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,_, _, f,BIIU UM °aU ,ml,U peonato Brasileiro dc Football. No Maracanã, dirigindo Cariocas x Mineiros,
funcionara o Sr. Oeraldo Fernandes, tendo como auxiliares Gama Malcher e Manoel Machado. No Pacaembú, controlando. Paulistas x Gaúchos, esta-ia rmaçao o Sr. Mario Viana, tendo como auxiliares Adelino Ribeiro de Jesus e Ivan CapeleUi. 9
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\o Rie Os Primeiros Mineiros
Lioje Será Completada A Comiti-

a — Lazaroti, O Cínico Contundido

•Irá 
Hoje A Plenário Uma Mensagem Concedendo A C-. B. D. Uma Verba De Um

Milhão De Cruzeiros Para Aquele Fim Gomo Apoio Ao Esporte Amador

UMA NOVA FORMULA QUE SURGE
SERIA A SOLUÇÃO

CONCILIATÓRIA DO
IMPASSE CRIADO

COM A QUESTÃO DOS
PREÇOS

(Detalhes Na 6.a Páç.)

Sem Problemas

Os Paulistas
HOJE INDIVIDUAL

NO ESTÁDIO DO
PACAEMBÚ

(Ler Na 6.a Página)

Ano XXII, Rio de Janeiro, terça-feira, 27 de maio de 1952
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DIRETOR: MARIO RODRIGUES FILHO — N. 6.976

DE PORTO ALEGRE

A Câmara Municipal tomou conhecimento das dificuldades existentes para o compa-
recimento da representação de football ás Olimpíadas. Hoje será submetida a plena-
rio uma mensagem concedendo auxilio à C. B. D. para o envio da nossa represen-
tação a Helsinkl. Desse fato, JORNAL DOS SPORTS oferece palpitante noticiário na

——-——— sexta página ———————

Edição De Hoje

10 Páginas

DE BELO HORIZONTE J
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Antes do match entre as seleções carioca e m'neira, os õirl-
gentes das entidades de Minas e do Distrito Federal, confra»

teinizam-se, trocando saudações e flãmulas no centro

passTsTaTa o cantTdHio'
O Canto do Rio rw-_t_.iin.inu i ,„. - _, . _ . ,

ontem à F.M.F os pedidos de 
l'h ' de Heber' dr *****L_

transferencias de Fef.nn.o, do | 
emmM Para o seu quadro d.; pi

Bandeirante F. C. (de São Pau- I fisslonais.

Novo Encontro Entre

Botafogo E Olímpia
(Ler na 6.a página telegra-
na especial de Carvalho

Leite)

Hoje, Sorteio De Jogos

O Depactamento Tateie» da
Federação procederá hoje, às IS
horas, ao sortrio entre os jogos
do campo do Vasco, da próx-ma
rodada do Torneio "Extra", 

pira
designar o preliminar e o prin-
cipal. Os jogos são Fluminense
x Botafogo e Flamengo x Mango.
ambos somando o mesmo total
de pontos ganhos

Em S. Paulo Os Gaúchos
Possível Inclusão De Ca-

nhotinho Na Ponta Es-

querda, Para Amanhã
Ler Comunicação Talefônica

De Tomai Mazzoni, Para

JORNAL DOS SPORTS, Na

6." Página
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Castilho, numa arrojada intervenção, atirando-se aos

pés de Petronio para desviar o couro no momento pre-
ciso, aparecendo ainda no lance, Arati e mais ao fundo

na outra fase Tão afasta o perigo, sob ãs
vistas do goleiro Sinval, aparecendo Ranulfo e Ademir,

que participavam da investida, ainda Afonso e mais
ao fundo Haroldo. (Fotos de Ângelo Gomes, especiais

para JORNAL DOS BPORTS)
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TENHA PULMÃO FO_lT__

Com

PEITORAL DE SCOTT
(Cantem coc.Iana)

NOVAMENTE FLAie?Ü

E MUNICIPAL
(Telegrama De Jorge
Leal Na 6,a Página)
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REVISÃO MÉDICA, FISICA E BATE-BOLA, AS ATIVIDADES DESTA MAN K.I
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* <racfos Oa Cariocas -—•«—.

Os cariocas regressaram ontem,
rumando diret.tnenté para a Con-
centraçâo na casa da rua. Mario
Portela, para o repouso necessário
d recuperação da» energias dit-
pendidas no jogo contra os mi-
ne.iros. Jà hoje os scratchmen es.
tarão novamente em atividade,
empenhados num treino indívi-
dual. bate-bola e. depois revisão
médica, retornando à concentra-
çáo para o match de amanhã.
Noticiário na 6." página.
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Tendo à frente Pinheiro e.
Ademir, seguindo-se Arati,

Com Vistas À Temporada Na Europa
Levando em conta o vulto da temporada que levarão a

efeito, os dirigentes do grêmio da Cruz tíe Malta, desde já
começarão a trabalhar para que a excursão venha a alcan-

çar o êxito desejado. Dessa maneira, está prevista para hoje,
uma reunião do técnico Gentil Cardoso, com o presidente Ci-
ro Aranha, quando então serão focalizados os pontos princi-
pais, no que diz respeito a equipe cruzmaltína para a tournée I
a Europa. Tambem na mesma oportunidade serão tomadas i

providencias sobre a decisão do torneio Rio-São Paulo, com j
a Portuguesa de São Paulo, a processar-se logo após as finais '

do campeonato brasileiro. |

Santos e mais ao fundo RanuN
fo, e conduzindo o pavilhão d»
Federaçto Mineira, entra em
campo a seleção, carioca para
o jogo com os mineiros, no
Estádio Independência. (Fo-
to de Ângelo Gomes, especial
para JORNAL DOS SPORTS i

Decisão Do Rio-São Paulo Logo Após 0 Campeonato Brasileiro
VASCO E PORTUGUESA PO-

DEfiAO JQGAR A 8 E15 OU

O Flamengo conseguiu um feito de grande expressão no Peru,
ao vencer, invicto, o Torneio Quadrangular de que participa-
iam o Sport Boys, o Municipal e o Alianza, contra os quais o
rubro-negro conseguiu impor a sua técnica e seu entusiasmo,

HERÓI O FLAMENGO DO QUADRANGULAR EM LIMA ¦*•*•*¦ Acima apresentamos trts fases do Jogo que o *_a-
mengo sustentou contra o Municipal, aparecendo em ação, a

vencendo o primeiro por 5x1, empatando por 4 tentos no se- defesa do clube peruano, às voltas com Benitez, Adáozinho e
gundo match e vencendo de forma categórica o terceiro Joel. (Fotos especiais para JORNAL DOS SPORTS , via Braniff)

* A15 E18 DE
Está convocada para quinta-fcl-

ra próxima o Conselho Arbitrai
da Federação Metropolitana. Den-

tre os assuntos em pauta, desta-
ca-se o da concessão de datas ao
Vasco para disputar a decisão do
Torneio Rio-São Paulo, com a
Portuguesa de Desportos, losro
após o término do campeonato
brasileiro a 8 e 15 ou a 15 e 18
de junho, como se verá atravrs
do noticiário detalhado na 6/ pá-
tina.

NÕTjOGOnHFÃNTIS
A jornada decisiva do Fnoli.all
foi, n<; domingo, uma das mais
empolsantrs etapas da fraude
Olimpiada da nossa in:;:ini.i
derportiva. Na gravura, um
flagrante do ioro Botafogo x
Bangú. ^g||p_f^^i|#«
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ANSELMO DUARTE

GRANDE OTELO
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«CUSTO PROIBIDO»

/oi ei/t "Kaput" 
que Curzio Malaparte

deu uma idéia de sua força, Jazendo a
mais estranha, corajosa e enfática narra-
tiva de acontecimentos ligados a uma
guerra mundial que acabara de torturar
os povos. Suas descrições do "ghetto" 

de
Varsovia, do carrasco alemão tocando pia-
no, dos cavalos que se transformaram em
corpos gelados no Norte da Rússia, dos

oldados sem pálpebras que viviam em busca da sombra, da
wite, vara um descanso transitorio daquela torrente de luz
Iue o dia jogava sobre os seus olhos — tinham o vigor do es-
tritor que, indo alem da realidade, assim o fazia porque de-
lejava transmitir, aos seus companheiros de tempo, o impac-'o tia uma dolorosa erveriencia. Seu livro seguinte, "La 

pel-'e". 
revelavam outra classe de cenas vividas, numa cidade de

Vdpoles ainda não totalmente refeita do ímpeto destruidor
ia guerra. Depois, Malaparte buscou a linguagem do cine-
ma. F. fez este "Cristo 

proibido".
A imagem exige outra tomada dc consciência que não a

ia palavra. Mas acontece que o artista pouco afeito aos va-
ores da linguagem cinematográfica pode. com a força do ta-'.ento, 

superar as limitações da câmera. Foi o que se deu com
Malaparte. Ndo acreditou nos dogmas da iluminação. Nem
nos princípios da movimentação de cdmera. E foi por isto
tu* fez algo de novo em cinema. Se não conseguiu realizar
uma obra prima, isto se deve ao fato de ter esperado de 7nais
is máquina, bem como ao de ter querido fazer uma obra de
tese. 

"Cristo 
proibido" possui uma iluminação inteiramente

tíferente da que o cinema de qualquer parte do mundo está
toottumada a usar. Deverá servir para que Malaparte con•

P*>. 
m* novo filme, empregá-la tendo em vista os objetos

e <nâQ H pensamentos.
Sirrt, porque o que prejudica este 

"Cristo 
proibido'' é que"tI é ymn Übra cerebral. A emoção está ali, mas de tal modo

•ntrosada a uma idéia a ser defendida, a uma tese a ser apre-
sentada, á uma interrogação a ser feita — que muitos de seus
momentos cheios de humanidade perdem a força pela lentl-
ÍBÒ CQW que foram expostos O raciocínio cm imagens é um
tanto tanto. S Malaparte sentiu necessidade de alongar os
«ens dialogo* — repetindo-os mesmo muitas vezes — a fim
ie marear, no espectador, a mensagem que desejava comu-
nicar. Se o filme perdeu com esta linguagem super-adjetiva,
:om a'insistência numa determinada especie de diálogos, não
deitou, de constituir uma expertencia capaz de trazer novos
planos para a arte cinematográfica.

Muitos são os seus momentos de grande originalidade. A
peregrinação do homem que volta, pelas ruas da sua aldeia,
com um lajedo brilhando sob a mais estranha das luzes — o
balançar da cãmera entre mãe e filho na sequencia da pri-
meira ceia do retorno — a procissão da madona, com a cruz
carregada em triunfo e quase como desafio, enquanto os mas-
carados tocam tambores — a festa da vindima, com os gran-
ies barris circundando as pessoas — as máquinas trabalhan-
io sozinhas, enquanto a mulher com a criança no colo dcs-
cansa ao fundo — todas estas são cenas em que Malaparte

provou que poderá vir a dar. no futuro, uma importante con-
Iribuiçáo ao cinema. A sequencia da conversa do rapaz com
Mestre Antonio i um pouco longa, porque o realizador cniiz
— ai mais do que em qualouer outra parte do filme — insis-
tir na sua tese da necessidade da morte dos inocentes, para
a salvação do mundo.

Contudo, "Cristo 
proibido" è um filme que cansa o es-

pectador comum. Cansa porque porque o tom enfático da
obra. parece, em muitos trechos, deslocados dentro da tran-

quilidade das imagens. O filme é bem de Curzio Malaparte,
do homent que escreveu "Kaput". Dai, a impossibilidade de
serem destacados os trabalhos dc interpretação, que foram
contidos pela mão segura de um diretor que sabia o que
Queria.

Vejam "Cristo 
proibido". E' um filme corajoso. Corajo-

so como idéia. Corajoso como realização. Foi colocado numa
linguagem que espanta pela originalidade. E tem cenas cheias
de emoção, capazes de marcarem a memória do mais prtmi-
tivo dos espectadores.
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No Restaurante dos Engenhei-
ros da Central do Brasil, sito no
18.° andar do Ediflcio-Sede, rea-
lizou-se, ontem, As 13 horas, em
homenagem ao Dr. I,uis Antonio
de Mendonça Júnior, chefe do
gabinete do Ministro da Viaç&o
e Obras Públicas, um festivo al-
moço, a que compareceram, co-
ma convidados de honra, o dl-
retor da Estrada, coronel Eurlco
de Souza Gomes, e como convl-
dados especiais, engenheiros e
chefes de serviço da Ferrovia.

O ágape, que teve grande con-
correncla, contando com a pre-
sença do ministro Álvaro de Sou-
za Lima, foi promovido pelo pes-
soai do ministério, por motivo da
designação do homenageado pa-
ra importante missão na Europa.

Saudou o Dr. Mendonça Ju-
nior, em nome dos engenheiros
da Central, o Dr. Celso Suckow
da Fonseca. Usou também da pa-
lavra o diretor da Ferrovia, que
disse dos méritos do homenagea-
do. tendo este, por fim, agrade-
cldo.
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CORRIDA CICLÍ STIC A

DE BORDÊUS
PARIS, 23 (A. P. P. — A corrida

cicltotloa de Bordéus a Parla foi ga-
nha paio holandês Van Est.

FINAL DA COPA DA

ESPANHA

Derrotado O Valença

Na Prorrogação
MADR1D, 25 (A. F. P.) — Na par-

tida final da Copa da Sbpan.hu de
Foottall, o Barcelona derrotou o
Valença, por 4x2, após uma prorro-
gaç&o.

NOIVAS!!!

Convites e Participações em 48 hora»

RUA SAO JOSÉ, 47, LOJA E 79, LOJA

"0 
CAÇULA DO BARULHO", 0 FILME BRASILEIRO DE

TODOS OS TEMPOS!

W i JF' IsnL

JpijH ¦ 
I\4PWBM
m:\tfWJwKBSSJ

CU(?ZI0 MAUPARK

CONCeBfUfftCRÇVeu/folKI-

COU'PRODUZIU.'DIRIGIU!

0 «

PgMLl

BlitopleinTilõriSiãisBBMBB

I HOJEl

PATHE 'AÍT PAIACIO

PRESIDENTA- SANTA ALICI

PARATOW5S-MAUA'

™ 
'"V 

1.4 6ARONETZ A

Anselmo Duarte e Oscarito numa «na tje "Caçula

- do Barulho" ;—

Neste intensíasimo filme da Atlàntida, o diretor Ricardo

Fredda, seguindo a técnica UMda pelos cineastas italianos de

a pós-guerra, empregou o maier realismo possível em todas as

sequencias da' película, obtendo resultados verdadeiramente
surpreendentes. Anna Maria Canale, a famosa artista agora

em Hollywood, é a 
"estrela" do filme. Porem os pontos altos

são Oscarito e Grande Oetelo. que dispensam qualquer comen-
tario. A UCB apresentará 

"O 
CAÇULA DO BARULHO", nos

cinemas Palacio — Roxy — Miramar — América — Botafogo
— íris Odeon Nit. segunda-feira.

ESPORTES EM NITERÓI

PUBLICAÇÕES

! LIVROS INFANTÍS — A me-

j ninada, que tanto gosta de est-u-
dar quanto dos esportes — tudo
é necessário ao físico e ao espirl-
to, desde que saibamos ter horas
próprias — está presenteada pe-
Ias Edições Melhoramentos com
o luxuoso "Álbum Leoporelo", de
figuras coloridas, bonitas e ale-
gres. £ uma diversão de multo
bom-gosto!

Da Coleçôo Primavera sáo os
dois livrinhos, ilustrados a cores
por Walt Disney, "Mimoso, o
carneirinho preto" e "Os três ga-
tinhos oríSos", duma graça ver-
dadeiramente irrcsslstivel! En-
íim: três trabalhos que honram
o senso realizador das Edições
Melhoramentos.

'ÍDOLO 
CAÍDO", VEN

CEDOR DE QUATRO

PRÊMIOS !

\v ^

KON-TIKI

O CONQUISTADOR

DOS MARES
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LANTERNEIRO

Reforma geral em qualquer automóvel. Aceita-se pintura,
batida,, solda elétrica. Serviço garantido. Facilita-se o paga-

nto. Roa Dias da Crus, 872. Tcl.: 49-5918.

"O Ídolo Caldo" (The Fttlltn
Idol) é um filme fora do comuml
Vencedor de quatro ambiciona-
dos internacionais, a melhor ma-
neira de de.crevé-lo seria dizer
que ele tem todos os ingridien-
tes, porem, a maneira de tratá-
los é algo de verdadeiramente
novo no cinema. Mechele Mor-
gan, Falph Richardson e Bobby
Henrey, o extraordinário garoto-
revelação, sfto os principais des-
te filme, produzido e dirigido por
Carol Reed "O Ídolo Caldo" se-
ri apresentado pela UCB. nos ci-
nemas São Lu ir — Odeon —
Rian — Leblon — Carioca — Co-
llzeu — Mem de Sá — Rosário,
segunda-feira prõxlma.
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OS RESULTADOS DA RODADA DE
DOMINGO ~ No Campeonato Nite-
rolenee de Football em disputa da
"Copa Niterói", os r^iultadoa íoram
ox Re&ulnte6: Cruzeiro 3 x Espirito
Santo 3, Fluminense 3 x Manufatura
2, Ipiranga 3 x Fonseca 1, Bvron 0 x
Cruzeiro Atlético 0.

SITUAÇÃO DOS CONCORRENTES
DA COPA NITERÓI — Com os re*ul-
tados da rodada de domingo último
é a segnlnte a situação dos concor-
rentes por pontos perdidos, na dlspu-
ta da Copa Niterói do certame ni-
terolense de football:
1.® Niterolenae e Ipiranga  0
2.® Canto do Rio, Fluminense e

Byron  1
3.® Cruzeiro A. C. e Cruzeiro F.

 2
4.® Oliveiras e Espirito Santo .. ?
5.° Manufatura  4
6.® Fonseca  5

A ÜLTIMA RODADA DOS PI!O-
rlSSIONAlS FLUMINENSES — Con- I
forme prevíamos a última rodada do i
turno dos certames dos profissionais
fluminenses foi bastante disputada
e repleta de surpresas. Os prlnckpais !
colocado* mantiveram sua invejável j
situaç&o e o equilíbrio de forças, tor-
nou-se evidente como demonstrou o
placard no fiflal do tempo regula*
mentar. Foram aegulntm os resulta-
dos: Coroados, de Marques de Valen-
ça 2 x Central, de Barra do Plrai 2; j
Adrlanino, de Paulo de Frontln 2 x
Fonseca, de Niterói 2; Esperança, de
Nova Iguaçú 5 x Barra Mansa ,de
Barra Mansa 3.

HOJE O ENCONTRO I.P.C. X
GRAGOATA' — Ser A realizado hoje i
à noite, na quadra da rua Presidpn» |
te Pedreira, o último Jogo do turno
do Campeonato NI terolense de Bas-
ketball da F. F. B. no qual deíron-
tar-se-fco as valorosas equipes cio IPC
e do GragoatA.

CONVOCADOS 06 ATLETAS JU-
VENII9 — Devendo faeer parte da
«eleçAü da Juvenis que irá a Vitoria
defender em Julho próximo as corer
do Estado do Rio em disputa ao
Campeonato Brasileiro de Basket»
bali Juvenil foram convocados para

treiaoa os srguint» atletas: Wa.
siilngton — Gilberto e Vnlinlr. do

AMISTOSOS DE DO-

MINGO EM SAO

PAULO

Vários jopos amistosos foram
disputados em Sfto Paulo, domlugo,
nio só na capital como no interior.

| Os resultados fornecidos pela Afs-

| press sobre esses amLstoeos sfto os
seguintes:

Em Sfto P-ulo — Quadro misto do j
Corlutlans 1 x Portuguesa Sentis-
U 0.

