Mona Frecinun).
•x linda cozinheira da lazcnda
dos Blodgett que ajuda a ve-
lltinha, cemhecedora dos maio-
Volos projetos de Cyril. traçA
tini plano para arrasa-las. ti
que Missi Blrdle necessita é d*
uma. pessoa inteligente e de-
cidida que i*ossa protege-la e
parei isso naad melhor do que
Dan. Maâoii.

Bonnie que ja havia díilo
provas de simpatia a Dan,
pna:nora-se dele c se declara
para espanto tio vaqueiro, o
qual não o'istáinte gostar d:,
morra, suspeita de algo e trata
da não se comprometer. Ven-
do que desta forma não scrrV
fácil conseguir vencer a reais-
tencin, de Dan para, levá-lo
pelo caminhei que ela deseja.
ia, jovem arranja tuna briga
entro Cyril c Dan, que na-
i.ufalmente. scu lia em socos e
com a renuncia do vaqueiro
a seu emprego. Dan se despe-
<ie zangado com Bonnie, pois
descobriu que Uldo se passou
por culpa dela.":'À 

Doftba dlirtuiiria du tazen-
ii;t. Dan sc lificóiifra com Joseí
ichrlslin MaHii.), o velho
criado de Mlss Blrdle, o qual
Instruído por Bonnie, ei in-
lormã dc tiuc ná fánendn pre-
cisavam de um vai|iieivu, A
velha o contrata é Dan i_e eu-
contra num rancho onde cxls-
1em: umn vacila um blirio,
dois leilões, três galinhas, e
niiiiit gambá. Mlss Blrdio em
sim debilidade mental íala
com os animais eotno se íos-
;-.em pessoas e e.>tá convenci*
<;.x dt* que seu marido "o ge-
neral". que ioi a guerra civil
çotri ris exércitos de Abrahí.m
Lincoln, voltará algum dúi.
Sintre sitrts mais preciosas .•'.-
cordações encoiitra-se.; unvi
carta dc Lincoln hn qtfjil íi.
noticias de seu marido, ü.i *.
om vi-:ia elo panoraniti preten*
de ir embora, mas Konnie, qi o

contrai' a maneira de usurpar
da velha .sua fazenda. O pin-
no consiste em fazer cmui que
um tribunal a declare incapu-
oiindn. e nomeie a Cyril e sua
esposa tutores de Mtes. Blrdle
pnra que eles manejem .seus
íiegócios. O advogndo e .scu
cliente fazem uma visita «o

rancho cia louca para explorar
o tei'1'eilo e esta lhes diz que
mela poderá fazer até que
o "general" volte. Ao falar-
lhes ela caria de Lincoln, e.s-
tes pedem que a mostre, uras
n cheiada ds Dan e>, deixa
descüncértados.r No dia se-
i-uiiite, um dos homens de Cy-
ill provoca um incêndio e en-
quanto Dan o persegue e os
demais acendem para apagar
o fogo- outro capanga do mal-
vado Cvril roubei a carta de
Lincoln.

Miss Blrdle è solicitada para
comparecei' diante tle um jurl
ii!te. decidirá se ela está no
;;;-n juizo perfeito, ou se cal)»
aceitar a '-geherosa" oferta riu
Cyril er ei3]Kisa tíe se encàrrc-
garrin dela. Segundo a lei so
podsin ser tutores os casais
registrados na comunidade e
Dali e Bonnie. correm a casar-
su p;ir.i estarem em ultuáçâo
rte pedir que eles sejam no-
meados. Náo obstante liíro
nfio teria sido necessário icU-
todas às maneiras eleà se te»
riam casado porque se tiniu -
vam). pois quando o advoga-
elo ele Cyril ]iede que seja l!dn
« carta de Lincoln como de-
monstração da. loucura da ve-
lha, que fala de seu marido
crjmo se ainda vivesse, esta a
recita de memória declarando
no final que os homens bons
não devem morrer e. por isso
ela não .se resigna em consi-
derai- morto seu esposo. O jurl
depois de escutar com profira-
da" emoção .sua", palavras, a
declara em seu juízo perfeito.

Getlnul Ftidh e Hengl líihmd, no lilme "Co:tiço da Vida", filme tealista que traz do
volta èfs nossas leias a Kanqs Film
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NOVA ESTRELA FAEA BLASETTI VIDA Si

9 QUE M\ PELOS TEATROS
1**—
{REGINA (Teatro Dulcina) ?

I
I
I

I

j DIREÇÃO

i

RUA ALCINDO GUANABARA,,17 -- FONE: 32-5837
AMANHA. 17 — r.STRÉIA, às -'0 * 88 lis. 1
DERCY GONÇALVES

na SEGUNDA SURPRESA ela sua
brilhante temporadR :"PARIS t)E 1900"

("Òccupe-tol d'AméIie !"
Versa» moderna e musicada de Chiam-a
de Garcia sobre a engraçadissima pe^ra
o. Peydeau, trad. ele Bandeira Duarte e
Dsniel Rocha, partitura, Jayme Memie;.

CHIANCA DE GARCIA — MONTAGEM :
PERNAMBUCO DE OLIVEIRA.

ÍXTA-IDIRA: MVIINÉE AS 1G HORAS. PREÇOS
in;i)t"ZID(1S — (Bllheles à venda) é

Teatro República
Av. <'vm«-« l-rflrt - Tel ZZ-ÜZ1J

MARY LOPES • JUM DAKIEl
Apr-iFftM.AítI"A VERDADENUA"

I)r ratrto Orlumlo . IBarta D-Jilel
•víX':.,'¦'";"i"';•', ;*'"¦'' y' ...
:*/tj. ¦¦*.*'<tfviff ,'Pagõ t Lux d«t Fuego
'fM\ 

lltlt^l.llM la-K-iOCCAO COM VMT.KANDi: ELr.NCO

I CIRCO GARCIA
'»

AV. PRESIDENTE VARü.Vá - JUNTO A OENTRAla
f II I .1 i: I A ill Ií N 1 II AS 2 1 II O tt A 8'

Quintas*lelras - Vesperal ils ifí horas;
ilibados e doinlngos; as 14,3ü o 17 horas,

| CHÊTA. do Tarxan — OS 4 CRIS*

| TIAN - OS CONTANTINI
«ttravôe* Inlernaoioiials — Animais iimet-
Irados — Feras Indianas — Uni veril.i-
delro Zonlòfirlco Ambiilaiitc.

