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Cristiano de Carvalho 
TRANSIT OU PARA O PA· 
VILHAO DO HOSPITAL DA 

Da J~;r~~~~~~-~~ões do h(mp\· 
tal do. Miserlcordla transitou, on• 
tem, para o Pavllhão o di.!!tlnto pU• 
bltetata Cristiano de Carvalho que, 
conforme, referlm03 foi anteontem 
v\l!ma dum acidente de viação, em 
fz·ente ao Teatro Rlvoli. 
Cristiano de Carvalho pau:ou ra-
latlvamente bem e. noite e  a manhã 
de ontem. ruaentlndo-se porlim do 
abalo l!Ofrldo. 
Durante o dia, foi grande o nu-
mero de peMou que acorreu áquela 
eatabeleclmento hoapltalar a infor-
mar-se do seu estado. 
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lhe a-pesar da-preguDtá. ex 
bom senso. cOmo saOOr o 1 
tando Déli'a? E a sua morte 
dora do que a sua vida. As 
rivel.s para· vOcés todOII!I, exc 
P!!;T& mlm) estão bem segur 
notário. A abertura do te11 
vocês, a fuga ou  a morte. Oo 

O colô.sso rogou uma 
-Eis porque~ chego 

meira :reünião do oonBelho 
mecel pelo pri't\ciplo. Depois 
do, comecei uma· campanha 
ignora donde 'ela.s partem, rru 
a.flita. Ouçam-me. bem. E3t.a 
todo o perigo·· ti:itha de3apa.r 
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O distinto' publicista 
Cristiano de Carvalho, 
FOI VITIMA DUM ACIUEN-
TE DF. VlAÇi\0 RECO-
LHEm>O AOS HOSPITAL 
DA ltUSERICORDIA 

CTI~II,.no de !'!lnalh<J, lll:'ura de 
dei!IRQUfl no no~'" melo lnteltetual, 
foi ontem, de tude, ~tt!mP. dum aci-
dente d, ~~~~~lo. 

Quando IUtuala dlatlnto publtclata 
lllt~~e~~n<n 11. tUil de Pa,.~o~ :llanue\, 
qua~r em frente "" l'e~~tro Rl•·oll. 
• nr~:lu R e&mlonetA T  T 10-64, ~ul&da 
ptl<J motorl•t"' .lod Rodrl~1ies de Al-
mel<'ho. rr11e o atropelou, df'.lu.ndo-o 
pro.•trAdo. 
Prontamente IOCoH!do por dota po· 

pularM. Crl•tlano de Cnnalho. lo! 
ronduddo para o ttrlo llo Teatro, nn-
do momentOll depois trauportallo 
nnm automo<el par11 o Boauttal da 
)lturlcol'diA. 

~eNte f!IIUb~lecl manto de 111'Sist~n
cla. oe mMteoe de s~n·tco srs. drs. 
Ahellard Telulra e 8a!11. Ribeiro n-
rlrlc,.n.m 111111 l'rh•t!ano de Can11.lho. 
lll)ruenta~a. al~m d(l torta eorno~o 

cer~hral. ~~coriHCOe~ e hfln1atoma da 
re~:IAo frnn!Ai I feTid~ COOIIIU. do lra-
h!u$l1flerinr, 
De.poiB de aoeorrldo no bRoco por 

~qnel~~ cllnkn,,---4JUII foram aua.llla.-
dO$ t>eh> enfnrmelro Vn~<"oncelos,

CrlsllHnO d~ C'arr~tlb" recolheu ' n,-
la de <Jh~errae/lu, llc11ndo 1oh cu cui-
dado~ do ar. dr .. \h~llard Teiulra. 

* A notlelll do acontecimento que 
correu clt'llre pela cldadp, coutrl~tou 

todo! •quele• que dele ttreram eonhe-
elmtnto. 
Ao HoBplt~l d" 31!aerlcordla~ Onde 

l'ri•IIMnO d~ rarralh" ~~~ eoCI)n\rll 1'(1-
deado de todos o• cuidado•. acorr~

r"m mMI<"o•. artllltM, Jorn,.llstu.-
!fente de tndou a • catuorla.$ aocl&la 
-a lnformu-u do $~\t eatado. 
O dlo!lnto !'uhllcl•ta d11nwtt a noi-
te e o prluclpln d11, mn.,l'lr~&dll. de ho-
je ~~perlmentou 1enaluls melboru, 
eotu!d~r~n<ln-1 .. llfl'f dP perl<:n. 
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Saber pedir 
é saber defender-se 

Não se pede um hvro 
de morta1has. 
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