Em Campinas — Araraquara 1 i
Guarani 0.

Em Piracicaba — XV d? Novern-

j bro 7 x Internacional. d-« Bebedou-

| ro 1.

| Em Mtfilia — Sfto Bento 3

| ventus 1.
Em Garça — São P*ulo 1 x Gar

! v r:nh« í

Fluminense; Amilcar, Mauro, Alfre-*
dinho e Ronaldo, do Canto do Rio;
Cuplto, Maurício, Zeco e Artur, do
IPC; Jorge, do Central; e Rutenio e
Seigio, do Icaraí.

ESTÁDIO LUIZ GUIMARAES —
Trilha de satlsfaçfto a numerosa tor-
clda do Esperança A. Clube da vlzl-
nha localidade fluminense de No-
va Iguaçú, nfto só, pela espetaculax
vitoria do estimado grêmio de Bam-
bala no domingo último sobre o
conjunto do Barra Mansa. como
também, com o lançamento na se-
gunda quinzena de Junho próximo,
da pedra fundamental do seu esta-
dio que terá o nome do Prefeito Luta
Guimarães, em prova de agradeci-
mento pela sua desinteressada coope-
raçfto A esta agremiaçAo. Consta que
esta solenidade darft ensejo a um
churrasco dc confraternlzaçfto, para
o qual serfto convidadas a imprensa
carioca e fluminense.

FILME DO DESASTRE

DO PRESIDENTE
Os cines São José c Presidente

estào exibindo o maior furo de
reportagem cinematográfica dos
últimos tempos. Trata-se de um
filme completo sobre o pavoroso
desastre do avião Presidente, cai-
do nas selvas brasileiras. Vere-
mos emocionados desde o .salto
do primeiro paraquedista até as
últimas cerimonias do enterra-
mento dos restos mortais dos pas-
sageiros vitimados. Os destroços,
ns dificuldades sem conta dos
homens que atingiram a selva
bruta, tudo está narrado em ce-
nas vigorosas que nunca foram
projetadas em uma tela. O filme
é produção da Div. Cln. Bandei-
rante» de Sào Paulo e está sendo
exibido hoje, no Presidente, com
o "Cristo Proibido" e no São Jo-
sé, com "Cidade apavorada".

SEGUNDO MÊS DE SUCESSO!

JAIME COSTA que, hoje, às
21 horas, estará novamente
representando no Teatro Glo-
ria "A Morte do Calxelro Via-
Jante", peça com a qual foi
laureado pela Associação Bra-
silelra de Critico» Teatral,.

COMPANHIA

ARGENTINA

A grande Companhia
Argentina de Revi*
tas e Atraçées q u
estreará no Teati»
Carlos O e mes, no
próximo dia S, rom
a nvt ata "talotni

d* BnnM A lref,
chegará ao Blo Ma !
d» junho. coaiMtnl-
da de todM o* fui
elemento*. Vertam,
a grande orqnaatm
d* Lalta Caatro, H-
tavel nas «va* atua-
çAes « o trio-IMaay
q n e empolga ao,
aaua bailes aeroháti-
m. Encabeçando •
•lenço vtrio Xhtlaw
CafHS a Palitos, •
maior dos

da Afimttaa.

"JfiZABXL" 
kASCEU

EM COPACABANA

Dentro de um antigo conceito teatm
de que o verdadeiro nascimento da peça
ocorre no paleo, por ocasifto de sua rui-
cenaçáo. "Jeaabel", antes de se resaaltsr
a lmportancia de sua "premiére" aqui vt*
rlficada, começou a viver em Copacab»*
na. > o Brasil, cuja historia artística, no-
tadamente na dramaturgia, é incipiente,
pobre de fatos marcantes, fasendo o
"staff" de sua propaganda no exterior
no Carnaval, t«m, desde agora, algo para

alardear orgulhosa-
mente, a/ora folgue-
dos momlatleos. Ooi-
sa e n v a 1 decedora,
dignifleante, que se
deve a esse espirito
brilhante, realizador
de Henrlette Rlsner
Morlneau. Bis, a
quem o nosso gover-
no em boa Justiça Já
galsrdoou pela vallo-
sa soma de beneíi-
olos prestados ao
noaao teatro, amplia,
agors, o seu mérito,
o faz tomar vulto
significativo. Pode
também Jean Ar-

nouilli que. modesto, arrsdio ft publicidade, nfto
quis Vir aaaiatlr ao "daliut" de aua velha "Jeaabel",

Mtar certo dala ter naacldo dignamente, em Uxla
a pujança de aua concepçáo, num eepetáculo me-
moravel. imponente.

Saperada com juata aucletlade, logo ia primai-
na noticia* de aua apreeeutaçto pel "Ou ArtliUa
ünldoa", a primeira "Jeaahel", 

que teva lugar para
a critica quinta-feira Ultima, levou ao Teatro Co-
pacabana um público seleto e numtroao. B o espe-
táculo que lhe foi proporcionado o empolgou pois uma sul Ida latarpret,-

çto. o rtgor da composição daa personagem, mostrou A plenitude o valor
da peça. o grande conteúdo dramátloo da obra d* Jean Anoulh foi trens-
ml tido com toda a eloqüência de seus conflitos ao espectador. A íamilia
que se dissolve moralmente e neass desintegração pOe cm evidencia abscv-
vente a ftttura da mie de Marcos, tem nsate. sem dúvlds, so lhe v»r fu*ii

o filho para o« braços de Jacqueline, no seu pmigMite abandono, um es*
presslvo símbolo da Je«abel. Há. ainda na tragédia que envolve toda aquela
gente comum, um alicerce burguês que a «sa a terra e permite ao espw;-
tador sentir o clima, a luta violenta de suas paixões. Drama humaní&Almo
em toda a sua linha e que só mesmo um Anouilh o seria capaz de escrever.

Henrlette Morlneau cujas Interpretações sempre excelentes embaraçam
qualquer cotejo que se pretenda tentar, tem em "".Jesabel"" um papel onti
mais uma ver. positiva a sua grandeia Interpretatlva. Jardel Filho ler da
Marcos o melhor trabalho de sua carreira nfto muito longa mas, assim ms*-
mo. em inicio, brilhante, já vltorloaa. Beatriz d. Toledo deu-nos a crladlnf.»
Georgette na sua fig\ira marcando-a com apreciavel intulçáo. Sônia Oiti-
clca ft quem estavamos dispostos a con descender, tendo em conta a «i *
demorada ausência do palco, dlapeniou eeee nosao propósito pois fee uma

/'rentrée" auspiciosa, condusindo-se com uma le-
ve» impressionante. R, concluindo, deixando lon-
vores aos demais intérpretes, o que fazemos enca-
recendo, pedindo melhor ¦ 

performance" a Armando
Braga, devemos elogiar, também, o csnsrlsta.
net Domingo apresentou um magnífico cenário que
sendo o aeu primeiro trabalho em nosso pais ral.u
por um "test" definitivo de suas poeslbilldajes ar.
tistlcas.

NOTICIAS TEATRAIS

BATA tal suas úlUmas representações no Teatro Carlos Gomea a rerlsti"Ponto e Banca", que tem como prlnclpala autores José Vanderlel <MHteus da POntoura.
APESAR da pouca frequenela que téin, ultimamente, os teatros da cldatia"A Mancha", mesmo assim, vem registando uma presença anlmadori

denotando ter despertado lnterewe no público de Era e de P Blooh
HOJE e amanhã, a lmpagavel revista "Você * que é feliz, primo!" terá sui,ultimas representações no Tentrlnho Jardel. depola de haver parais-necldo em cartaz durante quase dois me«s.
BIBI Ferreira apresentará hoje. as 21 horas, mais uma vea, a adaptacio

teatral de "Madame Bevary", de Oustave Flaubert, feita por Constsn-
ce Cox.

CONTINUA em pleno «sito na "boite" Monte cario, a revista "Burlesque
de Carlos Machado, com Grande otelo e Marl Gonçalves no* oaneti
principais.

COM Hermlnla Silva. Cole e silva Filho defendendo oa aeu* melhoro.
dros. a revista "Ha sinceridade nisso?" tem feito acorrer ao Teatro Rr-creio um publico bem numeroso, que faz crer nto ser* tio cedo asua saida do cartas.

AI.DA Garrido continua apresentando no Teatro Rival a ramos.dia de Sardou — "Madame 
Sans Orne", com grsnde suo

¦BB1

mm

ESPETÁCULOS DE HOJE

.».¦-! KIR*. U:NPI:RU AS IK IíOHAS. V

PREÇOS Kl.IX 7.1 nos

ACAPULCO — "Varieté", com Eva
Oara», Oonçalo Terra, THo Aca-
pulco, Lajar Mar e outros ertls-
tas. á 1 hora.

ALVORADA — "Buraco", revista de
Ney Machado, com Catalano, 8o-
lange França, Vicente Marchelll
Roaa Saudrlnl e outroa artistas,
às 16. 20 e 22 horas.

CARLOS GOMES — "Ponio •» Buu«
ca", revista de Joa* Wanderlel e
Mateus da Fontoura, com t^r-
glnla Lane. Valter Davlia e ou-
tros artistas, fts 20 e 22 horas.

COPACABANA — "Jesebel", 
peça de

Jean Anouilh, traduçfto de Ma-
ria Jacintha, com Henrlette Mo-
rlneau. Francisco Dantas e ou-
tros artistas, às Jl.ld horas.

COR6ARIO — Os Caçulas, dupla de
arordeou e guitarra; Kly Camar-
RO, sambista e outros artistas, à*
20.30 e 1,30 horas.

l-OLIEH — "Te Cuida. Mariposa",
revista de Alberto Flores, com
Zé Coió. Hnmllton Ferreira. Au-

rea Paiva e outros artistas. As 20
e 22 horas.

OiNASTIOO - (Fscbaao:.
GLORIA — "A morte do Caixeiro

Viajante", peça de Arthuh Mil-
ler, traduçào de Luiz Jardim,
às 21 horas.

JARDEL — "Vcce 6 que e Ftlls.
Primo!** revista de J. Mi,« e
Mu Nuues, com Joana 4'Arc.
Ankito e outros artistas, fts 20 e
22 hora?.

JOÃO CAFTANO — "A Filha do Fei-
ticelro". p*«*a infantil de Paulo
Costard. jy-lo grupo "Os Infer-

nâM**, às 16 hora».

MADURSIRA - (Fechado l.
MOMTB CARLO — "(uflN^if,

de Carlos Machado. oo\n
Grande Otelo, Mary Oonçaifa
e outro* artlata* t 1 hora.

MUNICIPAL _ (Fechado).
NIGHT AND DAY — Agustln Lara •

sua orquestra de boleros com
Conauelo Vldal. Dora Glmsne/ e
Fernando Albuerne. "ei trovador
dei Caribe". St 11 a i bora.

RECREIO — "Há Sinceridade N1&-
so?, revista de Ary Barroso, Luís
Poisoto e Roberto Rulz, com
Hermlnla Silva. Colé, Silva Fi-
lho e outro* artlata». ks 30 e M
horas.

REGINA — "Madame 
Bovsry" adsp*

taçfto do romance de Oustava
Flaubert por Constar.ce Cox. rom
Bibl Ferreira. Jorge Nepomucenc
e outros artistas, sa ji horas

MPÜBLICA — (Fechado).
WVAL — -Madam* 

San? Clíno*.
peça de Sardou s Moreau, tr%
duçto de Renato Alvim e J'».
Vanderlel. com Alda Garrido. R.'
beiro Fortes e outros artistis. á
1«. ao e 22 horas

| SBRRADOR — "A Mancha", pes a d«
Pedro Bloch, com Evr Tudor
Afonao Stuart. Jorge Ddrla Al-
berto Peres e outros srtistap. ái
lé. 20 e 22 horas.

; TF Al RO DK MADUREI* S — "Tren
de Luto", fts 20 e 22 horas

Rfroa r A(iFA'< COMPLETAS SOe*K
TODO* OS ESPORTES KM
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DESFECHO DE OURO NO FOOTBALL DOS "JOGOS INFANTIS":

Campeão, O Botafogol
Fielmente Espelhado No "Pl acard" De 3x0,0 Desenrolar Do Empolgante "Match" 

QueReuniu As Equipes Do Clube De Gai. Severiano E Do Bangú - Na Preliminar, Classifi-
Jma das maiores assistências.. _____,_. ____ -**** - IW* _w " 

^"•'i*>**M'"*»

cou-Se No Terceiro Posto Do Torneio, O Madureira A. C.
Uma das maiores assistências,

das que Já foram reunidas pelas
jornadas esportivas dos 

"Jogos

Infantis", transportou-se domin-

go à tarde, para as dependências

atraç&o máxima da jornada, quer
pela sua importância, quer pela
movimentação, colorido e indice

FINAL EMPOLGANTE NO FOOTBALL — Eis o que foi »
ultima jornada desta modalidade dos 

"Jogos 
Infantis". do

que focalizamos as principais figuras, os pequenos cracks
da Botafogo — que se sagraram campeões da modalidade
— e um arpecto, onde aparece o goleiro do Bangú, após

tersido batido pela terceira vez.
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do Fluminense. Ia ser cumprido! fi„,e . „ u
o último capitulo do Torneio de | íécnlc° 3ue 

apresentou. Coube ao

Football da grande Olimpíada da L""Ü" „ 
Botaí£g,L con<»u(istar

nossa infância, com dois 
"ma- 

?,ara 
"g" c°ns- 

H_E_S".__? 
lnso*

I fismavelmente, o título de cam-

titulo de campeio desta modali
dade. E o público ali presente
aguardava com intensa expecta-
tlva, vibrando antecipadamente,

pois em sua maioria, tinha acom-

panhado o Torneio do 
"esporte

das multidões", do grande cer-
tame da nossa infância, em suas
inúmeras etapas — que coloca-
rim em ação nada menos do que
cincoenta equioes — sabendo, as-
sim de antemão o que Iria pre-
senciar nesta brilhante tarde do
desporto e da criança. Entretan-
to, o espetáculo esportivo ultra-

passou à expectativa. Oferecen-
do sensações sobre sensações, co-
mo qualquer decisão de títulos en-
tre adultos, os dois últimos em-
bates do football dos 

"Jogos 
In-

fantis", notadamente o principal
que reuniu Botafogo e Bangú,
constituíram um autêntico des-
fecho de ouro para a emoolgante
mod!>lidade. O entusiasmo e vi-
bra ção do núbllco, a técnica, o

ardor e agilidade dos pequenos
atletas, compuseram um quadro
de invulgar colorido, digno da
maior Olimpíada de todos os tem-

pos de nossa infância desoortiva.

CAMPEÃO O BOTAFOGO

O embate decisivo do Torneio,
no qual estava em jogo o título

de campeáo. foi sem dúvida a

"Jogos 
Infantis". A equipe da es

trela solitária triunfou pela con
tagem de três tentos a zero,
frente a um adversário comba-
tivo, ardoroso e leal que soube
ser sempre o esquadrão-mir-
rin do Bangú. Na primeira fase do
jogo, inclusive, houve predomi-

nancia de ações dos alvi-rubros, , dio de seu meia direita um magní-
que encontraram na defesa al- j fico tento. O segundo períoílo per-
vi-negra um obstáculo intranspo- tenceu inteiramente ao Botafo-
nível. Nos últimos minutos do pri- go, sem que o Bangú, entretanto,
meiro "half-time", 

reagiu o Bo- esmorecesse. Na metade do se-
tliogo, que aproveitando-ce de gundo tempo os alvi-negros con-
uma "falta", 

cobrada de fora solidaram a vitoria. Em jogada
ia area, consignou por interme- 1 individual o pequeno 

"insider",

Num confronto que se antecipa sensacional e empolgante,

equipes de basket do Fluminense c do Sampaio, vistas na

uma vez que decidirá o titulo de campeão da modalidade, as

gravura, estarão em ação, hoje, à noite, na A. A^ Vila Isabel

Hoje, Nos 
"Jogos

Infantis"

HOJE, NO TORNEIO DE B ASKET:

Sampaio x Fluminense, Valendo O Título!
DEVERA SUPERAR, EM SENSAÇÃO E BRILHANTISMO, ÀS RODADAS ANTERIORES, A PROGRAMADA PARA

a. vila isA- 
j 

HOJE, A NOITE, NA A. A. VIU IZABEL - STAR X ANGLO (meninas) E RIACHUELO X BOTAFOGO -

PELO TERCEIRO POSTO - OS OUTROS COTEJOS

EM AÇÃO O ANGLO-AMERICANO! — Disputando o titula
de campeão do Torneio de Tennis rie Mesa, no setor femi-
nimo. o Anglo-Amcricano estará hoje, à noile em ação,
—oresentado 

por excelentes valores como a pequena Sônia
 que vemos na gravura 

Teremos hoje, as seguintes ati
vidades de modalidades dos 

"Jo

gos Infantis":
NA SEDE DA A

BEL:
a) BASKETBALL — às 19,30 j

horas: Star x Anglo Americano,
— meninas — às 20,15 horas: Ria-¦ Momentos de grande sensação no setor das pequenas estrelas , o choque de 

"astros-mirins", 
Flu

chuelo x Botafogo — decisão do deveráo ser vividos, hoje, à noi- 
' 

em fase semi-flnal. muito pro- minense x Samoaio.
3." lugar — às 21,15 horas: Sam- te nas execelentes dependências , mete a etapa de hoje pelo certa- j Deste "match" 

sairá o Campe
paio x Fluminense — decisão do da Associação Atlética Vila Isabel, ! me do popular esporte da grande ão do Torneio de BasKetball se
titulo. I com a jornada final do Torneio de Olimpíada de nossa infância. I tor de meninos — dos 

"Jogos 
In

b) TENNIS DE MESA — me- 
Basketball dos 

"Jogos 
Infantis". I Assim, por exemplo o match I fantis" de 52.

ninas — às 19.45 horas: Pio Ame- j 
Sao de íato das mals atraentes,; entre as equipes do Star e Anglo PROGRAMAÇÃO

ricano x A. A. Oavea — decisão do 
as Perspectivas em torno da ro- i Americano

Sérgio marcou um tento bcli--
simo. Coube ao ponta esquerda
botafonucn.se assinalar, com um
tiro cruzado no canto, o último

tento para a.s suas cores, que c-

tabeleceu o placard definitivo da

3x0.

Tanto no Botafosro como no

Ban-rú. não há nomes à de. tacrt

uma vez que todos os nequeros

(Conclue na página fi)

AGRADECIMENTO
Palavra Do Desocrtisfa

Jorge Dantes Aos Que Co-

laboraram Pera A Brilhai.-

te Campanha Da A. A.

Florença Nos 
"Joaos

Infantis"

Encerrando-se as atividade'.

desportivas da A. A. Florene-.i

nos Jogos Infantis de 52. recebe--

mos do veterano desportista pro.
fessor Jorge Dantas um agrade-

cimento dirigido aos que colabo-

aram para o maior brilhantismo

daquela açremiação nos .iogos In-"antís, 
cujs palavras transcreve-

ms na integra:

I 
"Aos 

dirigentes da A. A. Fio-

rença e sua valorosa torcida, aua

nie deram inteiro apoio moral ¦
material nos Jogos Infantis dc

• 1952: aos meninos e meninas, bri-

j lhantes e abnegados atletas fio-

rentlnos: ao jornal dos

jSPORTS; ao Sr. Ivan Raposu.

que julgou, com serenidade e es-

pirito de justiça, nossas infra-

ções regula mentares; aos rlin-

Isentes esportivos dos colégios ¦
demais clubes, especialmente da
Fluminense F. C, na pessoa die
Sr. Artur de Morais e Castrei
iLaisi, que nos cumulou de ga-
lanteria, em toda a jornada es-

portiva e que sentiram, conosco.
o rude golpe do desmoronament'i
de todo um trabalho de inaudit'i
esforço, de abnegação e de saci-.-
ficios enormes, meu mais reco-
nhecido agradecimento".