I__==s== J
VA^v.v.v.^v.%v.VaV.v.^v.^^^v.^.^^^v.v.v.v.^.Va^^v.v.v.vA^^^v.v.^v

Hleonera Uuiíní Dragii «- a
ultima descoberta do cinema
iinli-.no, Nrituval ile tlêliuva
e iiertenceiite a dluliut» ta-
nillia burguesa, a jovem dei-
rxára-se persuadir pelo crítini
leatml Silvio l)'Ainico a. in-
gressur no cinema. O prituei-
ni filme em que participou,"Altura", «io teve, porém, o
biieesiH) qne desse ne çíperava
e a jovem estreante já. pen-
sava em abandonai- a cariei-
ra cüiéiriatogriificá, quatulo o
ellrelnr (,'oineiM-ini «1iií« «lar-
llie iiiiira ojiiirltinitlaiie no fil-

DOS ESTÚDIOS
O comediante Alah Young

acabil clc iiiiclar uma "tutu-
nes" artisticii qae o levará íi
dez dos principais Estados do
Tio tíitm, inclusive Indlanopo-
lis, onde êle terá e, oportunl-
dade de assistir à estréin do
seu recente filme para a Mar-
ca das Estrelas, "A Fellcida-
de estava perto", técnicolot
que apre-renta ainda a- can ¦
tora Dinah Shore e ei bat-ilo
no Robert Merrill. Nas suas
Ruaritjfies no palco. Alan alua-
rá ao lcl.io de Joau Taj'loi,
uma figurinha colorida que
está fazendo furor em Holly-
wod.

a. •»

Para evitar 'loinpHcaoÇes
eiiislolnrcs. a fráiu-.esinlift Su-
Kin Claiilicr resolveu dar wm
pulinlio de Patis a Hollywood.
e foi disciüii- perãsoalmeiite as
t-onüináes ti» seu contrato eam
a Paiamoiit. Se luila) correr
ctti bon. liartnoiiia, como se es-
pera, Susan será a "estrela"
tle -'Persiiiu Cittif.". Vm "pai-
plteU'0" de Hollywood afirma
«iue a inaça e de "o»tra«*olUar
«oracÇes He malária pUsii-
ta",.. • *

O Cha)-:! d? Imprensa ema.-
iiiatKjgrâflca, rir*. Tóquio, ron-
cedeu a "Crepúsculo elos Deu-
ases" o liuit-el correspondente
"ao melhor lllme elo uno", e
a Billy Wllder, o do "melhor
diretor". Tal como aconteceu
ho recebero diploma ofertado
pelo Clube dc Cinema, do Rio
do Janeiro, mr. Wllder iiile-
diatámente telsgrafou para
Cilehia Swanuoiii tranainitiu-
dei-lhe a auspiciosa noticia.

uie "Peisiune elihise" (Vene-
zianis fechadas)'. O resulta-
«In foi unanimemente conslde-
ratlo anuio satisfatório e, lies*
ile então, Kleonora Itossi Dra-
go pnrlleipou rm mais cintro
ei-luloides, ainda uúo presij.ii*
lados nas telas italianas, cn-
Ire os ijllais "Tre síurie proi-
liile'' l'1'rés liislínias proibi-
das), de Augusto Ccnina. Mas
Alessxndio Blasctli, que as-
siVaira à filmagem de algumas
eólias, feri questão de tê-la ero-
mo principal Interprete íemi-
nino, ao. lado do protagonista
iiiascnlirro Amcde.o Naxxarl,
no filme, "Ta, fiàinmala" (A
labareda), tlrdao da famosa
pela, teatral de Henri Kisle-
miteekers a» ntie eslá sendo
rodado a.íiiaimentc.

RIOltEPORfER
23 ¦- 29 04

.•.«.•.¦.•.¦--.-.¦-¦-ai.

CINELANDIA
••;'('•;•C.al'lTOI.10 _ '.'.' BUS

síae-s paüiUla-aili"".
l.MlTitlo — :::*!i:iü - "Maij-

niai.ii* it- rsiiífaiu" — luuin
IlHV I* Hlllillll Sliil-l  - —

I _ 6 — S — III l'.i .(-.¦
MKTtiu -• :•' Hl»». - • "(l"'1"

liara. li.'!|'r" • - .luln- *l .'•' l
r Vali JOllllSilll i' - '•' •-
4 — c .- !| ... ! i lr.ii.i-
.... ij .- x — ni luira-i..

PAI.ACII1 - :: il":t • ••«> '*•
(t-essli ilu Interno" - «"c"11
i otey <• Vera italsinn •- ': —
l_6  t — 10 lima.

l-klHK' -- :.'.'S'.n.. - "Hei»»-
.a tnaldlla" — llnfivard »
.ludy l.aiiieiiir — '.* — ' —
0 ... d _ in iiaijjs.

l*l„\/.\ — -ii-lil-jl — "O ailliiuu
aaililillin" — AlUli 1 -artil •
l.lz-ibetll Siolt — r! — 4 —
a, — S  Ml lioian

iil.v — -'n cn:; — vpímtsnío*
mo'* — «jIiíh a Jaiiiuon »
Marilia Kaye — : — s.lii —
s.io — 7 — M'.i — •" lioii«s

ItlVOLl — 4'.'-Sj.'."> — "<• canil*
nao para « c.^iic»'" — ; —
4 — ti — | — 10 Itui.li.

VITORIA — 41-90:» — "O lorlo
ria Tlnsanara" — l>»u« Clarj
r> Km .lolinínii — 1 — -1 —
4 — r..?9 — 1 — í.li» — ie.20.

CENTRO
CliMKXARlI» — 4JS34.1 —

"Miaeirlj t*i' e "llalnha dal
.iniaiona'.''

CINBAC TlilAMlN — 4!C«:4
— HÀttOSl |Uv-vairtl»|ni".

COI.IIXIA1. — 42-K15 — "O nl-
limo ramllllio".

I'I.URIANO - 4J NT4 — "O U-
crr'.?«» do Inferno***

tilAUANV — *:MjI — "Suail-
h-.*i da lfl".

1I)|:\I.  Í1-III* — "Mnil
buco* te favíiaai"

IIIIS — 41-Dfta — ' l-r.,l-i , üa
favela" e "V«.* di; r';<iol.**

I.\p.\ _ CJ.1H3 _ "Sublime
taidulgrcria".-rUARROiOS — 3:-1SÍ» — "O
mulato".

MtAI DE *..*.• — 4* 2^!í - • U
fi.ir- da ilncacta".

OLÍMPIA — 4:-»9»J •• **\>n.
deli»" e "O forasteiro ml»-
trriuso".

rARIÍILNSE — HZ-ltit — "O
ufilcrin caudilho".

mcsiDFVTE — 4*--i;t _
liTjm.i niuldtla".

PRIJIOli — 4-,-írSSI — "O ulll-
mo «¦*<¦-.'-...'

RIO BSASCO — 4J l«í —
-Ceuta Din".

b.io JO!*i:* — 4?-»»*! — "O
mala *Joar<iV.

ZONA SUL
âXXBCâ — -A i-i-, .* i*»ia-

tjW.

HOJE NO RIO
AsroniA — iMiitiii — ~«i Ki-

ltiiiai i-aiidilho".
nOTAKOGO — 2U.2ÍS0 — "<»

reisreiari do Infiuuo".
«;i .«.Nvn.MtA — :!ii•!>:::'." — "Os

i rí-s Xarás".
IPANEMA — 4T.ÍKIÍ — "A

(rniiale IHila«,-i\o".
11rui.ON — "i.*.'i(ii-iiip« tia íim-

.lllri llll — "..-ÍSIW — "Cedo
liara bi-IJaf"t

MIRAMAR — "O fuile dn VIU-
cama".

SAC10NA1. — ÍS-OOJ i — "llili-
de necra",

PIIIXJA' — 4T.2ÜM — "Soli ,,s
««tis Ue Nevada", r ".M-dlia-
«io torças".

POLITEAMA — :5-lH:t - "Ca-
«alo 13" c "Cndiito T«\ati"''

RITZ — 17-7224 — "<> Ultimo
raudllho".

Itn\ _ 47-1114 — "Meus ln»*
«-os le esiiftam".

KOXV — r:;-s:i.í — "O rr-ifs-
so do Iiilerno".

sao t.ris — ="•:•:!) - "Men*
brt.ol te e«|ii-i«ni".

TI|UCA
AMERICA — 4» 1313 — «O i«-

crpsso do Inferno".
CARIOCA — ¦"•-sim — "Meu»

braço*, le espetam*'.
METHO — 48-8810 — <-l'fdo

•ura beijar".
OI.1NUA — 4S-l-i.il — "O ul-

limo caudilho".
1HUCA — 4.*irus — "<i foiu

lt.% llll.Jlit «' 
'

OUTROS BAIRROS
\\i\IIM — 4S-I66. — "A

tiande tentav-o".
P.»M>EIR.V — rrS-lilã — "Nio

e nada dhso" e "Iniaiifii!»
do nfite".

1ATIMBI — Ü-iílI — "Set-
ss untrrnlav.

EMTAIJIO 1>C SA' — SS*S923
•Uoiiío'' c a "Ima dc de-
torneiro"".

rilMIXEXSE — Zt-ÍWi — "O
irtooro dos bandclelrui" *
•« .uai jo luladnr*.

«ill.UAf — S*-nil — "Bain-
netas «alada»".

HallUOCK I.OUO — 4S MM —
"O ultimo raudilho".

MAKACAXA — IS19I» — "A
-.'.*>••» ¦•¦-,.

SAO CRISTÓVÃO — ;S-4S23 —
('-.-¦'¦•• antes do > i •¦ . ¦ ¦

rer".
• ANTA ALICE — "llopla «Ka

•utro Biond»".
VEIO — '1-l-íl  -.\» ma-
Ihert» sabem '.¦*•• e -A

:ai:;r..i d«* saUtia*".
Vll.A ISABEL — 31*1310 - *'K'

iirulliido amai".
SUBÚRBIOS DA

CENTRAL
Al.PHA — S9.8C15 — ••«. srau-

ile lentarrlo".
ll.INDiriüANTE» — S!l Í-UÍ —

"Arrojado a*it-bnsíb" e "«"I-
ilio «io Xeque".

I1AIIONESA — -Ueumia» "» vi
ila" e "Si-nhor sati".

lialrUIO XICTii -- "l.aiueroí pua
r.iiislia".roí.isr.u — ;:í-x;.vi — "M«iu
lararos Ir esíicrani",

CAMPO ORAM)** -- "Total»''
e "Mfu auil«*o Hattfj".

EDISON — 25-4440 — "Aprnai
um ri-liiiaiiientr" r "Teslé-
aaiunlia de tlni.i".

I11AJA" — 29-8330 — "A surii
e n sabido".

JOVIAL — 29*053. •- "Meu
ilestlno é pecar".

MADUREIRA — 29-8133 —
"Luar dai serião" e "Baii-
itolelros ilo Missooii".

M1SCOTE — r.íl-tllll — "O ul-
tirao raudllho".

MEIER — 29*1222 — ••llotueiu
ti»'.'.

MOIlEl.O — 29-1378 — "Mulher
«li* rua".

MiHKItMI - Bansn — SI2 —
"liai grilo «Ir aD(U1tla".

MOXTE 1'ASIEI.O — JI 83.10
¦o reçresso do Inferno".

PARA TOHOS — 29-3191 —
•Herança mraldi!»".

PIEDADE — 29*«B32 — "U,,!*
i'.l c1-«.i7Wit. X

1*11 \K — :9 lUi. — "lilinr
. aibinailno'- e "Kü.l.-r aalii
lima vida".

im IXTIXO — 29-!'*li> — "Mn-
laer de tua".

RVUIX — 49*103 — "A lo-
liusa".

KOtMIS -- 49:rt«l — *'A no!-
Ta que nio beija" ? "Uni»
ranu->ma- \iini".

SAO JORGE — "Se t* fora
lei".

IDUOS OS SANTOS — 49 Í»h.
— -«loattete'*.

VAZ LOBO — 29.9I98 — "O
faile da «intai".

SUBÚRBIOS DA LEO-
POLDINA

BKAZ III: PINA — 3--T4» —
"O forle da »;.-.-¦..

FOXSLLESSO — -Meus bia-
lat le espciaan".

«iSIEXTE — M-tISI — Meia
nolle" r "t .-;-¦ « deiara-
paraao»".