3." lugar — às 20.45 horas

gio Americano x Fluminense
decisão do título.

An-

AGORA, NO SETOR FEMININO:

DECISÃO NO TENNIS DE MISA!

meninas
dada programada para hoje, pe- i mi-final, antecipa-se dos mais
la popular modalidade da cesta, interessantes, pnis o vencedor
cujo desfecho antecipa-se dos elassifienr-se-á para disputar a
mais brilhantes, tendo em vista I peleja final, já depois de ama-
o modo destacado com que se ! nhã. contra o Fluminense,
portaram as equipes finalistas I Nos outros encontros, defron-
do certame. tar-se-ão, pelo setor de meninos

Totalizando três embates, sen- ' as equipes do Riachuelo e Bota-
do que dois deles no setor de me- i fogo. decidindo o 3° lugar e na
nlnos em sua decisiva e o outro< peleja máxima da noite, teremos

Atinge hoje, a sua fase má- dependências dei Associação Atle?-
Mina com uniee rodada repleta de ] tica de Vila Isabel, situada no
atrações, reunindo na mesma pro- e bairro que lhe deu o nome, á av.
üi-amação as mais destacadas
equipes inscritas na modalidade,
o Torneio de Tennis de Mesa dos"Jogos 

Infantis".
Antecipa-se assim do.s mai

21i dc Setembro n.
DECISÃO DO TI'TULO

As quatro equi;;es que estarão
em ação, a.s qua's constituirão
autênticas sensações do certame

sucionais o capítulo esportivo da | dada a forma sempre aoreciavel
l.rande Olimpíada Infantil, a ser com que se aoresentaram nas
cumprido hoje nas confortável;, I diversas rodadas em que parti-

NÃO DEVE
MMS FAZER VITIMAS

IHeP
«TADURA C3fi.PRESS.VARESSIVA . r-rrV

UNAP*sTE

COMMtiSIVM -UMAPAiTt" 
4 •

& CIA. LTDA.

Anglo-Americano x Flu-
.ninense, A Peleja Final
Da Modalidade Da Boli-
nha Branca — Pio-Ame-
ricano x A. A. Gávea,

Pelo 3.° Posto — Na A.
A. Vila Isabel, A Rodada

Teremos em luta pelo titulo
máximo as pequenas 

"estrelas" 
do

Colégio Anglo Americano e as do
Fluminense F. C, num "match"

deveras atraente pelos aspectos
de equilíbrio de que por certo se
revestirá.

PELO TERCEIRO POSTO
Pelo 3.° lugar, em outro em-

bate promissor .enfrentar-se-ão,
o Coleeio Pio Americano e a As-
socioção Atlética Gávea.

A PROGRAMAÇÃO
A programação para hoie no

Torneio dos 
"Jogos 

Infantis" é a
secruinte:

LOCAL: A. A. Vila Isabel:
As 19,45 horas: Pio America-

no x A. A. Gávea.
Às 20,45 horas: Fluminense x

Anulo Americano.

JUIZES:
Estão escalados para a jornada

de hoje os árbitros José Iesolettl
e João Carlos Pinto.

Limpa a caneta

a cada novo enchimento l

CALENDÁRIO
O Calendário dos 

"Jogos 
In-

fintís", comportará ainda esta
semana as seguintes atividades:

HOJE — TERÇA-FEIRA:
ai BASKETBALL — (meninos

e meninas i — à noite.
bl TENNIS DE MESA — (me-

ninas i — à noite.

QUINTA-FEIRA:
BASKETBALL — (meninas)

— à noite.

_t0^0^0it___ _fc *n*\ Ingrediente especial

Parker Quink
com salv-x

Oaink . a flnlca tinta com solv-t, limpa e conserva

realmente a sua caneta enquanto você escreve. Acaba
cos. os entupimentos garante um fluxo constante
e uniforme. 4 eOres permanentes. 2 lava veis. 

""—-

1 rr.cn t •¦««* Crt IM* tt oaça. Crt §0.0»

«BIHESBNTANTBS EXCLUSIVOS rARA TODO 0 MASU l'

COSTA PORTEI* * CIA

Ât riiKiU.B-.TS VAiUIAü. IX 8.. ANU BIO

PARA HOJE
A programação para a rodada

de hoje. pelo Torneio de Basket-
ball dos "Jogos 

Infantis", obede-
cera aos seguintes pormenores:

LOCAL: A. A. Vila Isabel:
As 19,30 horas : Star x Anglo

(meninas i.

As 20.15 horas: Riachuelo x
Botafoe.0 (Decisáo do 3o lugar).

As 21.15 horas: Sampaio x Flu-
minense (Decisão do título).

JUIZES

Para a rodada de hoje, à noi-
te, pelo Torneio de Basketball

dos 
"Jogos 

Infantis" foram, de-
signadas as seguintes autoridades:

Juizes: Mario Newton Leal. He-
liodoro Lucette, Noli Coutinho e
Nelson de Souza Carvalho.

Apontador: Habib Daii.
Cronometrista: Pascoal Bruno.
Delegado: Osvaldo Caldas.

OUTRAS NOTAS SOBRE

OS JOGOS INFANTIS NA

8.a PÁGINA

A coisa"está preta'

41
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KOLYNOS I VM^^!^

(£¦ Z&l 
'?________* mas... À

COMUTE AS CÁRIES!

A ciência moderna de-
monstra que o creme
dental Kolynos comba-
le efetivamente as cáries.
A espuma concentrada,

suave e penetrante de
Kolynos cliiina os áci-
dos bucaes. perfuma o
hálito e rende mais.

tSpfò^

Serei tua, Zé Barbado!

Suspirava a namorada

Mas Zezito deu a bronca

.". tudo ficou em nada!

Usando sempre Gillette,

Barba Feita, o vencedor.

Gozava em lua de mel,

D,as e noites de amou

TUDO
A1UL.'
para os que usam

(TzêSê

Gillette AZUi

A ™,™"*A mPmrjtmmÊ CINEMATOGRÁFICA COMPLETA E ÚNICA FEITA NO I Oi \1 DO l'\\OnOSOV(inFMIIIOVM\OPRKSIDKMF

Cl\t: rtlESlDESTE
RUA PEDBÔI^L TIL« &IWTEL: 42-71

f.-zm^ii
FILME DO DESASTRE DO PRESIDENTE©ENTE iiaásSüs*.

$
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P JORNAL DOS SPORTS

j CONTINUA A GRANDE VENDA EXTRA DO MAGAZINE LEREX

27-5-952

ARTIGOS DE LUXO POR PREÇOS POPULARES
CAMISARIA — SPORT — ALFAIATARIA
AVENIDA RIO BRANCO, 2 5 1 - A

¦!fA^dL#?^mWMW FOTO FERNANDO
mmw^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mMm ^mm ^m * d°8 ,ni n'*1»

¦ Dormitório "Mexlcono" tl t paços-Cr$ 4.000,00. «/JO ptiat Ctf «MAM kV MmW^''mmÍ hora. retocsdos
_¦_& Dormitório "Normnndo" __/ iii(«< " 4.000,00. c/10 $l%at 

* t.ÊCOM ^BJ | ¦ _j»£m Especialidades

f^B 
Dormitório "Chip.ndol." c/é p.«os • - 7 000,00 -*/ il __••«•• 

• ¦IMM . Ji^-^S ffn easamen-
B^V Sala d* Jantar''Maa " c/lOpaço»- * 3 300,00.«/13p*<«« • 

l-M0,M ^§m | {W A tos a domici-
Bj^a Saio d» Jantar "Chip - c/10peças- * 4.000,00* c/ 14 pdça» 

• 1000,00 5ÉK _S**j_?W lios.
!¦ Solada Jontor "Colonial" c/10 paço». * 6.M0.00 - e/ ÍS 0*«4t * 1000.00 

^H JMWjay
mWM Montamos grondo «rock, pare pronta entrega, d* falo», Oerinllirl»*, ^H \t 

f ' 
v^»

a^LW Grupos estofado», tscrlt&rla», peça» avulsa» d* toda* •• lomaAha» • Mm f Wt
a^a^ estila*, tmtutomos sob entomonda. utuiusol p 'MH«HII ^BJ '^L

AV. MARÉ-
CHAL FU)-
BIA NO, 165,

sob Tel.
43-7465.

'

VOLLEYBALL — Pelo campso- HISTORIA DO FLUMINENSE

ilo de volleyball Masculino — 
j 

— Sairá ninda e":te mês o livro
-.limeira e sesunca divisões — de Paulo Coelho Neto, 

"Historia

_ >ifrentaremos hoje d noite, na.do Fluminense". Esta obra, com

iiiadra do Riachuelo T. C, a rs- ! 400 páginas de texto e 13$ gravu-
iresentaçío lncal. A partira pre- : rrs, tx uma comp.çta reconstitui-

iminar tem inicio marcaio para cão descritiva e fotográfica tía

u 20.15. | vida c'.o Fluminense em seus 50

TENNIS — Em disputa do anes de csrvlços aos desportos na-

:ampeonato rie terceira clis.e (so- I cior.aiõ.

ihoras), estão programados para | E. oportuno acrescentar que te-
íçje, ilI»* Fluminense A x río prefere„cia para a aquisiçáo
[•.juca B e Petropoütano x Flu- dos uvros q, soc1os e toroedores
ninense B. Pela MftmiU eHW 

que pessoalmente ou por escrito
cavalheiros) as 20.30: Tijuca x ,e m-reverem na secretaria do
fluminense B. 

..„„. _ clube.*A edição comum serA ven-
¦, TENNIS DE MESA - Em dldn a 100 nruseiros e a de luxo

Imputa do campeonato da 3.' ca- _ B0 restam tó exemplares - a
.-^«goria josarenioi hoje, i\s 20..,0 Cr-; 50000

Sntraaequipedocb-lrintortt- VOLLEYBALL JUVENIL -

__„.'-, _--  Manteve o Fluminense a lideran-
NOITE DE CONVIVÊNCIA 

Ça da serie A do campeonato de
IOCIAL - Quinta-feira próxima juvenis, ao -encer no domingo a
mveránova noite de convivência 

j eqUip8 jo Botafogo F. R. por

ICofcmado-

:

FELICÍSSIMO ! ...

Com 16 cruseiros, reformstnoi

o colarinho da sua camisa, cm

cinco minutos, e para o mesmo

dia. indo buscar e levar

cilio. Conheça as vantagens de

nossas camisas DOUBLE COL-

LAR. O senhor mesmo mudará

; o colarinho sem interferência da

[ costureira. MÉTODO PATEN-

TEADO. Escritório: Av. Rio

Branco, 117, 2.°, sala 228. tel.:

62-5121. Fábrica: Rua Acre, SS,

8.°. sala 806.

Pata o Joeo df «manhi, dia 28, en-

tra CarioctB « Mineiros, pelo Cam-

peonato Brasileiro A* football, o "tl-

ckct" dos portadores ds Cadeiras Ca-

tiras, Perpétuos a Camarotes, seri o

de a.» 4 (quatro) de maio.

TALD1
CL»NICA MEDICA

DOENÇAS PULMONARES

PNEUMOTÓRAX

Cons : Rua tiranos 097

Tel.: 30-1064

f *MOS 'BEL"
um «Adio tttt
CAPA OOSTOI

•_**5^*____7 
|

Vendo» a longa prose dtrttamanft ta fábrica at ttimtmMtt;

; «IM INTRADA • SIM JUROS • SIM «ADOR
' 

a atmm *t Ctt 100.00 -MmmI» — I mma mtm a*tmmt àmmmt

DISTRIBUIDORA Dl

SADIOS,,BEL"lTDA: r
aa Bm. Vaata. 734 11.' aadar-d* l.lOS.Teii 43-M24-Ed. VAlg,

COHISSARIOSi

LajaRaa Araçatnba, H-9
"CASA PIMENTA" — Av. DlH

CASA ORLANDO — Trav. t.

(Estaca* Coelha Neta) 
-"*

- (Caxla.) tt. Rta1

141 — NiMswll» — fc Rta

iocial no salão nobre co clube,
;om binso dansante. Orquestra

le Ferreira Filho e traje de pas-

2x1.

! EACKETBALL — AmanhS, em
i di3pt'ta do campeonato de Juve-

mmm. nis e aspirantes, enfrentare ' >s
:.,; PISCINA - r o seguinte o no-' no nosr.o ginásio as representa-

, rn horário de iiiMconii-nento cia cCes do C. R. Flamemo. A pri-
yi"Tm.-: scc.iini_n-le.r_>, rias 16 As mc.ra partl'!a tsm o Inicio pre-
?-\9 horas; terça. qnnria, s.e\í,n-íei

-^¦'p. 
e sábado, das 7 iis 12 hores e

:,las 15 às ID hora-: quinta-feira.
•Váas 7 ás 12 e rias 10 às 19 hora;:

lominsjos e leriados, das 7 às 19

oto para as 13.45.

NOTA IMPORTANTE — E' lm- '
~v_'.sc'inclivel 

para o insresso nas .'?. 
icnendencias rio club? a anrosen- !

i.-.açáo da carteira social. Da car-

:':.;,nra social e cio tambem indis-
". 

).:'-iavel recibo de nviíaç&o. |
:: GINÁSTICA FEMININA — Já 

'

-".'."vam 
reiniciadas as iui'as de gi- 

'

-r.intiea feminina do clube. Eõ.as

.vilas, a exemplo tícs anos ant"-

piores, vém sendo realizadas ès
" 

,-rças, quintas e sdba-Jos, às 9
. loras. sob a direçào da profes-

^jfiora Helena S4 Earp. E' interes- :
. íante salientar que ainda encon- !

¦ ;ram-se abertas as matrículas ;"rapara 
senhoras ou senhorltas que-.' 

façam parte das fichas de fami-
¦; lias dos senhores sócios. I

DANÇAR
Não importa idade oa sexo
APRENDA em pôneis semanas

na: ACADEMIA MORAIS,
das 14 àt 22 horas

AULAS CR$ 40,00

RUA DO PASSEIO, S8, l." and.

ÜÜ 22-6664

AV. PASSOS, 13-S.« andar

Tel.: 22-5611

[lUHlllllllllll'"""  _mm.r%

\w c°uçêo°
aJ ^** „...i iiiiiiimi lIlinTTT

CABELEIREIROS E BARBEIROS
- Maquina flélrua de <-oitir cabclu "OSTER" —

i.m KR1A Oi shN (-(irnunUa aí» seus ctientm que ataha de rereber nova

[..irí^a nas afamidns in iqulnmn elétricai de cortar cabelo marca
•Os:TR" Preru CrJ 1 MB.IKI

g i i, r; n i t oLsev
Avinlda IJ ue -I....Ü n IMI - hdiliriu ll.rke — Fone: 33-3ÍJ3

li* lato ia faixa

Cadeiras da curva

Arquibancadas . .

Cadeira» laterais .

MUlUraa

Os poftaw do ¦•tàttlo Municipal s^-,

rto oberic» amanhã, ki 1* (dezeno-1
ve) hora».

A preliminar terá Inicio àa 11.301

hofis, e o Jojo principal Carioca» x

Mineiro», ti 11,30 horss. i

* -
Eâi re «fRUintas o» porta-» que t>-

ráo aberto* A manh A, para a entrada

d* automóvel» para estacionamento

no Eatadlo, ao praao de Cr» 10.00 (des

NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO

Af Tabelas Para O Campeonato De %%
do Cocot* , te à» tabela», começando hoje pela l

desistindo do campeonato do cor-

rente, a» tabela» tiveram que eoirer

altotaçAei passando o Cacique para
a Serie Urbana e o Unif.o parn a

Suburbana, ficando cada divisão co.n

oito clubes. Dada a eicacê» de ei-

paço Iremoa publicar pare alada man*

8erte Urbana, que eatá assim ela

bora da:

Junho — 1:

Cacique x Benrici

Nova America i Torres Homem

Mavilia x Dramático
Atllia x Sampaio

Portão n.« 15 (rua Mata Machado I: 
j

para os autoa da Zona Sul; |

Portio n " IS — (rua Mata Macha-

doi: para o» autoa oficiais:

Portto n° 17 (ar. Radlel-Oeste).

para oi autos da Zona Sul:

PortAo n.» lf (av. Radlal-Oeste).

belo): nara o« autoa da r.ona Hor;».

A salda será pelos mssmoa portos»
d» entrada.

*
Avlaamos ao peaaoal do "Quadro

Movei" (Inspetores, Fiscais. Indica-

dorea e Bllhetelros) que a escala se-

rá publicada amanhã, dia 28.

RAIO X
0R. WALDYR ESTEVES

DR. J0SÊ PINHO

Radiologia Clinica Reent-

(enfotofrafia

Boa Méxlea. IU ¦ S* andar

sala 504 - Tel.: «2-161»

Diariamente das 14 ás 15 ba

%
óftvtftr

OLARIA

RÁDIOS E RADIO-VITROLAS
Rittio-vitrola, em lindo movei gabinete, tocadisco automático.

Crf 3.600,00 rústica, pc;sante c duas discotecas, tocaciisco auto-
mático. long-play. Cri 4.500,00, Cjonial, possante, automática,
lrnn-play, 4.700fl0, Um rádio Philco móvel, Crl 1.350,00. ii-
trola elétrica c v.m linguafone em inglês para leci'tn;,r ou
aprender. Crt 3.000,00, uma radiola 1.450.00, fazemos montagens
de qualquer espécie, adaptamos vitrola em qualquer rádio e con-
serttmos pnra o mesmo dia; atendemos todos os dias inclusive
aos domingos e feriados, dss I às 18 horas, à ma Benjamin
Constant n. 35, fundos. Fone: 42-7059, sr. Herminio ou Acloly.

i3l-ffy. mfmfLQtQmnQ'131

Viúvas, Velho.*

e Moços

ATENÇÃO I
Procurem seus direitos nos Insti.uto.t
r Caixas de Aposentadoria e Pencõis

• • Ventura Berrr.a da s:'va. Ir. mais
ilf- 10 sloi deviismenU I.'^,all'»do
flo.-it Asslí nula Ju" ícliea e.Ti toa-» ot
canos de irevidrne a e Tr^balba -

Trata e Informa dss 8 às li liorai t
íomliif.iM e feriados, dis 8 às 12 ho-
ras, à RUA MftXICO, <11 — 7." ANDAK

— SALA 701-A — TEL.: __2-l2_!5

MATERIAIS paia CONSTRUÇÃO
Taco* de Peroba de Campos especiais e outras quah-

:!cdes Tábuas de Pinho Paraná. Pernas de Pinho Para-

ni para cimento armado, madeira em geral, telhas Lu-

ilolf tt Ludolf e outras marcas, cimento de diversas pio-
cedencias. ferro para construção de todas as_K»'°ssuras,

eletrodutos de todas as bitolas, carrinhos de mão e baldes

para concreto, manilhas de barro de todoB os tamanhos,

vidradas tubos de ferro asivsniíado de todas as grossu-
ras o outros materiais do ramo.

RUA ESCOBAR,  TELEFONE: 28-7193

Junho — 8:

Torrea Homem x Cacique

Dramático x Benfica

Sampaio x Nora Aimrwa.