MALA* — - ll-raara. i, . i .
PARAÍSO — .'-:¦.. — -A nln-

'.V.V/.V.W.V.V.V.V.V.

fa nua" e "Exilado dn pia- J
nalío", *
PUNHA — ,10.1121 — "A on- i
tra e. en" . "os valente» ela i
iDontriiiUi". <

RAMOS — rrü-lOM — "Kll Kar- J
non e '-.Missão na Corfiln". ]

ROSÁRIO — 30-1S8O — "tis fl- ,
tiiu* «tos meumictelros". a

SAN'1'A CECÍLIA — :'.ll-l»:3 —
"0« «Tiregoí riam aisiiii" '
"Uesllnn i- lilivMII". '

!ANTA HEI.IrXX — 30.?a1f,fi \
"St*í,f»*iii. ü** K.-.tftdoM, (

$.10 i-l iiíin -- "Meinl-liliei ,!,,. ,
sete nliilli,'\". i

CAXIAS
''\ 'W.lUlI . vtJDltASIL

.gula"
liir.l".

PAXIAS — "Moliia-r fcja;:slei"
r "Kaia e tiilaliillu".
ILHA HO «'.(IVI KNAIlOlt

JARDIM -- "Braali desconta*-
rido" e "Cumplicidade".

GUAKAWU1 — "H« seesiií eaaua
ailira".

NITERÓI
ÉDEN — "loa jaaiu it an-

Rlistla.".
i.Mi-irKiii, — "Vluiauç* «ia

Jlorasla" e "Trilha dia leaoo-
ri»".

II XR.I — "O fuile ila. Tln-
tsnr»".

oiihvx — "o rejrétio «tn la-
fetno".

PALACE — "A Inlriiaa'-.
SAO JOSE' — "Os r.rejo" riam

j.sim" e "Lei a tiro".
PARAÍSO — ••Vonlade liado*

mlla" e "latrlmaa de mu-
lliei".

VITORIA — "Liiirecla H.irtla"

PETROPOLIS
uu.lilKi — -ii intiii.lal.i a«-

life" e "X mulher liíre".
I XPITOMO — "O fone da nu-

gane»".
D. PEDRO — t.lUIM dk

fleteain" e "A nillia Ua it-
i<uro".

rt.rROPiHIS — *A Inuota".
VILA UAD1T1

OLORIA — I «p-al • (ontia ti»
pada" e "Males »-.i„:e,n¦ . '.

NOVA IGUAÇU
IROAÇC- — •'Meus bi(na le

earieram".
SRS. GLRENTES DK
(INLAIXS

A lim rie ria* «.are talam
* :a--->s <ns CtttttH tff ti-¦»-¦*-- que "i"'.. ,¦.'. dia-
riarrenle pedimos que tus
aii.e-m . ,-j¦,-.-. - ;:¦«:-,, pa.ra <iu- o puhlicn cio seja mal-.ir.-r.ii* e -. pnipr-io i ¦¦-; ¦-
t*> e»* cinemaf. Atendemos »s
»'T•- >« pelo telefone «--:'-¦¦¦
diariamente das 13 ás lí bo*
rae.

E:pt-trial pnra DIÁRIO
NOITE
Por JOHN T<

ÍÍOLtywOO/J - • (INS
O caiai Julex Stuin com
uma cam em Paris r. 1
esperam que Doris compi
ocniiMaroaret Biclclle e 1
tu winston para ctmquíst
primeiro lunar rumo o
triões internacionais:.

DA

DODi
; i ._

pvott.'oi.It,
Ctil íi
f?05/-'ur o
vifi-

Km sua- fcsla-cocktctll, J1
in/ Siiujlelon deu. ero? cor,
dados uma. pré estreia, dr. i
precioson vestidos iptc Hnw
Grecr desenhou para sita
treia vo Blllmore B"u!,
próxima semana,

r- « *

lioseoe Karn.s escreveu-
dizendo c/w: vai tomar
curto período dr. ferias col
neu. popular programa, dc
Ir.visáo "Rocky Kiiiff, Deta
ve" para vir u llollyux
isitar ti *ieío, Rokoc Tt
Kami.

a> ?

Grade Fieldx e neu ("i1
e.iiefo encantados cem a ;
em Capri,..

ml:<

m

\J~^

Vá ver
^atA^, N-^a*? -im

«w* •"• Mil

hoje i
~x.^

x^B%
mmMmM

m

0 melhor espetáculo
europeu de Patinaçã®
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íM A maravilhosa - / / Revista • Fantasia

ES»! ^^ ooi Frit» Fitclior fe

WÈ ^"- •*
^» -fr Patinadores campeões olímpicos I
m£: *Jr Bailarinos excêntricos I Cômicos I
vbJ& -iV Coniuntos folk-lóricosl Grande

llll 
*.'• Orquestral Rm 33 feéricas cenasI

I PAVILHÃO DO GELO 11^hi í * 4 *i
JÊU Ponto da ColobWíO

VI$PW*I$: -* - - « *i»
•Obcdoi • damlRgos os iT.CO hn.

W& IIIHETIS A VENDA i
.' CtNIRO. 'Ca-^a*. Ia«.t" . A». (>• «an», BI . tri.

jpE[ •.8^251 CO»ACA8A**H. Cci-eta.-a í»a - A». N. S.
.oowitwa ICS» t f ti. »?<42S lanttta «V^stat r ,a

í-V^v '.»i:> r» a. »t.a 143 A le. 17.1414 . aMrlMMalt,
íjh} <*•> W *«•.»» ««. «IU««. «a Wti.,.;,,,» da »».*&ão de, Gl'«.
^^ t.'0'MACÕlS 

't< S7-4TJ».

Gerol CrJ 30.00 - Codeua num CrS /V.iO

^ Codsiro orei CrS <?6.50 Fri**» CrS I70.59

T ¦¦' ""- *--•'mtm&r.i*n.Taw»(d-^M.*^a-r .**. ^*. -«x*. *r^ar^ v^>^"^^^SPaSfr^^fetS.
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ALA CANARINHO...

ituação Está Periclitan •••
Diz o "Homem

(,....,.,,*-a.r.~ ¦•»:—.-¦¦•¦ -r y.:rjr.::ffyyjfiy4 f'y

Oduvaldo Gozzi c a emissora cem por cento esportiva iiifoiv
inativa — Das "peladas" no colégio às irradiações do foot-
bali —A direção do Departamento Esportivo da PRD-8

Reportagem dc MANOEL SARDINHA Fotos de FARIA DE AZEVEDO

:,'> assim, a vitoria scrin irr-
i.i. Nunca perdeu uma ;..ú
partida.
Crescendo, o entusiasmo pc-
o "foot-ball" despertou cm

Oduvaldo u mardoroso enlu-
siasta ilas pelejas profisslo-
irais. Ansim, cm líi:i7, após
vencer brilhantemente um
"test", ingressou mi radio
Nacional cumo locutor espor-
tivo.

Da rádio Nacional partiu
para integrar a equipe espor-
tiva da radio Farroupilha, mi
Kio Grande riu Sul, oljUiidu
novos sucessos.

Dn sul do pais, Oduvaldo
Cozzi íoi chamado para a
eqttple da Mayrlnk. Veiga,
onde atuou pm- lonso lempo
com Callârlnho, Eduvãldn
Lope, Lúcio .Guimarães e
Lourival Pereira. Ne.-ita época,

Oduvaldo Cozzi lançou um dl-
l.o, tão já popular entre 0:1
ouvintes da Mayrlnlc Veiga:
-Fala Canarínho", que nua--
cou época.

Nu Mayrlnk; Cozzi atuou
durante uns cie;; anos c nesla

época, não se ouvia oulra
emissora pois os sintonizado-
res tinham em Oduvaldo, um
perfeito loeutor esportivo,
dando vida até nas "pela-
das" em disputa do Campeo-
nato Carioca de Football,
lornandp-Ee para os ouvintes,
uma grande partida.

Quando Gagliano comprou
uma emissora c a transfor-
mou em "cem per cento es-
porliva e inturmiuiva". con-
vldou Oduvaldo Cotid. para o
Departamento Esportivo. Foi
um golpe de inteligência e
justiça, pois na Continental,

Oduvaldo Cozzi formou uma .
equipe cmn Waldir Amaral,
seu secretário, Sérgio- Paiva,
Jorge dc Souza, Jo:é l^ias. Ri-
cardo Alfredo, Waldemar dc
Barros, Mario Figueiredo : e
Moisés Simas, que t: real-
menle de grande eficiência
para os ouvintes esportivos:

Pelo microfone da Contl-
nental, Cozzi,'uni dos mais
perfeitos locutores esportivos
da radiofonia carioca, criou
outro dito que imecliatamen-

le caiu na popularidade:"Situação periclitante"..;
E assim, a Continental

continua sempre servindo ao
Radio c ao publico, que c:;ige
bons elementos, dedicados e
eom aguda compreensão d.i
"reportagem" e profundo co-
nhecimento do esporte, como
Oduvaldo Cozzl.

Oduvaído Cozzi enconfra em Valdir Amaral, um perleito secrefarío 1\, __^__

|

i9m1i
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BAR, UO CARLOS

Hoje, ás 20 horas, no pro-
prania "Bar do Carlos", de
Évo.!do Rui, comparecerá o
vereador Luis Paes Leme que,
junta mente com os fregueses
habituais, apresentará movi-
mentada palestra em torno de
palpitante assunto. E' de se
esperar grande surpresa. Nau
percam, pois esta audição qus
o Cacique rio Ar vai apresen-
tar aos scus ouvintes.

MUSICA E ROMANCE
Km substituição ao "Correio

do Cacique", que vinha sen-
tio transmitida aos sábados, a
parlir das lü lioras, a Radio
Tupi passou a'' apresentar o
nròerama "Musica c Roman-
ce", produção de Wilton
.Frcuicr) e Sylvla Maria. Essa
luva atração contará com o
oasi de radlo-teatro da G-ü,

\ entie eles, Paulo Moreno,
Nevda Rodrigues e Avalone
F

NOVA DIRETORIA
Recebemos e agradecemos o

convite para a posse da nora
diretoria, da Associação Bra-
sileira de Cronistas Radiofo-
nicos, a realizar-se no próxi-
mo dia 17, ás 16.30 heras, na
séde da Associação Brasilei ia
de Rádio.

w * *

CANÇÃO DA NOITE
Produção de Miguel Gusta-

vo, "Canção da Noite" vem
se firmando no sem lio cario-
ca. Nesse programa, trans-
mitido pela Globo, diariamen-
te, ás 'Jl horas, o autor visa
com oportunidade e humorls-
mo um íato do dia, glosado
numa paródia musical.

rEKSEGUIÇAO
Após o sucesso alcançado

eom "Coimbra". Esther d-"
Abreu, cantora da K-R, vem
de levar a cera o popular íacl'J
"Perseguição", dc Carlos C:
Maia.
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O êxito de Maraviíiia Rodrigues, radioalriz ^ue venceu.
convencendo, teve como lator inegável seu esforço pro-
prio no senlido de buscar esponlaneamenle cs necessa-
rios e.-isinamcnlos com os mestres no assunlo. A loto
ros mostra Maravilha, ainda no inicio de sua carreira,
guando soiiciiava de flodoJ/o Mayer a sinceridade de

scu parecer, qiian.o'-à iíiterprelacao que prelendia dar
r.o paoel quc lhe lòrp continuo. TaJenlo aliado « ânsia

do perfeição é formula que lem levado inuiios asfros uo
pinearo da lama

(-) DUVALDO COZZT, após
' vários anos de renome es-

portivo, loi convidado por
Gagliano Neto para dirigir o
Departamento de Esportes
da emissora Continental- Já
no cargo, Oduvaldo vem rea-
llzando uma grande progra-
mação na emissora cem por
cento esportiva e informati-
va, obtendo o exilo dc sem-
pre,

üsle convite a princípio
veio contrariar opiniões quave
que gerais, visto serem os dois
locutores, considerados como
;i::is maiores cartazes esporli-
vos c que, assim, para mui-
lus, seriam rivais.

Puro engano. Cozzl .'e dá
muito bem com Gagliano. São
dois bons amigos.