Atllia z Mavilis

Junho — 15:
Cr.clque x Atllia
Mavilis a Sampaio

Nova América x DramáMco
Benfica x Torrea Homem

Junho — 22:

Dramático X Cacique

Sampaio x Torres Homem

Atllln i Benfica

Mavilis x Nova América
Junho — W:

Cacique x Mavilia
Nova América z Atil'*
Benfica x Sampaio

Torres Homem z Oramitlei
Julfto — S:

Sampaio z Cacique

Atllia a Dramático
Mavilia x Torrea Homen

Nova América x Benfles
Julho — ll:

Cacique z Nova Amérlci
Benfica z Mavilia
Torrea Homem Atllia

3l_MfNI_li 
'. ¦' '!' ' 

__¦":'' 
' 

1 
"^ 

r

I

mat^mfj^^
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TOHNEIO OTHELO DF SOU-

ZA — Quinta-feira á noite terA I

prosseguimento este torneio coin [
a reati-oçUo <!os sesnlntss Jo^os:
ás 20.15, Joáo Hejirkiue X Oro-

tto. luiz Pern?n-<o Melo; às 31.30, |

ll TerrlveiR x Kstrela He Ouro,

Julí Arthur Perslra tia Silva. I

i TORNEIO INTERNO — O Oe-

i partamento Técnico fará reaMiar

I no próximo m#s de lunho tor- I

neins Internos de football. ba.»- I

! Ketball, eXCusIvBmente nara ai-

) sociados do clube, na cate«.ori_t |
de adultos e Infantis. As insori- .

cões estàrlo abertas a partir de

1 de lunho próximo vindouro.
I RFUNTAO — Bob a presilmnia --_______———— 

_____

I do Sr. Otton dn Silva e Sot!*i PROVA 
"RIACHUELO" —

j reunem-se hoie. às 30.30, os Sn. | Vasco da Oama .iscreveu di

; me"iPros d» ,1iretorla, a ftm rfe gupri ?côes na prova clássica tadas. teve o público uma uran-
¦ ri«llbmir?m '*-hre r cintos de m ["Riachuelo". de turcos de oito re- de tarde riclística domlniín pai-
, te-e--e dn r)i>>f. '•¦¦os, a realizar-se nas asuas fron- sado em Bão Januário. Pela pri-

VOILTYBAiJTí FKMTMNO — I -' iras à praça Paris, no dia 8 rie | meira vez nesta temporada foi n
1 

O re*poni*vel por ett% deoarta- |ji:nho. com um percurso de 5.000 .campeáo JoSo Marssri derrotado,

| mento pede o compameimento ¦ metros. E' uma «rrande prova em por diferença mínima e numa

Ihoje, 

ás 30 horas, de todas as mar ab:rto, partindo da Fortale- prova de pequena qtiIlometr:i_í?m,
mocas oue deselarem nratlnar e«- za de Sáo Joao. digna de ser nouco apropriada para corredo-
se esporte, para realizarem um aoreciada ao longo da praia do res de fundo. Foi esta a c^isi-

tre^o. IRussell e na chegada à enseaia ficarão dos corredores vasrilnoi

ANIVEPSARIOS — Estáo Snl- de Santa Luaia. |na prova de 1.* categoria. 9 001

Iversnriando 

na data de hoje os : — A Divisão de Remo está em metros, com o temno rte iS'42"5:

se^ulites a«soc!adoV Francisco I constante atividade, com treini- Jofio Massarl. 2.': Pedro Ooncal-

Ooncalves Neves, Outemberg da mento diário das guarniçôes I \ ves, 4.": Orquis das Santos. 5,n:

Cniz Maiorano. ?'M Rocha. Je- crltas • tíe todos os sócios que üe- Henricue Ou-_r"o. 7.°: Am^nbl

I 
ronlmn Pinto de % 'l"elra. Ivan sejem dedi-ar-se à prática do ' daremos os resultados das outra-:

Alves Morei-a. Maroel Oarnejro, remo. Os treinos lnlclam-se to-I categorias.
Te-lro Oomes Ouerra, Oscir Ro- dos os dias às • horas, em Santa | CARTEIRAS DE FAMÍLIA —
f'r.~"es rta **ot?. e Cloacl Oianlnl Luzia, onde diretores e técnicos para faze-^e acompanhar de
fa Costa. Aos aniversariantes, -n dáo toda assUtencla aoa associa- pessoas da familia. nas reuniões
ri-r-Trimentos de 

"Nitas 
do Ola- dos. ; SOciais ou desportivas, os sócios

rritrmti.L _„ . ' BINGO DANSANTE — O bingo devem estar murros das respec-
t-iNEMA — Prosftggulndo em dan=ant? d- ta semana reaüza-ce tivas carteiras e recibo corres-

sua' it.lvtfaaes. o Departamento 
quinta-feira no ginásio. Iniciando I pondente. A carteira de familia.

social programou nara a próxi- „ g_, jq noras. A mudança do Indispensável para ingresso nos

^-ífí.fríriT*' - 
* um* 

^'í0 ' «H*» * drvlrta ao Jogo de qmrta- recintos sociais, oode ser foliei-
c.nemstn rança Oom a exiblçflo íeila no Maracadá. entre as se- tada na s-cretarla. com apresen-
(¦c um «.me ae longa metragem. ).çôeS a0 río e Minas. O Depar- | 

taçío de riois retratos e prova de

£ m . . «:. ~" | tamento Social tem para quinta-

Dr, Pedro ds AtaHMPue 3»um» má"uimíde coRtura no
u, iwuiw nv niujT uti uu , blngo-mosca e vario» outros pr?-

DOENÇAS SEXUAIS E im)os de "ande valor e utilidade.

™iw«lis I 9 •• JOAO NO VASCO - O
VWUttitWUItm Vasco da Oama dará este an», ,

- De I às ¦. com raro esplendor as festas ju- j Siíllis. Câncer, Eczemes, Varizes.

— 1 ninas, organizadas oelo Deparra- trlceras dns pernas. Verrugas. Br-

mento Social em 8âo Januário pmhas. Queda do cabelo,

Nos dias 31 e 28 de Junho haver* rurlu2£!í,0*_,.
EIETIIOTERAPIA

AGOSTINHO DA CUNHA

AMADOKtS UO VA1.1M CHAMA-
OOB A i,iCUAIJZAR A tíllUAÇAÜ —

A cureçao uu valun, aollulta aoa ama-
uorts abalxu, oa
tüò, a tlm ue w
cuuipeonavo: Jullo woevaa ue Olivei-
ra. mli_MH »e«ea coruu, Valao L. aa
é>__M e oei-_,ou ue Oliveira, cenillca-
úo uc re.w uataj ttttm Aaatua e Oel-
üüii ue Un.Biiu, carteira ue trauai.io.

O MA1..IA H-.^,t_J O fAHAtot.á —

No a-.aswowo ue uutningo no cauipo
uo raramed o Valim saiu vtnceuur

j jttm mimN úd ini.

, «tM lltM u-iDlCO, HOJE, AS
Li UtomitUi, i^U u. A. — Mano a*
HLwtiu,* »áurtiQUt Lourival t, üos
oiuiio.'i, Nilo ii. uo cuu«,o e Ouara-
c.u._,u de o. tíeua.

O Di»-, CAo.-í.lO^CONVOCA —

O uüi ceiü-ilío tjuvuv.« amanna, am
üua MM, aa *l nurat>, oa atletas: —

ju.u» ua oilv», »;ui.<_Ud nuiiea, fn-
nuuuu ua bolluade, MUion anuo 00-

mtm, Aruiauiio ti. i-uiio, _i*eleoa Veu-

j 
tim, 

'lupmaiuoa 
Francisco da fau-

rim tratar
tma\% o diretor de esportes, Zulmlro
Carrt\,al ue a£>£UúU)« que w relacio-
riam ao campeonato a lntclar-ae do-

ARpiTROS CONVOCADOS - O aa-

clatente ttcnlco, conroca todoa o> »r-
bltrus a comparecer hoje, ás 11 bo-

raa, no D. A. para tratar de assun-
tos que »e relacionam com o cam-

peonato a lntclar-ae domingo.

PERMANENTE DO MAVILIS F. C.
— Acompanhado de gentil ollclo. re-

ceLemoa o permanente para ft tem-

porada esportiva aoclal do corrente

ano do Mavilis F. O. Oratoa.

SHOOTEIRA
Mais um drama da vida!...

Mais um drama, não. Dois dramas. Vm em Belo Horizon-

te e outro em Porto Alegre.

Im Belo Horizonte o Castilho safou a onça. Como jogou

Em Porto Alegre a coisa foi ainda mais dramática. Se o

arqueiro gaúcho não cercasse uns 
"frangos", 

que acabaram no

galinheiro já depenados, os paulistas regressariam aos seus pu<
gos de cabeça inchada.

O drama de Belo Horizonte, meus amigos, deixou os ca*

riocas de canto chorado.

Quantas pragas foram rogadas ao Jair, ao Ranulfo • ao
Nivio.

Que gente ruim, meus amigos. Se ao invés de Jair, Ranu1-
fo e Nivio tivessem jogado os cegos, com bola de guisos, o jogo

seria outro.
Um quadro de cracks afamados, foi dominado durante qua-

rento e cinco minutos por uma equipe de novatos e inexpe-
rientes.

Se o Castilho nio tivesse recebido o 
"santo" 

antes do jogo
e Omar náo desse o 

"prego", a estas horas estaríamos a fã-
mentar aS nossas magoas na Galeria dos Empregados do Co-
mércio e na porta do Cineac.

O que nos valeu foi a proteção das Onze Mil Virgens ao
arqueiro Castilho.

No jogo de Belo Horiionte, entre cariocas e mineiros, sd
há duas alternativas: ou os mineiros compraram jogo e os ca-
riocas desaprenderam o que sabiam, ou os mineiros jogam o
mesmo que antes e os pan-americanos enfiaram a máscara da
escafandro.

Amigo Telê, se você nfio descasca aqueles cocos, um bom •
outro por obra e graça do Divino Espírito Santo, estaríamos
fritos...

Se o quadro carioca tivesse cinco Teles no quadro, pelo
menos teríamos marcado dez tentos. Dois para cada Telê. A
questão 4 que só havia um Telé na equipe e quatro a fal cr
ao têlê-fone...

VENDEDORES
Oferece-se oportunidade a pessoas ativas e amb!-

ciosas, de boa apresentação que queiram iniciar-se ou
dedicar-se i profissão de vendedor à domicilio, de apa-
relhot elétricos de uso doméstico. Ordenado e comis-
são. dando-se preparo e orientação. Exige-se: Idade
entre 21 e 35 «nos, gozar de perfeita saúde, certificado
militar, dispor de horário integral e referencias.

Tratar diariamente, com o Sr. Walter, na rua Sao
José, 83 — sobreloja. Edifício Candelária, no seguin-
te horário: das 9 às 11 e das 3 ás 5 horas da tarde.

parentesco.

DOENÇAS DA PELE

NO 5EU BARBEIRO ?

COLBERTS
. PfIHGLfO

fAMfJÜÜ ftJNifja CApüAfl

HEMORRÓIDAS
DR. ANTÔNIO SALGADO %.«™%™;X B5TBÍÍ

característico, de estilo caipira,

snioos fo'cl_jriros portujrue: es, de-

6*ío de ban.',as de música, etc.

Os sócios poderio solicner. na

tesouraria do clube, convites para'os 
seus amiroa.

DR
Oas 16 as 19 horas

AS8EMELBIA. 73 - Tel. 32-J.K.5

Oo Hospital N.S Socorro
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ISãNCÚ INOÚ«T^M*MASIUmAj

CONTINUAM INVIC-

TOS OS CASADOS
DO ALIANÇA

1 x 2, O Score Do Jogo

Com Os Solteiros

T?vf !uií-r domingo, no oampo do

Conceiçio o '.nimaío matoh tntre

casades c «ltelro» do Aliança, do

En;mh_> de Dentre, qu« comemora

sie mts í pesassem do seu J.° «nl-

versarão de fundação.

Coavém ressaltar que t o _t ano

qua eite prelio é disputado t os ca-

udes nfco comnheoíMm o amargai"

<la derrotM. pot du outras «esej <"-»
"ba]zaquean;s" obtiveram duaa vi-

t-r_.es e um empate 2 no prelio da

domingo novamente houv* um tm-

pate p»:j contagem de 3 1 2.

Os -_••'¦' dos cato-dos foram afiiui-

lades pr Intermédio de Alleer.-o. e

primeiro ao receber csc«!«nt« passe

de Sequlnha a o secundo numa
¦ chame" ««bre o íolelro: oa dos «oi-

tflroa foram miroado* nor Armando

e Jarlnha. Aa dms «quines Jogaram

avím f:nr*dae: CASADOS: - Ar-

manda lalendonçai. A.lcenao e Ta-

quinino: Arl'ndo llf!;!o>, Bim e Ora-

t-e: M!?;ie! (IimicIoi. Henrique (Su-

r.srlr». Menezat, Z?qulntu e Oastân

SOLTBIIOS: — Maurício: T.»o e

Ne iTSddc: Darci. Jarlnha e Bretogl. i

ton (Baíilai: Adjlfo. Jorga, Malur'

Vlt:r. Armando • PuUlru.

Pmdro Nunts

Bolai Aa JÍGXfOCt....

FELIZ "WEEK-1ND*

Foi um fim de semana marcadamente rubro-ne-
fro. Já no sábado tudo seria aiul como a tarde bonita
de maio, eonrldando is coisas do esporte, predlspon-
do ao esforço dos músculos. O team de baixo vencen-
do o Oriente por 4x2 com alf uns novos continuando a
prometer muito. Cido voltando à forma. Itamar een-
trando bem. Jadir fasendo lembrar Jaime, cada veí
mais. Ribamar e Hamilton praticamente de lugares ta-
rantidos ao sol. Depois, li no Mourisco, as meninas do
vollev dando aquele tranqüilo "passeio" de 15x7. E a
domingo começando felix. Com os principiantes do
atletismo conquistando o bl-campeonato para as cores
rubro-negra*, assinalando dois re-ords Vm feito qne
orgulha. Afinal de contas o atletismo é esporte base
e vem demonstrar oue o Flamengo não dorme, vigi-
lante em todos os setores, preparando os atletas de
amanhã. A tarde, o domingo seria melhor por fora ào
nue por dentro. A maior emoção vindo pelo éter. Pe-
Ias ondas hertzianas. Do ponto de vista regional, o
carioca raspando nm sustozinho. Cam o scratch me-
tropolitano meio emperrado, com Castilho e Telê fa-
sendo das tripas coração para evitar que fosse que-
brada uma "escrita" de tantos anos ameaçando as espe-
ranças do "penta". Mas, etn compensarão, você, Mane
da Oavea, feste'ou mais um titulo. Um titulo peruano.
O de campeSo do Ouadrangular realizado em Lima. llm
titulo aue nio estava no programa. Multo animador
sobretudo poroue o ataque rubro-negro continua pro-
missor. Embora Benite?, desta ves, tivesse deixado He
assinar o ponto com n seu tenfo oue lá se tornou hi-
bito. Mas Adãoelnho dizendo an oue foi, mais saudável
e leve com os ares de Lima. I abriria o caminho i»a
vltor'i. Da oual Joel seria o es»ore. E a conquista de
um titulo, Mani, mesmo assim i d'stancla, sem o Ju-
randir ,o Moreira Leite, n Fndel, o Lobo. o Reinaldo na
vestiário, fas um bem! O torcedor tendo o direito de
four meio prosa. Eufórico. Daí o pitoresco de certos
diálogos. Como anue'e que ouvi à porta de um bar,
iniciado por um vascaino:

Ve'a você. O Adãosinho, hein? Aqui nio i\ no
couro. 8ó tiuer comer coisas pesads* contra aa Indi-
caoAes do Flavio. Lá fora... comendo a bola!

E o mbro-negro:
E\ mou earo. Fsse team do Flamengo tem mui-

ta classe. E' de categoria estrangeira. E' interna-
clonsl...

E o outro pensando no Huguinho e no Adãosinho:
Talves você tenha raião. Internacional... ta

Porto Alegre...

[PRINISEmCALÍÍ
\\ o cv/ifíuro oe gò^tòbom
!| PAPA Pt$3Ô/lÔ DE BO/*f GOSTO

:|produto"COSTAPENNA"

Moléstias sexua s - Impotência
CONSULTAS: Crf M.M

TraUminln e rui» peU bormonioUrapla e alta freqüência especifica.
da ielh,ce pricoce, da funçãu sexual no homem r na mulher, lrrttabi-

IMade, fadiga e Inionia, nos rasas Indlrados.

CLINICA DR. SANTOS DIAS
RIA Sto JOS». M - 9» ANDAR -

lofcrmarem a rario dr técnico i
¦ Diariamente, i

ronjnnto «.il Tel .

profi «sion sl diplom
aa 14 àa ln horat

"«r» ?* -PRISA0DE VENTRE }*ig&*
GRÃOS DE SAÚDE DÓ DR. FRANK
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H oup hntir/> *u>Aii-T3 Y* "• #*»»«• ua quescao, ja O
¦ Htard^r '"teressados para tar.to. Antes que se- Um jj^-rni>.,j. pennaneqa covno final a decisao que favorece I
y fiSrs oa'e ° /«=>• ™ v'toHzrz, HtrZrhl ZJZ eo,as"int°- B pantos comeqar com a citacto de U
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%rnlAf. J?q?rn : ComitHo de Radio escrrveu M%u?tndn t£n ,t?nmJas6? r^f/dntea don jogos: "ora para U
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0 e simrUareaWaZtaMn®22ho"vtr "S™n>m'-"6e' diretas I
yd e smutaneas faltariio linhas, o que obrigari o recurso ao ?M lannuvoe tool . Para rdor-ar, a circular cita var'r> i •rem. ¦

rtVn'n1* c P°0t da E'r("ndinn^ir'- incluindo Divamarca No- I
R \ r^ 'r 'ron:™'''>(,n voruma linha avenm, ?*2. 1 de EAocolmo; 2) o Poo/ al*m&o, incluindo Al'+ninhn. B
ral unico Hambvrno R. 7. Como ftarerd tambem uma linha Harcrtoj jxira Beipic*, Holanda, etc. uwa ""** U
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F1NLANDIS H
#?» »n °'"nPJada de Helsinki, como se tabe, terd o record H
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f trtf0t5 'er!am ««« Recen'er,rnte\s""m." o PI
|B (Conclue na pdgina JO) L|

27-5-952
JORNAL DOS SPORTS

HIHH
MARIO FILHO:

Poderia ter sido uma tarde de r»la pa-r« o footbail mineiro. Os representantes dasAlterosas surpreenderam realmente, em ne-ftbum momento lembrando aquele team me-dloere que empatou um Jogo com os mato-frossenses. Embora os cariocas desta ves te-nhsm atuada mal em Belo Horizonte, é for-çoío reconhecer que pa*a isso concorreu emirrande parcela a produção inesperada dofkjratch de Minas Gerais. E' verdade que íal-tiram os finalizadores na equipe local, queteve um volume de jojro superior aos metro-politanos na primeira fase, mas que não sou-be como aproveitá-lo. Nesse primeiro perto-do os locais dominaram amplamente o pano-**ma do Jogo e puderam revelar o estado mar-mfico de preparação. Apagaram, por comple-to, aquela impressão sofrível do encontro comos matogrossenses. Agiram bem coordenadosem todas as suas linhas, entrosando-se nos ar-tificios dos passes curtos ou largos, de acordocom as conveniências, sem se excederem nasí.ntas e sem usarem de recursos condenáveis.
CONTROLE DOS MINEIROS

Verificando o movimento técnico desse.rimeiro período, chega-se a espantosa reve-rç&o: dez cornes dos cariocas contra nenhumlos mineiros; quatorze defesas de Castilho eleis de Sinval. A torcida montanheoa pensouiue seria a oportunidade para vencer, mesmodiante do zero a zero que não se modificoudurante a maior parte da peleja. Mas Castl-lho, Pinheiro e Santos suportaram bom a car-

Vasco ROCHA
tre os seus companheiros bons finalizadores.Omar, secundou-o. Petronlo, avançado, foisempre muito bem servido e algumas vezes le-vou o pânico ao goal carioca. Chiquinho tam-bem foi um extrema ativo. Do mesmo modoSabu.