Oduvaldo Cozzi, com a res-
ponsabilidade das programa- [
çoes esportivas, trabalha com \
aíinco, contando coni ótimos
auxiliares. Muilas V e ¦/, os,
acontecimentos imprevistos e jsensacionais, obrigam a equi- i
pe por ele comandada a um '

trabalho rápido e improvisa- i
rio, o graças a organização ,
perfeita, i'so tem sido possi- |
vei com grande cficiencii o a
prova desta verdade está nus
.sensacionais reportagens, re-
icntcmcntc feitas por oiasião
em quc se verificou o dc?an-
! re com o bondinho do Pão
..... Açucar.

O tempo é pouco para Uri-
nir o Departamento Esporti-

• da Continental e muito
¦ :enos para que Oduvaldo

ozzi possa exercer uirja eu-
ia atividade. Longe uo ml-

i rofone, Cozzi além cie algu-
raa diversão, descansa. Só -
mente a leitura õ nutra de
rmas ocupações r uleni dos
Pons livros, quo formam sua ¦
t.iblioteeu. «companha ele pe-
i<;s .ioinais os acontecimentos
i,o dia, Não pensem os lei-
iores que Oduvaldo Co.;zi
|-,o"sul uma 'J''m montaria
biblioteca, somente paru uni-
b:;lezar » casa; ao contrário,
pois o locutor esportivo e mn
i itudiosu constante a uu
..predador das belas letrr.s.

Cum aquela simpatia que n
i aracteriza, Cozzi relata pa-
,.t lodo?, a alegria que o tra-
balho lhe dá, sendo uma ria.,
coisas mais importantes. En-
tre outros acontecimentos dos
quais se recorda cem emoção,
íiclaca a irradiação sobre a
regata cm que o barco "Ven-

daval" chegou cm primeiro
lugar.

Quando garoto, na cidade
rie Lorena. jogava no "time"
colegial como ponta, esquerda.
Nas "peladas", não perdia um
só "shooi" e marcava sem-
pie o seu 'goal'. Quando seu
Colégio disputava alguma
partida com outru, Oduvaldo
tinha quc ser convo;adu, pois
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Em pásinas de icvisUs «mos Imiurnlemcn!e «ma tao
á gui a de tesic. vem ctm o nome ua rctrataao. Aqui
*e iraU ce assim proceder, e* parque, natuialmenu.
•s que Maué2iiiiio Arauja t imi ócs vaJc-.es ãcsUcar.oi
«ro c maston natlcnab. Mas a Iclo ba-taría. ía! a
aOjmlai^Stâe. Náo julganáo bailante csa mniUpMd*
fie a:aaçio. t lamtem um grande coteja lia smpiciisa
ialízado. Fí:a «ííbiw "Rua da PiaKnJa^ Smi «m sa-
f*í5ctjal, osiíe ís mestra 1*0 l»:m humuii-ia «aa» na

niilXOi; A C.I.OKO

Gerdal dos fiaulo-, o lovtni
radio-ator que tantos sucecsiis
vinha obtendu pelo hilcroíone
,t.i láiiio Olobo, está com iiin-
ias prontas para integrar ii
"cast" rio rariio-.r.itro da Clu
be i|<i Brasll, Certamente Ger-
uai tlu.; Santos continuará na
sua trajetória artistica, par.'
alegria das suas fans. Na
Clube, atilará ao lado rias ra-
dlos atrizes Noely Mendes i
.w-ura Tavares.

VINGANÇA ,-.
Esquerdlnha. poiuclro canho-

I j co quadro rubro-ntgro. a;nis a
vitoria alcançada sábado Ul-
tlmo, frenlc ao Botafogo, atir-
mou ao microfone da Râdiu
Continental: "Estou mui: i
satisfeita, principalmente, par-
que csia VitdrU vem tapar a
beca de muita gente. Vem
tapar a boca dc uma gentí
de rádio, que vive me marcan-
do...". A forma com que se
exprimia, demonstrou clara-
mente sua revolta contra -i
que o ••Mengo". no proira-
ma *"lialatira. mas nâo ;.«'.'.
lhe vem fazendo desde n''c loi
rriado. De qualquer forlin. c
diante de u»n mierofoiic. tí--
oil:-rdi!lll.i ren-esuiu n dr-..-
Luu de tanto necessitava.

BAR llll CA1SI.OS

O programa "Bar do Car-
las*' movimentada audição dc
Evaldu Rui. quc a radio Tupi
.- ¦:¦..¦• -.-.-. todas as terças fei-
ias ás 20.05 horas, trás ao (r.i-
rnotonc figuras rcprescntit:-
vas dos mais varlasíos ^eio.-.s
da vida brasileira. Et-ta noi-
tc teremos o vereador Prra
Leme qae esclarecer* aos ou-
vintes ca emissora liún- As-
iodada, uma sene »te cfsts-
ames problema; que »üaam
os cariorai. Drslaca-se ew.re-•-?. o "metrô". Sao peieair.r<_Ja moTíceniada audição r-e"Bit ti» Carlos". bo}c pela
o»ca da TMpl.

$3$m HP^':' ¦¦:¦¦&:'t. ¦..¦.¦¦^I^m
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QuamJo essa orlisla, ainda muilo jovem, eslreou no leaíro. Ioda çenle percebeu que ã
sua orle rep.-escnialivu se aliava uma personalidade singuJar. Mas o radio — e nin-
¦7uem o ignora — tem conquistado grandes vaíoros do paico e Nelma Costa eslá nes-
se numere. Na Globo, de que é exclusiva, lem vivido grandes papeis, conquistando en-
Ire os ruvinlts a mesma admiração e idnntico aplauso dos quo a viram representar.
Mesmo sebendo que não é visla. quando emite sua voz, sua fisionomia espelha as vi-

b.-arccs daquela que 
',ncarna. .1 loto é uma testemunha do que alirmamos.

ÉB^ <mm §W fv:"'f"'-;'^m
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Do terraço do edilicio, declara Oduvaldo Cozzi: "A siluaçSo eslá pericíitanle"

escreve
-ouvi dizer que vai ser

l-tnçada uma outra novela
tipo "O Direito de Nascer".
Será mesmo verdaú; ?" Ce-
mos qu; fim. NcUíO de Ale::-
car. E, ao quc tudn i.idic.i.
estará subordinada ao U;u?o
••Os que não devem nascer",
de autoria do produtor cubi-
no Felix CaSgnet. o mesma
aulor da novela que vem ten-
<;o transmitiiM pela K-E.
Quanto ã estação, nadj po-
demos inorniar.