VALEU A CLASSE NO FINALNos minutos finais, quando o placard de• x • parecia que náo sofreria modificação,houve a reaçao de Eli, fasendo subir a pro-ducão do team. E com a melhora de jogo deEli melhoraram também os cinco integrantesda ofensiva, principalmente porque Telê, apro-veitando o apoio de Eli, passoua se deslocarconstantemente para o centro, para atirarconstantemente contra a meta de Sinval. Ni-vio, igualmente, se viu mais servido e, reall-zando rápidas escapadas. Ranulfo e Didi rea-Hzaram o mesmo jogo — a despeito de queRanulfo, ao contrario do que sempre fex noAmérica, foi lançado como ponta de lança. Di-dl, distribuindo mal e excedendo-se nas fln-tas, esteve pouco produtivo. Ademir,marcadíssimo por Haroldo. Daí não ha-ver a ofensiva carioca realizado um trabalhode maior valor, capaz de pA-la em evidencia.Toda«ta, ra segunda metade do temno fins',ruando Eli recuperou sua« característica* de<cro, a ofensiva melhorou. Na defesa. Castilho,Pinheiro e Santos, foram os melhores.
FICA PARA OUTRA VEZ

Perderam, assim, os mineiros, a partida —
ga, cobrindo os claros dos médios volantes quo quando jogaram com acerto, entusiasmo e di-'la0,Ps aP°iftvam devidamente e dejs falhas de ! Deles» de Castilho namlsmo para ganhá-la. E perderam, comoAratl, este num dia tíe má inspiração. Não ! afague des mlntiro». O, mineiro» deram grande trabalho aos ca- , jà dissemos, não porque lhes houvesse falta-cpenas jogavam melhor os mineiros como prime.r» fase i d0 a chance para a vitoria, mas porque nãospresentavam, tecnicamente, me'hor produ- trai de uma atividade Ptt™rrfin!,ri. contaram com bons arrematadores. Deixaram,

3 a»'a comu u:n todo, sem ísualmentc exerceu marcar Ademir - e fe-lo de maneira a pertur- todavia, excelente impressão, realizaram umelementos destoant»3 "sinvaÍ""fo"í"n-T,õn Z? ^"ajmantc, exerceu severa vigüancla sobre Di- bar a ação do famoso atacante. No ataque, amaior figura foi Ouerino, como preparador —
e ele soube preparar as cargas com notávelsentido e visão, apenas não encontrando en-

Jogo magnífico e tiveram merecimentos paraconquistar o triunfo. Os goals dos cariocas,ambos de Telê, foram conquistados aos 32 e 46(na prorrogação, portanto), da segunda fase.

OS PAULISTAS NÃO CONVENCERAM

ALTOS E BAIXOS NA EQUIPE QUE ESTREOU EM PORTO ALEGRE - NO TRIÂN- H
GULO FINAL FALTA QUASE TUDO - UM NOME PARA FIGURAR NA H
HISTORIA DO MATCH: SALVADOR, EM QUE PESE A TENDENCIA PARA 1

"GLOBETROTTER". .. §|
D* Geraldo Romualdo da SILVm J

Em Porto Alegre, logo na terra teza dentro do* cálculo, da, pro- O GRANDE PROBLEMA SAN- 3do» gaúchos, não ganharam os habilidades, não das poMlbilida- DEIRANTE §No des, é evidente, que ie traçaram Sim. venceram os paulistas, de S
. E' ao correr da teoria ou das eo- três a dois. Mas, nio convence- s™" herdade que venceram sem muns e férteis estimativas de an- ram absolutamente Ganharam ÜÜlegar muito, sem sequer Jogar o te-maá-h. exatamente por aquilo que havia- S

™nPois, sinceramente falando, nem mo» dlto- experlencla mais =
t * ° Sr com '°do« esse, cartases e nem «eentuada de seus homens-ehave, S** .T"" •* tudo aquilo qu« fimi todos os t,|entog ineKarel- porém, assim como triunfaram, ii" B0deria «sncrar de um nuaifrn men|e brilhante» do footbail bra- •¦tiveram Inúmeras veies a piqne HlsUeiro, • conjunto de Sio Paulo de naufragar.

O selecionado de Sio Paula

'o extremo de mencionar o oi ta-f >. que viria a ser, por força deodes os méritos, • arqueiro Ca-

' 
Da Albert LAURSNCE

msneiàos t smmcos os nexo/s

se DOMtHCO PO fOOTSAU Mt/HOM
PRIMEIRA VITORIA DA INGLATERRA EM VIENA DES DE 1908 - MAIS TRÊS SUCESSOS DE oilAnonc p„aSILEIROS EM TERRAS ESTRANGEIRAS — AO FLAMEN GO O "QUADRANGULAR" DE LIMA — O NICC c o mais assim ela volta e oiavo agita-BARCELONA CONSEGUIRAM O "DOUBLE", AMBOS V ENCENDO A "TAÇA" E O CAMPEONATO NACIONAISApesar de toda a qualidade das -performance» do «scratch" in- a , . fcUNATO NACIONAIS e nem que isso aoonteça seja dos- í»h„ A. " d*
iit.orifls rtp nnoHvne Krnriioi.». in- esmatraram o Selerinnnrfn ha ttc_ 

gaúchos, mas os visitantes,
caso, ganharam os paulistas,bem verdade que venceram
)o*ítr muito, sem sequer JogL_ _luficlente, consequentemente, semnderem também tudo o que de-¦ se esperava ou tudo aquilo oue

poderia esperar de um quadroiue tem a sua base e a sua me-
r n%ÍÂ

•>eóes das trís AmérlcM — s»n" J°,vem 4 ln"ptrlent* «dwrsarlo. conta, este ano. com dois médios
M%ra^*os"nh™ ^«r B^lü: ?l° Tam0, d,"r ,ubllnh*r • ln" <•« »"» qultate - Bran-'»r. Plnra e Rodrifuei E aulm M expectativa de que se fez d&oslnho e Bauer; conta e o m
^ievmo sem •« nretender rh^mr ceITar ni®^0 iusf^mente, à ehe- um médio de apoio ou com um'O extremo^ de ménHonmr fdn,Inl", ~

tao, domingo, ne estádio do In- DJalma Santos, e alida dispõe detemaeional. atacantes da oualidade de Pinga,
>e«ie, e pergunta-se quarfes esã) IjMA COISAr PODERÁ SER ^stwsínfco e um pou-

base? Insistlndo-se na perrunta': ™OMEÇO E« OUTRA COISA ? lJn1llnh0; B*ni emb*rf°' ©w«ce
que fes essa estrutura? Na reau' FIM.. visivelmente de srqueiro, de sa-
St», ainda*vèrífl- JfMTS ^cri que quase nada fes, com cer. talUta desse desafio, que deverá rec^bsolít.menta à alta?.— ter; 00100 tantos ou J^)s, o destino resto. Especialmente o arqueirn

m/níi>rn0em<!lh^la m«* (l",e costom» t*' os seus dias oumente, o melhor da série. Nio i< «nas noites de grandes "per-M-ros duvidar, é lógico nem va- formances-t, o full-baek Helvlo e
J"?' ®®per®r 1ue a totalidade dos 0 outro full-back, sáo elementos

k« que ine nio se entrosam e nio se nl-amanhi, na can- veiam ao talento da maioria; a
ní»m^s« ^ P 5 para ponto de levar essa maioria a ex-qaem nao d-va pender, onde nor- tremo de incríveis sacrifícios,ma mente os de casa produzem o primeiro, por exemplo, é um* se conduzem com mais contumaz precinltado. Ora. seautoridade do que em lugares denama em estiradas oue o leUo

âí Jrf» ?S" clasrIJIca de "impossíveis'' mas. i
mÃho- - qUI d»'- »«' e» '»'» e leva goal. !
rií,' ficará nas mies de criança. Helvlo é um "defe- '

"fda n°* Ieva »" simplesmente rebatedor: as- !
i 8 88 nfto p?!sam m2!!" "» como . bola lhe eai aos pés. !mo triunfar largamente, o mais assim ela volta. -

Mais 119,742 Paganles Para

Oue A Copa Rio Desse 0 Mesmo
Contou-me o Uder da maioria da Câmara dos Ve-readores que foi mais do que franco com o presidentedo Fluminense: duvidava muito que a Copa Rio de cin-coenta e dois tivesse o público da de cincoenta § um.Por que? Porque o Fluminense náo tinha a populari-dade do Vasco. O vereador Milton Castro Menezes tam-bem me disse coisa parecida, senão igual. Tanto quequis botar a culpa no regulamento da Copa Rio. Paraele todas as dificuldades eram um resultado da ausênciado Vasco e do Flamengo. Com o Vasco e o Flamengo

participando da Copa Rio não haveria nenhum proble-ma. Podia-se cobrar tranqüilamente vinte e cinco cru-zeiros por arquibancada. Outros vereadores acusaramo regulamento da Copa Rio que seria o responsável pe-lo impasse. Por que não se modifica o regulamento daCopa Rio? Incluia-se o Vasco e o Flamengo, pagava-semenos aos concorrentes estrangeiros e por aí afora. Per-
guntei ao vereador Milton Castro Menezes se a opi-nião era do vereador ou do humorista. Ele ficou as-sim, assim, e eu expliquei que não reconhecia a menorautoridade ao vereador para criticar o regulamento daCopa Rio: reconhecia a autoridade do humorista. DoAntonio Conselheiro, do Gallo de Urtiga. Então o ve-reador Milton Castro Menezes concordou comigo: eraAntonio Conselheiro quem estava falando. Mas de qual-quer maneira as criticas ao regulamento da Copa Rio,
feitas por vereadores, mostram que eles não estão nada
seguros a respeito do êxito da Copa Rio a vinte e cincocruzeiros. Uns chegam ao ponto de imaginar ,para con-sertar as coisas, o Vasco e o Flamengo disputando a Co-
pa Rio. A gente esclarece: mas o Vasco e o Flamengo
não são campeões. Com o Vasco e o Flamengo a Co-
pa Rio de c.ncoenta e dois náo seria um campeonato
mundial de clubes campeões. O que dá expressão à Co-
pa Rio é isso. Tirnndo-se isso da Copa Rio tira-se-lhe
tudo. Assim é preciso encarar a Copa Rio como ela i enão como alguns vereadores pensam que ela devia ser.O Fluminense, por exemplo, representará juntamentecom o Corintians, o footbail brasileiro. Foi o caso doVasco e do Palmeiras em cincoenta e um. O argumen-to da popularidade impressiona aos que não são muitodo footbail. O Fluminense bateu todos os records derenda no campeonato carioca de cincoenta e um- wão
por ser o mais popular, mas por ser o campeão,

A HORA DA MULTIPLICAÇÃO
E ser um dos mais popula-res .acrescente-se. Mas bn aconvicção do lldor da maioriada Cftmara dos Vereadores ouenio sentiu bem o que é a Co-pa Rio e o que significa. \'to Uder da maioria da Cftma-ra dos Vereadores o Flumlnen-se apenas como o Fluminensee n*o como o campeão cariocae representante do footbail bra-«ílelro. No fundo o que temeo líder da maioria da Câmarados Vereadores é o êxito daCopa Rio com arquibancadas avinte e cinco cruzeiros. Porquepara dar o que deu o ano pas-sado a Copa Rln o público te-na que se multiplicar e numaproporç&n difícil de ser alcan-çada. Foi de que ninguémse lembrou: de estabelecer a

proporção do aumento rie prt-bllco para que a Copa Rio de52, a vinte e cinco cruzeiros,desse o que deu em 51. Sabe-se,
pela demonetraç&o do Fluml-nense que se o mesmo públl-co de 51 assistisse aos jogos dauooa Rio de 52 aos preços ta-belados pela Câmara dos Verea-dores bò no. Maracani haveria

uma diferença para menos de jma:s de trte milhões de cru-'türos. A receita do Maracani icaíra de Cr* 15.813.92S.00 para !Cr* 11.931.238,60. o total dopublico da Copa Rio no liara-cana foi de quatrocentos s no-venta e dois mil e quinhentosv dois pagantes. Seria precisoque no Maracanã comprassemIngresses mais cento e dezeno-ve mil aetecentos e quarenta eduas pessoas (e assim distribui- idas: mais trezentos e três ca-marotes, mais vinte e três milnovecentas e doze cadeiras la-tcrals, mais oito mil setecen-tas e sete cadeiras de curvas. ]e mais setenta e duas mil e oi-tocentas e vinte arqulbanca-das. vendidas as mesmas gerais ie militares) para que a Copa :Rio de 52 oferecesse a mesmapartlclpnçAo do sucesso de 91aos concorrentes nacionaiseatrangelroe. E' o que di umaIdéia dos riscos que corre o Flu- itnlnense por pretender patrocl- jnar um campeonato mundial de iclubes campeões. E dar ao Bra-«1 o prestigio que decorra detal empreendimento.

^uiuiuihmüc uu scrai
i braseiros em glês denotando a Áustria em Vie-Lima, Assunção e Cidade de Mé- na por 3 a 2®. d.°do Flamengo no Os austríacos teriam dado qual-
ti?ulí? if* hí peruano em par- quer coisa para triunfar de for-
totatir^io",^^ tese dos jogadores da ^erbafootbail, domingo, foi a grande hâ£nTo° SX ÍStfc ™deral?-.'*P°" .*>

cocSímfTa°oSiS.e^1«t?H?0HdaDÍ:s" íortan mult0 fellzca frente 30 ía-«>cia por 4 a 0 no estádio do Pra- moao "ferrolho* suíço.
que isso aconteça seja pos. caho das <*ob*rtura*.sivel esconder as falhas acusadas OS r.AÜCHOS SAIR AM A COR-por esse poderoso esmiadrfio, e RER... E MPREGARAM"

M«« há uepois de vencer por 4 a 0 cm a eviaente ínieriorlda- o team gartcho formado todo
dou na menUUdade ckjs dStoSÍÍ* Bern\ em !®33 n° Primeiro Jo- <»e <3"e ele se colooou em cer- ele por elementos do Intemacio-
tes e dós ^ogadores da d°Ü^' ?» S íiíS.ífl]"e «montanhxsempre perderam na Sui- tes da peleja sustentada contra russa", se a imneem do- ventn.>m 1 Q']fl nnv o » 1 • .... injt l!tna Bnnlnm olfHa nn.  _ ' '"r*

0 RADIO BRASILEIRO

EM BELSINKI

Depois de vencer por 4 a 0 cm Ementar a evidente inferloridaa(— ¦*  '¦*—
gose
ça

ArseS^V pS?outhUíí!'nro° {jru*n* mu»díaI ainda nSo aca- onjunto para trabalhar"cofetivã: ^^""M^ntosãmmSTM^inter^
Si oue Bra" bara): em 1947- por 1 a 0. E' ver- mente melhor, mas náo se vala medUri» (ai é
ter-se Invictos na sua ilha "'quê 

tiraram" eJ!!.fL^!?dres' °t* ln^leses do amadurecimento para suplan- lato), aoolando-se
a hora cheeara em ou. tlraramJ desforras estrondosas, tar da maneira como suplantou, vo half-back "
1®."° se devia vencendo em 1948 por 4 a 1 e em superou e. em alguns Instantes quase a d" 

"o

exemplo, quando fracasso na Taca JÍje«. Ça: 1?38'.por 2 a »: em 1945, equipe air.da Jovem, por de- ra. n»o parecer exagerai Care-
 d,s«esTaXafr^fri.e L *5?. ^^í'1 £»JSS<° « isrual^ente de tS&°S!»

s^lnternacíonaü'"116' comPromis- »» « a ? .O balanço dessef dominou até. o rival de catejaria ess?

De Ricardo SERRAN

itnii?i~*Z*portista cartoca deve ter recebido com surpresa, a
Mnr7. t. que °?enos uma emissora paulista poderia irra-
câo dn rH£5tj°ÊfffricP* df Helsinki, baseado numa resolu-
como * Sxiír OUrn'"co Brasileiro. A estação bandeirante.

' ?°yíCmoro* devidamente o acontecimento e
tam fal?ÁvTa t0rf?' efeitos- parecia morta- ÁPena* «-
in»CT«,er»™ - a palavra das rádios metropolitanas, que sejerereram e estavam ameaçadas de n0o poder atender aos
riuma^JfiúLi6'30 hora>- n° CIuM Naval, have-
que houvrneSihn* i ?' B' para reexl,ne da questão, já
VTimSai *ntrressados para tar.to. Antes que se-

»r™ín«w' l^f—í?_"eça.como Hnal a decisão que favorece

Ante-ontem, em Viena, os in-glesea souberam liderar a conta-gem por 3 a 0 e, os vienensestendo empatado a 2 a a antes doiim do primeiro tempo, os ho-mens de Billy Wright náo dei-xaram mais vazar sua rede eacharam os recursos técnicos emorais necessários para conquís-tar o goal da vitoria.E' preciso ter presenciado Jo-

num combati-direito: subindo
Divo'", graças aestupendo Salvador, que jáJogos dà conuido três Vitojias t maior de hierarquia mais índis- pode ser sentado como um dos

"¦ (Conclue na página 10)

Hão Sejam «Amigos 
Da Onça»!...

OS RISCOS DA COPA RIO
• aumenta de público teria de ser fnclnslve maior já que areduçüo dos preços daa cadeiras de cento • vinte cruzeiros paracincoenta e de íeaaenta para trinta e cinco nio provocaria umamultiplicação de venda, o público das cadeiras é um públicopor assim dizer especializado. No Maracani a baae de qualquerJogo ou temporada é a arquibancada. Assim as arquibancadasteriam de fornecer a diferença que as cadeiras nio forneceriam.O público cresceu e o crescimento do público bastaria para asse-(urar, pelo menos, o mesmo «alto de SI à Copa Mo de St. Osriscos seriam os de 51: o da atvaçio dos representantes do foot-bali brasileiro. A Copa Rfo de 51, por exemplo, renderia mais seo Vasco fosse às finais. A hipótese que nlnmieni admitia da des-claaaifkaçio doa repreaentantrs rio footbail braatlelra poderia ser-se verificado. O Vasco foi eliminado pelo Palmeiraa que sofrerádo Juventua uma derrota de quatro a zero. O que mostra • quan-to estavam longe da verdade certos vereadores, os vereadores quedefendiam a tese e que era um abeurdo pagar-se tanto a tramaque vinham aprender footbail. A Copa Mo de il tal conqulatadacom dificuldade pelo Palmeiras. Dal a emoçio provocada no Bra- iali pela deelaio Palmeiraa e Juventua. Admltlndo-ae um novo U ide Julho. E* facfl perceber que os vereadores procuram apenas ar-fumentos para esconder uma omissão que confessam e agora aher-temente. Re na ocastio era que foi feito o tabelamento alguémlembrasse que a Copa Rio tinha sido disputada a trinta cruzeirosa arquibancada a Câmara dos Vereadores náo discutiria a mann-tençio dos preços da Copa Rio. Por Isso eu até fui acusado porum vereador. Por que eu nio avisara k Câmara dos Vereadores,a tempo, que o preço da arquibancada da Copa Mo de 11 fórade >rif»ta cruzeiros?