» * •
— "... Go-to muitj ceie.

será quc..." Sim- ZiU Ca-
bral- o autor ee "Cem a Bu-
ta no Mundo"', programa
transmitido pela Globo, cos-
tuma atenSrr todos o< pctlt-
do? de fotogra Das. l>cma
diretamente para a E-3. e
Raul Bronins enviará a foío
qae você tanl« ouer-# » »

-f\>r que náo escreve ele
para a A-9? lxvpoldo Ferrei-

Túila ciirr.^pondènria pa-
ra "Os lans". deve «rt
endereçada à "itádin-('n-
luna do Kan" DIAKIO
DA NOITE — Rua Sara-
dum Cabral, 103 — Kio.

ra ê fillio do casal Cordelia-
Plácido Fernira. Para o eu-
vto cc íotes, basta escrever-
lhe- pois será atendida. Quan-
to á ultima pergunta, sã ele
llr? poderá informar.

Em quc horário poâen>i
ouvir o locutor Jo^c Acrisio".
O ¦ • • .1 locutor da Rs;,:- £2-
dorada Lecy Abreu, como to-
dos os loeuiotti da ZYZ-22.
náo :-.r. horário *.:.:¦). ET
casiiimc atuar na paiic da*.-¦:.".-. bem camo na parte da
manhã. Sim, sea pniido se-

ra atendido desde que você
escreva. Sempre às ordens.* ¦ •

"O Hcber de Boscoli óOila
da lilho tíe Iara Saie;.?"' Que
pergunta. Fan do Trio de
Osso. Então você ignora que
o pequeno c já grande ain-
mador Vitinho c muito queri.
do pelo Heber? S5o grandes
amigos, e um tudo faz pelo
outro. Sim, íão casados e
muito felizes. Faremos a rc-
jaortagem sobra o mais novo
do "Trem da Alegria", pois
cie merece. E;creva-nos quan-
do quiser. « « •'

"E" verdade quc Jaime Mo-
rcsM Filho deixou a Jornal
do Braiü?"* Sim. -Carroelía
Santos Lima. O locutor es-
pertiro deixou a F-4 há paa.
ro mai' dc dois mesrs. c-Jan-
do. atualmente, estudando
diversas proposfaa que rerc-
bca de varias citações cario-
ca«.

T UJ t

20.05 — Bar do Carlos —
Ne^tc programa ris Ewaldo
Ruy, que entrevista semanal-
mente uma figura de desta-
que nos mais variados sete-
res da vida brasileira, apre-
sentará hoje, o vereador Paes
Leme quo fará sensãcíoh-ais
declarações.
20."0 — Ela c Ele — Musica
e ràtlio-lcatro nesla produ-
ção de U. A. Vampré com a

participarão dos ,",.Namoradai"
rio Radio" Doris .Monteiro o
Luclo Alves i- d? Pnulo Porto
« Atuei;.i íSintiíne desempe-
nlianciti a parte radlo-lcatral.

21 horas — Faltava o Rádio
na Historia — História rio
Brasil contaria (ie unia ma-
neira diferente e intoressan-
te. Produção dc. O. A. Vam-
pre com a participação dc ttm
numeroso c scle?io.n.adp; cs;;
radio-teatral.» * *
21,30 — Encontro com a Mor-
te — Mistério o "suspsnse''
neste teatro policial de trinta
minutos. O caso de hoje intu-
titla-se — "A Ladra" — pro-
dução e direção de Carlos
Medina. • * *
u_: (13 — Mensagens do Coraçf.o
-¦• Poesia, romance e enoan-
lamento tniih escrito rie J.
Fernandes e na interpreta-
cão de Paulo Pcrio. Amélia
Simone. Mildred rios Santos e
Paulo Moreno. Direção C:
Paulo Porto.• * *
22,30 — Ònuido Jornal Tupi.

APRENDA A VIVEU
A radio Roquete Pinto lan-

cará, dentro em breve — na
depedencia do Secretario ua
Educação, —¦ o programa"Aprenda a Viver" que, em
Unhas gerais, cuidará tini ca*
mente de conselhos sobre hl-
glene c saude. O primeiroprograma abordará o Iom,, re-
fecnte á lubeculose c nele fee-
ão divulgados valos cóíiselhos
n espeito.

KNFIM, O HOSTUAI.: 

Eis uma noticia alviareíra:
no próximo dia 20 terão ini-
cios as obras de-construção do
ilòípilal dos Radialistas.
Muita gente, inclusive artis-

tas, não acreditava que tal.
pudesse acontecer, alegando
mesmo que estavam desviando
as rendas obtidas emdtverios
festivais. Agora, no entanto,
a Associação Brasileira" de Rá-dio.. sob a direção de-Manoel

?. Barcelos,provaráouetudonâo
passou de veneno. ...«'-•'.- •

Os milhões dò cruzeiros re-
colhidos á cai::a da A.B.R.scrâo transformados no gran-dtoso hospital que, cm qual-quer hora. estará pronto e ap-to para prestar a assistênciam.diro - cirúrgica - hospitalar
aos radialistas dc todo o Bra-
fil.

De.parabéns a Associarão
Brasileira dc Rádio c os rom-
poneiite.s do nosso sem fio.
CARTA ENIGMÁTICA

Um dos pontas altos do oro-
grama "Momentos Tupi"*co-
mandado por Fcniando Jo__éauxiliado pela radio-atriz Na-ma Maria e quc vai ao ar dcsegunda á sexta pela o.idu darupi, das 14,30 ás 16 horas, ostm duvida o quadro "Carta
enigmática".

CtA E ELK
Hoje, a radie Tupi a premeu-tara á3 20,30 horas, mau umaaudição do programa "Ela eEle" contando com a cutabu-raçSo dos namorados do rã-«<:o Luclo Alves e Doris Mon-teno c ainda na parte radio-teatral Paulo Porto o Ame-ia Simone, numa produçúotv Otávio Augusto Vam:;«v.

HORA SERTANEJA
Continua ottenco cx-^o -»—

la -mda da rtdío Tamoic. 
'»

apre.-entação do programa H«-ra sertaneja" que vai rn* armanamente. das 9 fc to" nu-mj. lendo na direção o Mar-
qjca Meu Pátrio tía Silva etomo. locutor. Joíc Leonardo.Kis un programa matutino
que vale a pena ourj.

DEIXARA' A
KADIO NACIONAL

E' do pensamento dc Wel-
lington Botelho, o quérito ar-
tista da rádio Nacional, aban-
tíonar o microfone.

Em palestra com scus cole-
gas de rádio, Wellington cie-
clarou que em setembro do
ano que vem, terminando seu
contrato da E-8, abandonará
a carreira radiofônica para

dedicar-se a.s atividades tea-
trais e on "boites", alem dc
proporcionar shows c escur-
sões dp artistas pelo interior.
Wellington acha ciue assim pn-
ilcrá satili.ii- muito mais do
que ganlia cm rádio.

DEVEMOS IMITAR
O Serviço Up Censura lladiu-

fonica dos Estados Utndus
proíbe sob pena de multa, que
qualquer emissora fale "Dann"
que em português significa"maldito" Isto deveria ser
hniUiciu pelas emissoras ca-
riocas quc irradiam prosin-
mas tio.; quais a libertado c
maior. Devemos imiur s"i-
ii obrlgaçáo rio tios-u Ssrviça
tip Censura.
REINO UA AU'.GR1;\
Dedica: o a potttsada, a rá-

dio Ministério da Edtieaçáo
apresenta todos os dias. ás
17,30 horas, o programa "Rei-
no da alegria" na palavra de
Qenl Marcondes, As peças in-
fantis são apresentadas cim
um "cast" infantil da emis-
sora do Ministério da Eduea-
çáo.

TEATRO DAS QUATRO
Diariamente, ás 16 Ime i

radio Tupi apresenta o Iti.
ressante programa "Tíia
das quatro", na Intoptií
c,-ão dc um selecionado "Há'
ric rádio-teatro sob s ditedi
ric Paulo Porio. "Teatro fà
quatro" é uma das progriim-
cõ.^s apresentadas pelas oS
sora lider associara que £i
a dia, T-obi? no conceitocesa
sinlonizadurcs. Vale > P
OUVI!'.

p.uünaiu
A ' Auü:i;o;< Píitia!'' r

prSiCiilada diatiameiite íá
mi ia ii.i Jornal du Biái
;-n :;.i |«,_>l •:. asradam oí tt
-. itjt.c: quc títa"a dia lóS
|j ,| rir iiumeío. Wj?

r. um iiiuiiaini(P.ltr.l
lale r;í 0U1 il
ort».

11
i ui

.LMST.l
oi"?an?jí3 Jean

• níresciitaçõeã ,'','¦ t\
lorna] do Brasil veia W,

liaiiíic o: ouvintes. oiíIsdíi
mais nma audição iicloitfflj
r-.inc ria I' *.

liSÍTIÜTIS
A rnvi.M Cjiitiucntil, i

i'r.)i- c,-.'iito rspottivii
inativa, mania para oit»
riamente ás -3,10 horas,»
ira da "Ultima cow.it»
dio fisportes Oagllaiio »|
na palavra do Januário C
entro, o "Boletim i»«
diretamente do Belo HsW
tc, um completo notlclw
movimento esportivo no isa
do montanhês,

1
1 1 D

Tosraniacao (lc lio|(

nanaçio**lados - ¦¦'":

utn grando ela?»

17 Horas — Filmes Va
INFORMA -• Dc Vedo M
valdo Luiz. Oferta dc Santos Vahlt
AMOSTRAS — Aldu Vianna, coni u. ,.,,
21.15 — LOLA FLORES — Patrwtuio dc M™1!».'ÍSL*
32,00 - TELL-JORNAL TUPI - rioiim-?" dc iw-
Aguiar, narração de Gontljo Teodoro. (,í'n'1 ;,.;'_j|.VENDEDORES ESSO - 22.23 - ^'«^.^SnUlt
prescutaçâo de Aldo Vianna — cem n Orqucira
Déo c Odete Amaral.

SUCESSOS MUSICAIS
Uma apresentação dc destaque

cessos Musicais-' desta noite, um
_ aiiuncW*-S

sl-andc PWÜ^ce.-ícs musicais ucmii uum;, um ..• •*¦ 'n,.".lp;,ra w
Antártica Paulista. Alem da consagrada ^"^jjíj
jara dc Scv:rino Araujo. cm dou arranja. *- 

ttfJ.••aa cantar os conhecidos astros do m.0'x!,0;,"'nffi.H'-i'
e Amaral, está estreando na Televisão ^fv^Z -Sr
jspectadores podem ver. verdadeiras a"as"!jdaIWJ!
essos Musicais", uma responsabilidade "»;,.,. ^.í
riarinn, sol) a legenda dn cm. Antártica p.™1

LOLA FLORES FHM l,E
NOVAMENTE VMOSTR^;
Depois dc ter cncania-

do cm i.uas duas primei-
ras aparições uo vicie» 'i
estn la espanhola Leia
Piores, dança c canta lio-
j". na TV. prosseguind >
cm scu destile *ob os ous-
picioõ dc Santos Vahii.-.
Um cartaz International,
dc grande sucesso ui IV
hoje ài 21.15- Etc c ut.
prozrama que não s; per-
da

Aumentando ^v
-I-Tira «ir •xn') t-írf.
rr..!- -,.r hoje •> 

^T,Pc (ir ABJJ '^Ví>
„,.„,„. „c dO PH #0

neiro. Alem d;;.--., s

MU "Kfi«£^\*Ml ' ' '"-,____, t

Vi.uiti.Vumna. e »w . j«
indo nua-! <-L. nf,

poraue tem^ £&

co cio, i«u»» *"

Atrações 1. '«
* :": . áeE'^'5*Lar. doce lar" o programa t^^&e&gu

Blrarcii. piomclc pr.ra aman.iã unu ar* ^ p^
úteis para as senhora; donas dc ca**- «-.^ ^ »^
cartaz das qus:tas-íciras as 1< """"S-fw. ^°íJc
de Panelas Panex. Liqrmdiiiredoirí w*Sb*»S^
Café Prcdllctc. Frigor.Itco Armcur fítgàslr*"

--- í -S j ^ ¦r*.1'iSjJl
De^ií áo faupciido êxito » ***í±, «P»S

G;?li. fábacfc ultimo. -AudiçoTí W^g ^*"
próximo, rm nova aprtítnufáo Ú-* e^v.r,
da com Rína Gsili. cm recital «sS*01

^VS^^VWtfVWV^V^A*^»^*'^*'**^
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