O TELEGRAMA DO TORCEDOR
De Antonio VIANA

gos Zr%^"^Zr^r°X- "'apen^Tmb^ iSSTSLggr,1^
SB?*^ s®?si s-esa^-à»'*^aajsra sarj5sst«a-*ár.*&5xf sttnico sobre os excelentes aús- dos motivos de orgulho de nós, oa torcedores,

preS^? sTn,\°Z mJe ° pfna l"'T ™ histórico das
, SÍ"'1Í0- ® vamos começar com a citação de

de l^de^marcn Z*'"Cpmité Qlimpico Finlandês, com dataae í ae março ae 195?. A rnmi**A~ d-j;_ moLsiín,7arÇ?rnde TC A
SuftmíS T^otànica dos jogos: "ora para
oficial senão uma ' ndo podemos aceitar comoojicwi senão uma organizarão (comoanhia r!r i mi «m
AitiSi rr}di°fônlcas colaborcntei por pais."Ainaa na rei cr ida circular, na váqina trái ias m mnXn n

llrn poi!C° para iim pais^onu) onoMo. E que ndo se refere a instituição dos• "languao» vool"
VfiSZl.'' T nada mai*- Pad" do aue^mtr^Sti
e J^UaneJs tml^lnh0"ver 

"J™n>™'-'s6es diretase simutaneas faltarão linhas, o que obrigará o recurso aolanguaae vool . Para rdor-ar. a circular cita var'oi rrom.
ríVan1} c P°0t da I*rt"n^innvi"' incluindo Dinamarca No-
R , /. r'!ÍZa; TJt 'ron"™''tr(,n "or -uma linha avents, aR. 1 de EAoeolmo; 2> o Pool alemão, incluindo AlfminhaAtisfrte S«rre S»<ç„ Alemã.vai único Hambvrto R. 7. Cnvio haverá também uma Unhaavenas pc.ra Bélgica, Holanda, etc. "wa Unha

IECORD FINLANDÊS
j, * Ohmpiada de Helsinki. como se sc.be, terá o record
rLn kí ?S c.oncorreilfes¦ Enquanto em Londres pirticiva-ram 51 nacoes, vo Fmlr.nd^a os inscritos pdo hAuna circular posterior do r. o. F que%Uoue"Í£Z2r!?triçocs teriam que ser feitas". Recentemente dis^Z-re ô(Conclue na página 10)

—— »v u.Mwta Wl
teiaco» ajudados pSr'^°tor^U ™"da altu'dê"um"jogõ dè fíwtbSi.^^êmpre- q^ganhou^Sílimi^nto ° ^ "* menlno
oa t&o ardente Quanto conhece- ' f 0 t*rmo nós os torcedores" com toda a pro- rLnn&n j oostante • amarga de-
dora e que deve sofrer hoje uma £,rÍedade/ poVue 8011 de '"to um deles, pura e sim- mSÍh& regera nülhfiS ríniííPm d°
decepção comparavel à do "16 de pe£,mente- Jamais conversei com um paredro ou d tal do footlMll Tlnh.mn?P? un"
jutoo- do. brasileiros. dirigente de clube, associação, federaçZ confe- fo^. or^hávLo^Tom "^« íeií'^Em Copenhague, o scratch da ou 14 0 ^ue íor- Dou minha palavra sadelo da derrota final.Escócia ofereceu mais um argu- ^ nunca me aproximei de um "cartola", ma- E esse estado de coisas n»rHumnmento à teoria da hegemonia bri- P? ou gordo que fosse. Sou um habitual frequen- pa. foi até se consolidando^5?"tónlca no footbail doVelho Mm!- ^t°rrond" «Quibancadas do Maracani - e dVsuas Süile "match" Zoürwl^ d° * da*
do, derrotando por 2 a 1 o Sele- p°llronaSi cativrs ou nfio. e de suas tribuna, de Ve'o a rnna ria « nJ,cionado dlnemarques cue tinha ?™p.rensa ou n£o, só tenho conhecimento de ver fato de m clubes europeus quTdela MrtlclwSamteiam mais nn m«nne í«m«m .... »s  . ^

HOJE. CONTRA A SUÍÇAE SEU "FERROLHO'
Essas vitorias britânicas vim

conseguido um empate com o Co- SLl1S18eP^J??ent*r ?u? e?tejam mais ou menos terem achado que fixeram bom neeocio aüe_hãT"""""M - — 
SsSKíSSSHaSsver o azul das poltronas vazias o ™Jü ,an2. í mentimos a diferença das cifras oferecidas

.r s orr.anicas vem ^ênTT.er^T^, f°'' ^ dí Ve^U°S^S^VS^d,Pr^"confirmar o propósito, altamente zendo cáVuin« c^iõ * a.n^fs Jogo vamos ia- Rio e vibramos quando os dirigentes euroneus mui-alü-mado pelos ingleses e escoce- o aspecto do estádio com o de outros S?í!paíanj° delicadamente disseram que a Venezuela nSo erases, de aerooiutrar na Taça Ju- t tudo: muitas vezes^uleamoa ouV^ üí? 2 B"«U- n&o nodendo arcar com a responsabülda-les Rimet de 1954, na Suíça, que cheio, de de um certame internacional,continuam sendo os "ir^stres". E uma decepção. Surgem ai esDOntânnúmm»^ R*°r*- quando estamos agradavelmenteos iul-amerlcanoo, os brasileiros valas, que traduzem a nossa revolta- surpreendidos pelo fato de Belo Horizonte e Portoem particular, não poderio des- forma que os aDlausos quando os alí^T terem proporcionado ceda uma arrecada-preaar escas lntenções fogosas dos enunciam uma renda alta indicam rossa satêfacírf 25?" "lxa de m®'° m"hâo * cruzeiros, entrama'nda H.ma »'ta irSTo"^ 0* onça"reis entre os europeus. " Que ndo um "loco fleiros desmancha-nrazeres, querendo 
''reduzir^ 

asAmanhã em Zurtch, o seleclo- contos, todos nós torcedores ficávamos satisfeito*1 í^doreIes lndw?uem ao tor-nâdo Inglês disputaiá »eu terceiro °U>ando o nosso footbail com mais rKwlto r£ ^,„Bí,!o Horizonte, que nagou trinta cru-e ultuno Jopo contra o s-rctch capitulo à parte, independente do re^ludo do ^"^1?,, !°?, de °ntem » "tá s^tis/eltosuíço, enquanto a Escócia 'ogará Jogo resultado do coin o» quinhentos e tantos mil cruzeiros da ren-quinta-feira em Estocolmo con- , tempo em que Sio Paulo Dassou It JS - Independencii. para que nossam to-tra a Suécia. E' possivel que os frentc' ultrapassando mai- vezes a casa L mar conhecimento da realidade das coisas. Por-resultados britânicos sejam ir. nos cor^*- ° R'o flc.ra por baixo sio Pauto tiífhü verdade, quer queiram, quer náo. é que nós.brilhante, O cansaço e a con" de ^^1?^%pinai. ^ que nos ln terem é um» renda a'ta éoneremos senhores "»mi(ros da onça-;
narpdo- i*i iiiüo. a r>8r com toda aoueU vihn- olt? os nossos clubes, ta^-- ~ Jogo" tetskaii.-iirc P6'08 íeitos <k> scriito'i brasileiro tocamos có- ner"r » nr?t. °* brn'>flr,<'í'os serio o Flumi- i

A Cátnara dos Vereado-res c onside ra-se moral-mente impedida de aceitaros trinta cruzeiros por ar-
quibancada. Insiste agoraem que a Copa Rio sejadisputada a vinte e cincocruzeiros a arquibancada.O preço de trinta crtizci-ros garantiria o êxito daCopa Rio. O de vinte ecinco cruzeiros pode signi-
ficar a fracasso da CopaR>o. Dizem alguns verea-doref: mas a Câmara co-»>rirS vualqtiei prejuízo. O
que é que chamou de pre-iuir.o esses vereadores? F.'o que o Fluminense tirardo bolso ou o que deixarde ganhar? Evidentementenenhum clube nem nenliu-ma entidade inverteria de-tetteis milhões de cruzei-ro* para garantir três oucinco ou sete jogos a du-tentos mil cruzeiros. Para
ganhar dusentos mil cru-'eiros em enda jogo de umat em p orada o Fluminensenáo precisaria ossumir aresponsabilidade da Copa
R'0. E não sc trata do Flu-minense. Trata-se de cadaconcorrente da Copa Rio,dn prestigio do footbailbrasileiro no mundo. Essevesti oi o está ligado não xóà realharão como ao tu-cesso da Copa Rio. Um ia-

•uccsso da Copa Rio tmpH-caria no cancelamento daCopa Rio do çalendario do
footbail mundial. O púbh- ;co pronou que quer a Cn- !
pa Rio: garantiu-lhe o|grande sucesso em cincoen-ta e um. A trinta cruzeiros ia monibnncada. Agora le-ria de se multiplicar; de**r mais rento e dezenovemil e sctecentos e quarenta ie dois pagantes do que emcincoenta e um, só no Ma-racanã. Quem criou o pro-blema foi a Câmara dosVereadores. Ela é quemdeve rtsolvê-lo. Se se con-#idera moralmente impedi-da de consentir tia cob^ati-

ça da» ar q ui bancadas atrinta cruzeiros, que diuma subvenção para a Co- |pa Rio. Qw se mostre ami-
ga do footbail e do púbft-co. Porque o público estácomo aquele torcedor cujotel.grmnn foi transcrito no"Diário Oficial" da Prefei-fura do dia dezesseis des-te mês. na parte Câmara<los V*>readore*. pápinn 952."solicitando dos senhoresVereadores a realiração (JoCoixi Rio a qualquer pre-ço", O qualquer preço, queparece um convite à er-
p'oraçáo. é apenas o deciiicoenta e um e o «ie en-coenta.
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I 
De Ricardo 5ERRAN  Q

nnf «feaportiafa carioca deve ter recebido com surpresa, a 0
Mnr7. t. que °?enos uma emissora paulista poderia irra- I

,.a„ rf. Helsinki, baseado numa resolu- ¦
como OUmPico Brasileiro. A estaqio bandeirante. Ma comcmorou devidamente o acontecimento e ¦

«r t,r todV e,eltos- »aTKia morta- >P«na« e»- ¦
inscreveram 2 a ,palarra *<" radios metropolitanas. que se H

.' e e,tavam ameaqadas de ndo poder atender aos U
J ri uml ^frin i6'30 hor<"' n° Naval, have- I

cue houvf^riiMn Z I ?' B' para reexumt da questio, jd H
?o tarte intrre"<"ios para tar.to. Antes que se- ¦
Hrtfirm<¦»»/»*?« perinaiieQa como final a decisao que favorece I
fiXCS "1" ° P™ /Becr am K'tortoZ, H} e° "ssunto. B vamos comeqar com a citacto de U
de We^mwo rf«. ?o^0mi'<^°"mp'C0 F'tilandis. com data ¦
mnnntiln <S* comissAo de Radio escreveu M
que t'ido ro<ii?/<5n'ca dos jogos: "ora para U
oficial sendo uma S ' "?* ndo Podemos ace'.tar como Bo/icuu senao uma organizacdo (comoanhia etc > m/ «m H
AitiSi radiofdnicas colaborentes por pais." DAmda na refcrida circular, na vagi na trei lav mmrin n I
lTJXr"L"MJah " llrn poi!C° para um pais^onu) o Rnosso. E quendo se relere a institulqio dos¦ "languaae pool" M
V.fJZl •• T nada vad" do ciie -^tr^'to ¦
eVmwTaneatS'7aZteMn^ht° h0"Ver "S™n>m'-ss6e, diretas Ie simutaneas /altariio hnhas, o que obrigari 0 recurso ao ?lanqucae 'tool . Paro rctor—ir, a circular cita var'ni m>m. ¦
rSji.1' c P0°l da B'^ndinnvi*. incluindo Divamarca No- II
R , /. "'Jr fran;mif^n nor uma linha averim, ?R. 1 de EAocolmo; 2> o Pool alnn&o, incluindo Alr+ninha H*ut «r~.STre.JSuiqn Alemi. Iral unico Hambvrno R. 7. Cnmo ha vera tamben uma linha Harenas pc.ra Belgics, Holanda, etc. uwa Unha U

lECORD FINLANDtS H ®

j, * Ohmpiada de Helsinki, como se sabe. teri o record 4
rn.n «I concorrentes. F.nquanto em Londres pirticiva- Iram 5! nacCes. na Finland<a os i nscritos -do SB jZiuJij b?™. eirculnr posters do r. o. F cue tela aue "™£Zr» ftriqocs teriam que ser /eitas". RecentJnmte di.™%-2 PI ''(Conclue na pdyina 10) U ^
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CRUZEIROS

MENSAISIDIU

I

JORNAL DOS SPORTS 27-5-95_

"*.

Vendas diretas oo público 
-mn conto doi Fabricos

por Esperança de Barros Costa & Cia.
Avenido Passos, 36 e 38 - Telefones 43 242) e 43-6780 A moior co-

so do Brasil em Rádios Bicicletas, Máquinas de escrever. Encerodei-

ros. Roupas sob medida. Lustres e qualquer aparelho elétrico, tudo no

bose dr

100 CRUZEIROS MENSAIS

Novamente Flamengo x Municipal
Fixada Para Domingo A Despedida Dos Rubro-iVe-
aros Das Canchas Peruanas — Festejado O Triunfo

LIMA, 26 (De Jorgr Le=I, cspeclnl go o Muniilpal, vice-campeao perua- premo do 

nara JORNAI. l)OS SPORTS, ila Ali

America) — Terminou o "Quadran-

guiar" promovido pela Federação Pe-

mana de Football. A vitoria icrten-

reu ao Flamengo, que ao superar o

Sport Boys, empatar rom o Muni-

ripai e derrotar o Aliai».:-, totalizou

cm seu favor cinco pontos, desperdl-

cando apenas um. Não resta dúvida,

foi uma campanha brilhante do qua-
dro brasileiro, sendo ainda de real-

rar que foi o único quadro brasil.*.-

ro a sair pelo menos até afora in-

..eto das canchas incas. Recorda-se,

> propósito, que o Fluminense Um-
bem esteve em Lima e foi derrotado

almoço de hoj*, e prata predileto, a

feijoada e para animar o ambiente

um "ahow" animado peloi 
-traprloi

jogadores rubro-neerot. O Bmbaixa-

tendo

vezes, assim como tam-
bem o América, que venceu única-

mente o sport Boys para baqueai
— não importam as circunstancias —

diante dos outros quadros peruanos
Assim eatá de parabém o Flamen«n

tom o título que acaba rie conquls-

lar no exterior, elevando cora Isso o
nito nível técnico que atravessa n
fooball brasileiro.

BRIA, O .NICO CONTUNDIDO

A peleja decisiva com o AUanza,
revestiu-se de .*••*.pectos por vezes
dramático*. No primeiro tempo, poi
¦.templo, hou.e impressão que a vi-
toria seria impossível. I)e fato, o

Allanza, vinha Jogando brm e multo

no. Tratando-se do único adversa-

lio que o rubro-negro n&o conseguiu

vencer, a peleja vem oferecendo gran-
de esnet tativa. Os preparativos se-

rão iniciados amanhft pela manhi,

devendo os josadores rubro-ne(roa convidado a comitiva

treinarem no presidio local, atendeu-- para nova visita a embaixada do nos*.

do a um convite do Ministro da Jul- io paia. O técnico Flavlo Costa alnto-

tiça do Peru, em face da curiosidade' çou hoje em companhia 4o prepara--
dor peruano, Huapalja, qne, eomo a*

sabe, foi o técnico ta aeleçio que
esteve no Chile, disputando » Pan-

¦TI-OADAS E OUTRAS COME- Americano. Huapalja. tipo ori.lnal
mok.a-.OES curioso, tem procurada» estudar

Os rubro-neiros festejaram com
entusiasmo a conquista do titulo su-

SEm Sáo Paulo, Ob Gaúchos |
SAO PAULO, 28 — (Oe Tomaz Mas-oni — pelo telefone) j

— Viajando por via aérea, chegou a esta capitei, por volta

das 18 horas, a delegação gaúcha. Na chefia da representa-

ção sulina veio o Sr. Otávio de Abreu Lima; diretores: Cícero

Soares, Nelson Ivo Ferb; delegados do Internacional: Abelar-

do Noronha, Abad Alub, Valter Pereira da SUva • Mario Fon-

toura; técnico: Francisco Duarte (Teté); massagista: Oscar;

Jogadores: Dóla, Florindo, Oreco, Paulinho, Salvador, Odo-

rico, Luizinho, Camargo, Mujlca, Bodlnho, Nlco, Canhotlnho,

Milton, Llndoberto, Luiz Carlos e Solls.
Os Jogadores ficaram concentrados no Parque Antártica

enquanto os dirigentes ficaram hospedados no Lider Hotel.
POSSÍVEL UMA ALTERAÇÃO

O técnico gaúcho, falando à Imprensa, disse que é possl-
vel haver uma alteração no quadro gaúcho, entrando Canho-

tlnho para a ponta esquerda.
Em todo caso, a escalacão definitiva será dada a conhe-

cer amanhã, depois do Individual e bate bola a que serão sub-

metidos os Jogadores gaúchos, no próprio Parque Antártica.

NOVAMENTE EM AÇÃO,
OS SCRATCHMEN

MEU AMOR ERA IGNORADO...
uma eletrliante historia verdadeira

VOC* TEM O -SNOBUMO DO LAR? — PERDÃO, MEU AMOHI

JÓQUEI MINHA MULHER — A FILHA DO NOVO RICO

FALAM OS ASTROS — POESIA

Leia • *.* tt* t*
Todas as terças-feiras

SEGREDOS DE BELEZA — A KSCOLIIA DU

MARIDO

CANÇÕES — CONCURSOS — CONSULTÓRIO, etc.

GRANDE HOTEL LtTUW SET * ""'

NOVO ENCONTRO BOTAFOGO x OLÍMPIA

cs oarlí»-
eu no Campeonato Brasileiro. Oomo
se sabe, enfrentando o* mineiro*, em
Belo Horlsonte, os metropolitanos
oonseS-lram triunfar pela contatem
de dois 8 -E.ro. Uma vitoria dura •
difícil, valorizada Incluaive pelo pi-6.
prlo rival que lutíu sim dsetilecl-
mentos at* o ar»ito final. _' verda-
de, que a aeleçio da cidade sentiu
as oonsequenclas d* estréia. E. Jogou
assim um tanto desajustada pan» no

período final evidenciar maior en-
tendlmento, dando impressão per-
feita que m_l„o*_r_ cem o correr
dc* próximo* Jogo*. Partida movi-
mentada, Revestlc-a d« extraoMloa-
ria oombatlvidarte e sanha pelo* ca-
rloona nos últimos quinze minutos,
com dois tentos d_ pcntelro Tel*.
Os sc-.tchmen após a luta pernol-
tiram na capital das alteroe-1. Ma*
JA na man-» de ontem, viajando em
duas turmas, -aqui chegaram e fo-
ram diretamente para a concentra-
oto da rua Mario Portela. _' claro
que oe c-etdoe tlver.ni permlssAo
para uma visita às sua* família*.
Ma* Ja ao anoitecer, todos eetavem
n»_ ooncentraç&o, cumprindo o que
f.m determinado pelo técnica Zezé
Moreira.

FISICA ESTA MANHA
De acordo com o que ficou esta-

rsall-urto rápido treino de física

.ramado do Plumlnen**. Cm exerci-
cio que ris. manter a forma doa
crack* qu* na nolt* de amanhi ea-
tario novamente empenhados contra
oa mineiro*. Ante» de ensaio, ha-

PROCURARÁ 0 GRÊMIO 
"CUARAMl" DESFORRAR-SE DO REVÉS DE DOMINGO

— POSSIBILIDADES DE MAIS UMA PARTIDA U CAPITAL PARAGUAIA

Martinez, Lopes (Leguizamon) e Almada: Vm

caro, Alvarez, Andrada, Romero (Arevaios I),

novamente Romero c Arevaios II.

HOJE NOVAMENTE CONTRA O OLÍMPIA

O Botafogo voltará a cancha para novo

encontro na noite de hoje na capital paia-

guaia. Será adversário do alvl-negro carloc.i,

o Olímpia, que procurará desforrar-se da der-

rota de domingo. O 1 egresso da delega.ão bo-

tafoguense está previsto para quarta-ieira,

uma vez que os Jogadores, Osvaldo, Gerson •

Ruarlnho, deverão se apresentar para o trei-

namento da seleção carioca para os Jogo_ ii-

ASSUNÇÃO, 28 (De Carvalho Leite, espe-

ciai para JORNAL DOS 8PORTS, via Western)
— O Botafogo reabUitou-se do revés do match

i de estréia frente ao Cerro Porteflo, ao abater

na tarde de ontem o quadro do Olímpia, pela
contagem de Sxl. O team alvl-negro, apesar

boiecido. esta man-t. o* «ixitchincn fa^ chuvas incessantes nesta capital exlblu-se

nals do Campeoríato Brasileiro. No entanto, há

ainda possibilidade de vir a ser realizado ma!-

um encontro para ser concedida a revanche a

equipe do Cerro Portefio.OLÍMPIA — Oarcla; Poson e 0'_anes; equipe do Cerro Porteno.

Irá A Campos 0 Vasco
Cancela-

mela-atqucrda.

r^ir rnss.,:-: Sem Problemas, Os Paulistas
rjasw:surit' •*•*<. "«a * «* *-"-,«?-* *¦*• *s.ri - *
por ventura venha a tomar qualquer! delegação pauluta regressou hoje, as primeiras horas da ma-

medida, aer. feita pouco ante* do i nhi. Os Jogadores voltaram para a concentração no Canindé.

encontro de amanhi. Km principio, I Aimoré disse que não tem problemas na equipe e que nio

portento, jogar* amanhi o quadro i há dúvidas de que o selecionado poderá apresentar melhor ren-

que venceu o* mineiro* cm Belo Ro. I dimento técnico no match de quarta-feira, contra os gaúchos.
rizonte. | Embora Aimoré nio tivesse adiantado nada sobre o team

Irá O FootbaU A Helsinki!
Uma noticia «ensaciorr.l, e

qne alegrará sobremodo os

amantes do football, é it de

que esti praticamente itecl-

ilida a Ida do esporte das

Helsinki. Ficou assentado, na

Urde de ontem .que ainda

hoje será apresentado a. pie-
Câmara de Verea-

CIMENTO
TEL.t 48-5761

ÁLVARO

ra então ameaçar constantemente,
1. só no per.otin final, .ruontrou-se
o Flamengo para passar a exibir to-
da a sua força técnica. A pel: Ja mui-
to e.i.iii dos rr.cks rubro-negros e
Bria foi o que ma.s sentiu a dureza.
Chocando-se com Salinas, o vetera-
ra jocader ficou seriamente rontiiii-
dldo rm um doi joelhos de forma
séria. E depois da luta, teve a perna
lmol»ill__._, com o diagnóstico do

que n.o .odor. Jogar durante 1. >

dias. Aristóbulo, como é natural, ie- I
ri • seu substituto. |
OUTRO PRELIO COM O MUNICIPAL

Ficou decidido rsta Urde, que o
ria.me.c_ voltará a enfrentar domin-

SÉTIMO ENCONTRO DO PALMEIRAS
Sarno Marcou O Único Tento Do
Prelio Aos Três Minutos Da 2." Fase

MÉXICO, 25 (AFP) — O Palmeiras, de São Paulo, venceu

por 1x0, o Oro, de Ouadalajara, no sétimo encontro de loot-
bali entre a equipe brasileira e formações mexicanas.

O primeiro tempo terminou por 0x0. apesar da superiori-
(Jade demonstrada pelos mexicanos, em suas Investidas. Os
brasileiros começaram a partida dominando o campo, mas o

guardião local Gomez, foi inabordavel. Os Jogadores mexlca-
nos contra-atacaram, mas n&o conseguiram marcar nenhum
tento. No terceiro minuto do sepiindo tempo, Sarno fez o goal
brasi'eiro, depois r*e um comer da Liminha.

A equipe do Pa'melras foi a segu-nte: Fablo; Salvador e
Juvenal; Parno, Túlio e Villa; Lima, Moacir, Pcnce de Leon,
Sérgio e Liminha.

DUPLA VITORIA DO TIJUCA
SUPERADOS OS QUADROS DO CARIOCA E. C. NOS ÜN1-
— COS JOGOS QUE NAO FORAM TRANSFERIDOS —

DANÇAR

AULAS ESPECIAIS PARA
SENHORITAS

CURSO EXTRA DE SAPA-
TEA*.0 AMERICANO!

CURSO MINERVA DE

DANÇAS
O mais romnl. tn dn Rio

R. CARIOCA, 50.2° ANDAR
Das 14 is 22 hs.

No único encontro realizado na
noite de ontem pelos Camoeo-
natos das divisões de Asoirantes
e Juvenis, fórum vencedores os
conjuntos do Tijuca, suoer-indo
os defensores do Carioca I. C.
em seu Dronrio f-ina-Uo. A nele-
Ja de Juvenis foi a mais equ'U-
br-da e na primeira fase, os lo-
c»1s l.vavam vantagem pnr 17 x
II), .n'nr*o no finrl nor 38 x 28.
Na r»ele1. de Aspirantes, os ca-
jutis foram mais autoritários,

vencendo oom superloiidad;.

OS NVMEROS DOS JOOOS:
ASPIRANTES: Tijuca 77 X 33

(primeiro timco: 33 x 13).
JUV**NI'S: muca 38 x M (pri-

meiro temno: Corioca 17 x 10).
Jn!_es: Noli Coutinho e José

de Freitas.
Anontsdor: Certos Pereira.
Cronometrista: Armando Coe-

lho.
Delegado: Inaiá Miranda.

NO RIO OS PRIMEIROS MINEIROS
Estava previsto para ontem a cae-

pad* dos scratch-.

o se.undo match com os

Entretanto, em virtude da dltlculda-
de Ce transporte, nem todos puderam

BREVEMENTE
' 

INAUGURAÇÃO DA NOVA MATRIZ DA

CAÍ?4 NENO
NA RUA SETE DE SKTEMBRO, 145

.¦;¦#.¦* ¦-?^^T",_,4 „. -.;'¦*>

Jé*#
SAPATARIA REGIA
Estrada Malrtcfra/ Pangeí-, 64. §

viajar no ultimo aparelho qua deixou
Belo Horizonte. Apenas oito vaias
foram conseguidas. Os restantes, so-
mente esta manhi poderio Juntar-
se aos companheiros. Os que já se
encontram no hotel Regina, slo: —

Slnval — Gala — Ornar — Ceei —

Afonso — Haroldo • Potronlo, alem
do tesoureiro da ra.era.lo Minei-
ra de FootbaU, Sr. ra

rio, concentrados a -artlr dt hoje.
aiuardanda o momento qut decidira,
a sorte da sua equipe no Campeona-
to Brasileiro dt rootball.

LAZAKOTI, O -NICO CONTU1S-

DIDO

Dt açor.» com as Informaçõe» pro-
eedentes de Belo Horlsonte, apenas o
medlo Lasarotl encontra-se etatun-

_4_MH_-_______R_________G«_:: -'

no to-motelo t está aos cuidados oi-
dlcos. A sua »re_->ti-*a, su lau de
amanhi, esti dependendo da palavra
médica, apo* a prova de eampo a que
vai ser submetido, aobre posslblll
dades dt alt-racies. até agora nio
há nada em definitivo. Como Já ta-
llentamos. o técnico Janutsl somente
hoje estará no Mo e'portanto a ele
pertencerá a palavra dt ordem, dt-
pendendo naturalmente do resultado
das observações que realttou at cirno
do primeiro match, dlspul-i.o tm
Iielo Horizonte.

_____ _______L. __-í_^__i___j

\ L.. Jf**-««-' 
.mm

.PRTEUS EM PRES--AÇÕ1>._.
De passeio e caminhão — Encerados — Rádios — Capotelro — (for_aç8o
em nylon) — TUDO SEM FIADOR — Crédito aberto em 5 minutos —

PNEU CRÉDITO — Avenida Henrique Valadares, 14" — Tel.: 32 0168.

aLvite

fermentação

bucal!
mm k . wi d .it

E 0 MIO HÍL1T0

At particulat d* ali-

mentos que ficam *n-

tre os dontes lermen-

tom, decompõem-se,

produiindo, em conse-

quéncla, a acldei bu-

cal, gerando oi ger.
mens que provocam a

cárie. Cl sondo Ma-

cltons, após as rolei-

çôes, nâo 16 se higle-

nua ai gengivae, a bo-

ca, como se combate

os germens Moclount

contém oerôaldo de

magnésio, é germiei-
da, antlócida, ontltsé-

Os

Ao LeirUUUvo carioca ao et-
N&o resta 1--

que esu medld. a

ter tomada pel-» edl» da cl-

dade, é daa mala Justas a

-ímp-tlca**. subTencimiando a

noaaa entidade m-iin». que,

pela primeira vea, recobri

om auxilio oficial em prol do

amaderis-M. Si na corrente

ano de 1»M, a C BB, J»

dltpenden enoi-aes quantias
oom a paril-lpaato do Braall

noa Bal-Amerleaaea da Bte-

em Valdlvla, de Mateeto

Lima e de Atlettame em

Alre». Nada mal»

justo portanto do a-oe o foet-

bali, exatamente • esporte

que po__nl maior preetlglo no

paia, companosso pau, compareci wan-

bem à grande reuniio «o

amadori-ma mundial Vir*

assim a Cimara de Vereade-

rm em e«_Ulo de ama rnti-

dade que nio tem poupado
esforce, para rapa-eaenUr

nio sejam feitas alterações.
INDIVIDUAL NO PACAEMBÚ'

Para amanhã foi determinado um treino individual, no

Pacaembú, s.guindo-se à reri.ão médica de todos os Jogadores.

bem melhor do que por ocasião da primeira

partida, embora o gramado estivesse bastante

encharcado, quase impraticável.

O team do Olímpia é mais categorizado do

 _ ^ que o Cerro As duas equipes prellaram obe-

TiiB n-sT*i *n__H_. aoa eui<!_d.e do» decendo a seguinte formaçio:

or. Nswton Pau Barreto, reii-mtn- BOTAPOQO — Osvaldo; Gerson iTomé)

te. nlo txuttm contuaem séi-i-t a I e Floriano; Rubinho, Ruarlnho e Richard;
ítmtntar. Alguns, oomo, por taem- J Bragulnha, Oeninho, Dlno, Zezinho e Jaime
pio, Ademir sentiram o tntuaiaamo j OLÍMPIA — Oarcla; Poson e Ouanes;
t o calor da luta. Mas aáo contusão*
tem Importância qut do forma ai-
(uma Impedem a pratenta do qua-
dro Integrado dt todoa oa atua prin-
clpals valora •

NADA SOBRE MODIFICAÇÕES
Até agora nio enlate nada dt po-

altivo quanto a qualquer modlíloa- i __ __,_ _~ . — 
___-<•_çio o* mmmm Houve qu.» w.fu-1 Para Enfrentar, Domingo, O Goitacazes

*T«.2^m\™r*£t]éa A Viagem A Sorocaba — O Baia quer Vasconcelos
»' qu« ,— * Durante a semana passada foi

anunciado que os vascainos, rea«
lizarlam uma excursáo à Soroca-
ba, onde enfrentariam em pele-
ja amistosa a equipe do Voto-
rantim. Entretanto, tendo em
vista os desfalques na equipe
com a cesslo de Jogadores para a
seleçio carioca e ainda o Tor-
neio Extra, os cru_maltinos re-
solveram permanecer nesta capl-
tal para preliar com os tricolo-
res das Laranjeiras pelo Torneio
acima citado, vencendo-çs pelo
score mínimo. Assim, diante do
cancelamento da peleja para do-
mingo último, novos entendimen-
tos foram levados a efeito para

que o Vasco excurslonasse na

quarta-feira desta semana. Ne

entanto, oomo até ontem à tar-

de, nenhuma resposta havia che-

gado de Sorocaba, ficou entio

definitivamente resolvido que os.

cruzmaltinos n&o mais iriam
àquela cidade paulista, pois pars
fazê-lo teriam que embarcar hoje

AGORA EM CAMPOS
Conforme Jà foi amplamente,

noticiado, o treinamento do:

players do grêmio cruzmaltino, »

diário. Assim sendo, ontem foran

reiniciadas as atividades eom un
individual. Hoje pela manhi, no-
vãmente Oentll Cardoso, reunir!
os seus pupilos para novo exer-

ciclo Individual e na quinta-fei-
ra deveri ser realizado o coletivo,

i guisa de "apronto" para a ex-

cursio que os vascainos faraó a

cidade de Campos, no próximo do-

mingo, quando ali deverão nre-

liar amistosamente com o Ooita-
cases. Inicialmente, ficou assen-
tado que a embaixada do Vasco,
seguirá para aquela cidade flumi-
nense na próxima sexta-feira,
viajando por vla-ferrea.

VASCONCELOS I»-lETENDIDO
POR VÁRIOS CLUBES

No decorrer da temporada pas-
sada o atacante Vasconcelos, per-
tencente ao plantei do Vasco da
Oama, foi cedido por em présti-
mo ao Oremlo da capital do Rio

Orande do Sul. O eficiente dlan-
telro, disoutou o camoeonato

gaúcho e terminado o prazo do

empréstimo, re-rríssou ao clube de

SSo Januário, reintegrando-se ao

clube. Porem, o Jogador do Vas-

co. vem sendo visado por vários
clubes de outros estados, sendo

que alem do proorlo Oremio Por-
toaleerpnse. tambem o S. C. Ba-
hla volta as suas vistas ao Jo-
vem player, Ji tendo enviado
um telegrama ao grêmio de Sio
Januário, neste sentido. ,

PEIA A TEMPORADA NO MÉXICO
* EQUADOR, A PRÓXIMA ETAPA DO FLAMENGO *

LIMA, 36 (De Jorge Leal, especial para JORNAL DOS

SPORTS, Tia Ali América) — AM agora nio houve qualquer
decisão quanto a visita d* Flamengo ao México. As Informa-

çtes que procedem da capital asteca, inclusive dio Idéia, de

que dificilmente será efetivado o segundo giro. Isto porque, os

mexicanos queixam-se dos prejuízos financeiros que Tém cau-

sando o Palmeiras naquele pais, em que até agora não con-

seguiram arrecadar o suficiente para cobrir as despesas. _.-

cou decidido, que o Flamengo Jogará em Guaiaquil, no dia 4,

seguindo depois com destino *¦ Quito, capital do Equador, para
ali disputar uma peleja no dla 8. A etapa vindoura será a ci-

dade de Cali, na Colômbia, no dla lt, para terminar em Bogotá,

no dla 15. E* o que está afixado até

Loteria Da "Copa Rio" Como

Solução Do "Impasse"

pari
•empre eondlgnament. o noa-

se pais, eeeando portante

ter apresentada

a plenário. Di assim a Ci-

mara de Vereadores o.» bele

exemplo de apoio ao amado,

rlsmo. só merecen-Io aolau-

ao* nela excelente mediria a

mo se sabe, constituem essa Co-
missão os vereadores Milton de
Castro Meneses, Leite de Castro,
Afonso Sei-reto Sobrinho. Hugo
Ramos e Joaquim Couto e Sou-
za. A primeira ressio nfio contou

com a presença dos dirigentes es-
nortivos. uma vez que alguns en-
contra*am-se em Belo Horizonte,
onde foram presenciar a primei-

DOADORES DE SANGUE
ACEiTAM-SE DOADORES GRATIFICADOS

BANCO DE SANOUE 
"RIO DE JANEIRO"

PRAIA DE BOTAFOGO, 244-B - TELEFONE: 26-88-3

Decisão Do Rio-S. Paulo Logo

Após O Camp. Rrasileiro
Conforme ji -Uratsamo*. o Conse

lho Arbitra! da T.M.T. rsnalr-se-á na

quinta-feira. Ia M.30 horas, a tlm

ds tratar *« tortos assuntos, a sabet:

a) proposta «a Associação de

Foot-all tt Ueboa para Jo.os anuais
entra es selerlona-oa carioca e Us-
boeta. O própria enviado da entlda-

tico ¦ olcalina

dentistas do mundo I

inteiro aconselham |

Macleans como pasta |

da fórmula mais per-

feita Ê a última nolo- i

vra om dentilr _io I

,_-->_ I

^i. 
____E-

«IP

h) afastamento da p-ro-lma roda-
da do "extra", eom a andança dos

jogos do campo da ria mente pam o
campo do Bani* * com a dlstükul-
fio dos matches pelo sábado e pelo
domlato, Ji que na tabela oficial
todoi ot Jogof et tào ficados par» o
dla 31. B cabe aqui uma «tpllca-
Cio a respeito: — os Jogos estio pro-
tramados para 21 porque quando a
tabela do "extra" foi elaborada, ala.
da citara em rigor o tabelamcntu
da C.B.D. marcando para o dli I.*

e o dl* l.« fleou vago aq«l

DATAS rAJt _ A m-CISAO DO «IO
SAO rAVLO

Além dese»- assnntos o Conselho
deveri Ir.tar tambem «a declsio de
torneio Rlo-sio Paulo programando

as datas para os Jogos Vasco x Por-
tugueta de Desporto». Ao qne a. n-
ramos o Departamento Técnico de-
veri propor que as semi-rinals do
torneio "ext.-" fiquem para as da-

— ficando as datai «agás de * e li
oa li e It, para oi Jogos entre Vas-
co e Portuguesa. A.cim a declsio
do mio-Sio Faulo Uri lugar, logo
após o término do campeonato bra-
sileiro cujas finsls estio marradas

para 1.* de Junho, em São Paulo e
Ul, io Rio. Nie ha-rendo "ne-

gra", a di U cie t fl-sri vaga.

ra peleja entre cariocas e minei-
ros, pelo Campeonato Brasileiro
de Football. Mas apesar disso,
foram discutidos diversos assim-
tos sobre o "impasse", inclusive,
algumas sugestões com o fim de
soluçio do desentendimento.

DISPENSA DOS IMPOSTOS
MUNICIPAIS

Podemos adiantar, que há mui-
ta simpatia em torno da idéia do
Sr. Milton Castro Menezes no
sentido de que o imposto dos Jo-
gos pela Copa Rio e bem como
as despesas do aluguel do esta-
dio, fossem revertidos em bene-
ficlo. do Fluminense, visando as-
sim manter os preços tabelados
pela Cimara dos Vereadores. Por
outro lado, há uma proposta do
aumento da subvenção da C. B.
D. para o próximo ano e em ca-
so de prejuiso, no certame Inter-
nacional promovido pelo tricô-
lor, caberia a entidade máxima a
resoonsabilidade da indenização.

HOJE, A REUNIÃO COM OS
DESPORTISTAS

A Comtssio encerrou os seus
trabalhos, decidindo convidar pa-
ra a reuniio de hoje os pre-
sldentes do Conselho Nacional de
Desportos, Confederaçio Brasilel-
ra de Desportos e do Flumlnen-
se, respectivamente, Sr. Vargas
Netto, Rivadavia Corrêa Meier e
Fábio Carneiro de Mendonça. E

hoje, portanto, serio

dos membros da Comisslo, que-
rendo demonstrar o seu apreço
ao Fluminense e _ Copa Rio, vai
apresentar uma proposta origl-
nal, que visa possibilitar ao clu-
be tricolor meios de poder cobrir
os riscos de prejuízos. Mostran-
do-se contrario a majoração doi
preços e i abollcfio dos impon-
tos o aludido edil esti dispôs-
to a propor a concessfio da to-
teria da Copa Rio, cujos proven-
tos redundariam em favor do
Fluminense. Seriam assim cober-

apresentadas 
'as 

sugestões oficiais ! tos possíveis prejuízos. Podemos
da Cimara dos Vereadores. adiantar que seria fixado o custo

a i_vrrPTA na "mv* pti*v únlco de de"* cruzeiros para cada

para o £ ttmtntnsp ' bllhete- cu 'os P^^os natural-
PARA O FLUMINENSE mente 

glrariam em torno de p-oz.
Apurou ainda a reportagem de nóslicos para os resultados dos

JORNAL DOS SPORTS. que um jogos.

MACLEANS

VIGOR E

MOCIDADE
VIGOS1N ií, aes Idônea e

falger da Javentade faitn-
de-es destratar es pretere»
qae a rida lhes oferece, t aes
moço» p_rpetia-U.es a riso-
aha moeldadc. afastando-os
elas e dregarUs.

pujança de saa antigo vigor,
•btej-do farça e alegria de

bot ea sexos. V1GOX1N .
qne aa
GOKIN

preta de cada vidre Cr» .«.00
mediante cheque cm raie

postal a Neolarm* Ltda. Ria
da Janeira.

Caixa postal 117S

TERRENOS EM SÃO JOÂO DE MERITY
Cm 380,00 MENSAIS

rosse imediata — Água e luz — Condução farta — trem eietric. ~- _
Unhas de ônibus — 2 Unhas de lotação, distante a--enas 30 minutos do
centro da cidade — Novo loteamento com terrenos a partir de CrS .'180,00
mensais sem entrada e sem juros — Oportunidade únl.a •— Aproveite e não

pafue mais aluguel, construindo sua casa própria. — Depio. de Vendas:*
AV. RIO BRANCO. 39 — 17.» AND. — SALA 1707 — FONE: 23-3168

AMBUUT0RI0 DE PENICILINA
VOB!H'A* SEXUAIS DO HOMEM

MOLÉSTIAS OE SENHORAS

Bl.n.rra*_la — vutltes — Prostatites. Tratamento ripldo e positivo da',
IMPOTÊNCIA 8KXU _L <canis Indicados)

Tratainei.t. da StFiLIS em 10 dias por p--o._-.os adotados n__ maiores cllnlcu
dos ESTADOS UNIDOS com exame de laboratório para comprovação da cura.
Tr-.ta-_.nl. da BKONQUITX — AMIGO* MTC. — FARINUITE - ROUQUIDÃO —

r.VTARRO CRÔNICO - SLNU8ITE - TOSSE — ASM.» - COQUELUCHE por
IN-ECC/OE. — rraVEfUZAÇOES - IN H..I.AÇOE. e NERULIZAÇOES de PENI-
CIL1NA, OU ESI REPTOMICINA ou AUKl*OMIClN._ ou CLOROMICETINA OU

TERRAMICINA ou HACITKACINA
P.ram Instalados modr-rnisslmos aparelh os le ULTRA-SOM. de OZONO e LAMPA-
DA AERO KROMEVFR para tratamento rápido e radlesl de: MOLÉSTIAS DA
PELE — (1LCEKAS — REUMATISMO — NEVRALGIAS — CIATICAS a cargo

de médicos e _pec!a!iz:>dos.

.om viagem de MMM & EUROPA, ESTADOS UNIDOS,
A«GEN1'_NA e URUGUAIDr.MUNIZ

(Diretor)

Das » is 11 a das 14 is lt
Sus do Carmo, 4 (Esq. Sio José)

«
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Grande Feito Do Flamengo No Atletismo

Com Larga Margem, Venceu O Campeonato De 
"Principi 

metes" — Fracos Os Demais Clubes — 
Batidos Dois Records

Dando Inicio à temporada do cor-

cute ano, a Federação Mctropolita-
ia de Atletismo, fez realizar, domln-

;o, na pista do Fluminense, pela par-
« da naunhft, o campeonato para
atletas (pertencentes à classe • de
•principiantes", competlç&o essa que
rem sendo disputada desde 1933 com
i denominação de "BstreantM".

Du treze prova* do programa par-
tlclparam os clube» filiados: Vasco,
Fluminense e Flamengo, n&o tendo,
porem, concorrido o Botafogo por
motivos que J4 tivemos ocojl&o de
Informar. A ausência deste clube so-
msda a supremacia quase que total
do Flamengo, tirou em parte o lnte-
resse da disputa, cujo saldo técnl-
co do campeonato, infelizmente, nfto
ie apresentou como das temporadas

passadas.
Oraçaa ao trabalho do Flamengo

que se apresentou munido de alguns
valores que prometem, no mais n&o
acreditamos que os demais clubes

passam aiproveitar fulto e fortalecer
Mias equipes, com os novos atletas

que puderam trazer à pista.

CAMPEONATO TKCNICAMBNTE

FRACO

Com a chamada dos atletas às prl-
me iras provas do programa, sentiu-
se de Imediato que a equipe do Fia-
mengo tinha uma tarefa bastante ia-
cll para levantar pela segtmdn YM o
campeonato de atletas principiantes
ou estreantes. O referido clube, em
todas as provas semore se apresen-
tou com o número máximo de atle-
tu» permitido pelo regulamento, «n-

quanto os demais clubes, em provas
uté, deixou de apresentar candida-
tos. Alem desta grande vantagem pa-
ra o Flamengo diante da fraquesa
tios demais clubes, acima de tudo, o
referido clube, com atletas técnica-
mente melhor apresentados, pôde
vencer dêz das treze provas do pro-
«rama e o que é mais importante,
foi ainda o clube que teve o mérito
de oferecer atletas de reais quall-
dfdes que futuramente pcderfto nl-
rançar com êxito as competições de
nível mais superior.

OS MELHORES RESULTADOS

Como recompensa ao trabalho de-
envolvido pelo Flamengo, os únl-
ccs dois records assinalados foram
da autoria dos atletas rubro-nepros,

sallentando-se o de 300 metros rasos, nense, os resultados gerais foram os
com o tempo de 33,fe, pelo atleta
Mario Nonato da 811va que demôns-
trou excelentes qualidades de resis-
t • cia orgânica para prosseguir até
0 prova de 400 metros. O outro re-
cord do campeonato foi o assinalado
na prova de 4x100 metros, com o
tempo de 44,2s, destacando-se entre
os componentes da equipe o atleta
rubro-negro Dlomendes Paula da
Silva e Filho, que também foi o
vencedor doi 100 metros rasos com o
bom tempo de 11,Os exatos, e do sal-
to em distancia com 6m,38.

Como seguinte resultado digno de
registro, devemos destacar o conse-
guido pelo atleta Joaquim Morais
Terra, também do Flamengo, que
lançou o dardo à dist^pcla de 40m,15,
aproximando-se assim do record que
é de 50m,02, assinalado em 1033.

RESULTADOS OBRAIS DO CAM.

PEONATO

De acordo com o transcurso das
trese provas do Campeonato de Prin-
clplantes de 1092, realizado, domln-
go, pela manbl, na pista do Fluml-

seguintes:
>1 METROS COM BARREIRAS —

FINAL:
Í.O lugar — José Joaquim Pereira

— CRVQ — 12,7s.
2.° lugar — Carlos José Dias Oar-

da — FFC — 12,78.
3.° lugar — Elleser Valter de Me-

nezes — CRF — 13,Os.
4.° lugar — Iran Carvalho — CRF.

5.° lugar — Jorge Madurem —
crvq.

6.o lugar — Oenlvaldo Qatfto «—

CRF.

100 METROS RASOS — 1* SEMI-
FINAL:

1.* lugar — DIOmedea Paula da
811 va Filho — CRF — 11,2s.

2.° lugar — Indaleclo dos Santos —

CRF — 11,4s.

3.° lugar — Carlos Tlnoco Ribeiro
Qomes — FFC — 11,4s.

4.° lugar — Raimundo Rocha da
Silva — CRVG.

3° lugar — Carlos Jorge Dia» Oar-
cia — FFC.

100 METROS RASOS — X.* SEMI-
FINAL:

1.* lugar — Aírton Corrêa Braga
CRF — ll,3s.

2.° lugar — Dlogenll de Albuquer-
que — FFC — 11,7».

3.* lufar •>- Jorge Madurelra —

CRVO — 12,08.
4.° lugar — Mario Ramo» — CR

VO.
1M METROS RASOS — FINAL:
1.° lugar — Diomedes de Paula —

CRF — 11,08.
lugar — Cario» Ribeiro Oomei

ffc — n.as.

3." lugar — Indaleclo dos Santo»
CRF — 11,48.

4.* lugar — Jorge Madurelra— C.
rvq.

5." lugar — Dlogenll Câmara —
FFC.

Nota: — O atleta 103 — Aírton
Braga foi desclassificado por duaa
saldas falsas.

m METROS RASOS — SEMI-FI-
nal:

1.° lugar — Mario Nonato da Silva
CRF — 38mls.

2.° lugar — Raimundo Rocha da
Silva — CRVO — 3«,a».

(Conclue tia pdpina 10)

k Sobre Q Atletismo BrãSilfilrO — Ainda, é assunto atualizado, as ocorrências denagrac.avels imposlaj à'delegação brasileira de atletismo, em Buenos Aires, que culminou com
a retirada de nossos atletas dos dois certames, o masculino e o feminino. No interesse de expor, na qualidade de chefe
da delegação brasileira ao XVI e VIt Campeonatos Sul-Americanos, respectivamente, masculino e feminino de atlefis-
mo, Dr. Mariu Polo, fará, hoje, na soóe da C.B.D., uma exposição do seu relatorio, tendo para isso convidado ou jor-
nallstas, membros do C.T.A. e demais pessoas da direção dos atletas que compareceram aos certames em Buenos Aires.
A hora para a reunião e exposição está fixada para as 17 horas.

Silvio Kelly Contra Novos Records No Sábado

nmm is mw w mis

O REVEZAMENTO DE 4 x 100 DO FLUMINENSE

FERNANDES DO VASCO, NOS 400 METROS

FEZ 42.7< E LUIZ CAETANO

COM BARREIRAS FEZ 58,4t

TEMPOS INFERIORES AS MARCAS RECORDS - OUTRAS NOTAS

Aproveitando a oportunidade da reall-
zação do Campeonato de Principiantes,
domingo, na pista do Fluminense e desde

que o revezamento de 4 x 100, "qualquer

classe", do Fluminense, e o atleta Luiz Cae-
tano Fernandes, do Vasco, na prova de 400
metros com barreiras, vinham de conse-

gulr grande estado de bom treinamento, os
dois referidos clubes solicitaram à F. M.
A. o controle técnico de duas tentativas
de records para as citadas provas.

Na corrida de revezamento, possível-
mente, devido a uma passagem de trans-
missão do bastão do atleta Murgel para

Ari Façanha, que não foi tecnicamente
muito boa, o tempo assinalado de 42,7s, não
foi o que se esperava, continuando, portan-
to, o record da mesma prova ainda em po-
der de uma equipe do Botafogo com o tem-

po de 42,2s.
Na prova de 400 metros com barrei-

ras, com a participação do atleta vascal-
no, aliãs, com bastante qualidade e re-
slstencia para a difícil prova, não foi tam-
bem feliz, tendo coberto o percurso no fra-
co tempo de 58,4s, continuando assim o re-
cord da prova em poder de Raul Iguaguora
de Miranda, do Fluminense, com 58,7s.

TENTARA o fundista tricolor

RECORDS

pressào: o brasileiro que perten-
ce a Tetsuo Okamoto com 10'14"
e o sul-americano que Carlos Bo-
nacich estabeleceu em Trouville,
no certame continental de 1949
com 10'12"4. A tentativa de Sil-
vlo será realizada portanto na
tarde de sábado, na piscina do

Bábado próximo teremos t, pri-
melra competição de suficiência
olímpica, recomendada pelo Co-
mlté Olímpico ás entidades aquà-
tlcas a fim de que estas possam
controlar de 19 em 15 dias a for-
ma técnica dos nadadores que nos
defender&o na Finlandia.

O técnico Hélio Lobo. encarre-
gado da equipe nacional, ao que
soubemos, não pensa em organi-
zar um programa de provas para
todos os olímpicos, atendendo que
náo pretende modificar o plano
de treinamento que orranlsou pa-
ra todos eles. No entanto, para
Silvio Kelly dos Santos, este pro-
grama marca para sábado um
tiro na distancia de 800 metros e
assim o Fluminense ontem á tar-
de deu entrada na sede da F. M.
N„ do pedido de "record" desta
prova para o seu notável nada-
dor. Tentará Silvio a sua própria
marca carioca que ele conseguiu
no Campeonato Sul-Amerlcano
de Lima com 10'21"4. quando sa-
grou-se vice-campcão. No penúl-
timo sábado, ao obter 19'27" para
os 1.500 metros, passou Silvio pe-
los 800 metros com 10'23" crava-

dos, o que demonstra que o "re-

cord" carioca n&o deverá eonstl-

tuir forte empecilho ao seu ln.

tento. Alem desta marca, que se-

rá assim o primeiro objetivo de

Silvio, estão seriamente ameaça,

dos mais dois "records" de ex.

A MARCA CARIOCA DOS 800 MS. ESTANDO EM XEQUE AINDA OS

BRASILEIROS E SUL-AMERICANOS -

Guanabara, provavelmente ás lt
horas.
EST1COES E TIROS CURT09
PARA OS OUTROS OLÍMPICOS

Enquanto Silvio se lançará con-
tra o "record" dos 800 metros, os
demais olímpicos daráo apenas
esticôes e tiros curtos, prosseguiu.

tcrfly, ao passo que Aram, Capa.
nema, Edite e Piedade efetuará»

apenas tiros de 50 metros em seus
estilos; e lio também nadará for»
te 100 metros de costas,
do em suas etapas dc treinamen-
to. Assim Ademar Qrljò possível*
mente esticará 400 metros de buU

PROVEITOSO 0 ENSAIO INICIAL 00S AOUAPOLISTAS

TREINARAM DURANTE UMA HORA OS PROVÁVEIS SCRATCHMEN NACIONAIS

- COMO TRANSCORREU O ENSAIO
Antes do "show-aquático" 

que
o Fluminense ofereceu na noite
de domingo aos seus soclos e ao
público em geral, estiveram em
aç&o pela primeira ves em con-
junto os prováveis aquapolistas
que terão a ardua incumbência de
defender o prestigio do water-
polo brasileiro nas Olimpíadas.

Sob á dlreç&o de José Roberto
Haddock Lobo que está prepa-
rando o quadro e:.iblram-se a
contento os nossos jogadores, fa-
zendo um match muito nadado,

demonstrando que o intenso trel-

no individual de natação a que

está sendo submetido o seleclo-

nado já vem dando esplêndidos
resultados.

Para um ensaio inicial, o nível

técnico foi multo bom. Claurp cs-

tá, que nada se pode dlser aln-
da da formação ideal para o scra-
tach, mas poude se observar que
desta feita estarão os nossos re-
presentantes muito bem prepa-
rados quer fisicamente quer ta-
tlcamente. José Roberto parall-
zou o jogo á mlude, ora para fa-

zer repetir jogadas defeituosas,
ora para organizar outros lati-
ces de melhor resultado. Com
isto, para quem queria assistir
a um match de sensação, perdeu
o Jogo em interesse, mas para
quem sabia que era o primeiro

(Coriclue na página 8)
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APARELHOS DE TELEVISÃO MAQUINAS DE LAVAR ROUPA*

RÀDIO-VITR0Í.AS - GELADEIRAS - ENCERADEIRAS - MÁ-

QUINAS DE COSTURA. BICICLETAS-LIQÜIDIFICADORES

FA QUEIRÓS 
- RKLOG109 . BOLA? - BRINQUEDOS - LIVROS

». Exjoiifto • Entrtg* d* itlndttt

RENATO M0TTA

Praça 11 d* Junho, H4 * « Tal4M0t4

e mllharet de outro» brir
• %

Dlttribuldorts d*t tUtu:,

FABRICA DE BALAS MADUREIRA OLIVEIRA a ABRANTES

Rwa Domingos Lope», 768 - Tal. W-Wl Praça 11 do Junho, 1S4 A - ToL 43-50>4

Reinicio Dos Preparativos

TREINARÃO QUATRO VEZES POR SEMANA -

marcado Exame médico geral para

QUINTA-FEIRA, PRÓXIMA. NA PISTA DO

FLUMINENSE OS PREPARATIVOS - DETALHES

Após os testes apurados nas
#competiçôes oficiais e indicadas

pelo Conselho Técnico de Atle-
tismo da C. B. D. e principal-
mente diante das performance
dos atletas nacionais nos certa-
mes levados a efeito na cidade da
Buenos Aires, dez atletas foram
selecionados para representar o
atletismo do Brasil nas Ollm-

piadas de Helsinkl. Passadas dual
semanas, tidas como repouso para
os atletas selecionados, o C. T.
A. lunto ao técnico resynnsavul
já tém o plano de trabalho or«
ganliado, estando o primeiro
treino marcado para hoje, pela
parte da manhá, na pista tio Flu-
minense. Semanalmente, os trei«
nos estáo fixados para as terças,
quintas e domingos pela manhá,
e aos sábados pela parte da tar.
de. Quinta-feira próxima, como
uma das providencias para o con«
trole fisiológico dos atletas per»
tencentes ao atletismo carioca
está marcado o primeiro exame
médico, o qual será realizado na
Fluminense, sob a assistência ain.
da do médico escolhido pelo Co.
mlté Olímpico Brasileiro.

n

ts Paulistas Himuaitarai Os Seis Atletas Cnpeies

PRESENTE O SR. GASTAO TEIXEIRA LOBÃO, PRESIDENTE DO CONSELHO TÉCNICO DE ATLE-

TISMO E QUE 
TAMBÉM REPRESENTOU O ATLETISMO CABIOCA 

- OUTROS DETALHES

A FederaçAo Paulista de Atletismo,
como regoaijo pelo íelto de alguns
cie seus atletas, nos últimos camipeo-
natos Sul-Ainerlcanos de Atletismo,
XVII masculino e VII íemlnlno, há
pouco realleadoa na cidade de Bue-
nos Aires, tere ocasifto de oferecer
em homenagem, um almoço cordial

animado tendo para isso reunido
ainda grandes figuras da esporte
base e esportes de 8fto Paulo.

Representando o Conselho Técnico
cie Atletismo da C.B.D. esteve presen-
te o Sr. O&stâo Teixeira Lobfto, pre-
sidente do mesmo Conselho, ocafii&o
?m que, à parte, foram tratados ou-

¦ o» a muito,. destacando-M, Mpe-
lilmeot*, o lntereue da participa-

;áo dos clubes cariocas na prova de
'trezamsnto de 4x100, que anual-
atenta é feita realizar, pelo C. R,
Tietê, como lembrança aos grandes
Mtos do MU grande e ex-atleta, Al-
caro de Oliveira Ribeiro, hoje vlven-
do para a panta carreira do sacerdo*
cio e servindo na Ordem doa Bene-
altlno,. D«ti capital.
FIXADA A DATA DE S DE JUNHO

COM TENTATIVAS DE RECORDS
BRASILEIROS

A data escolhida para a realiaaç&o
da dbputa do troféu Álvaro de OU-
vsira Ribeiro, foi fixada para o dia

de Junho próximo, estando a cot»-
petlç4o programada como parte doe
festejos do C. p.. Tleti, de sâo Pau-
lo. O local da disputa será na pista
do proprio referido clube.

Como competições extra para esse
referido dia, ficou combinado entre
a Federação Paulista de Atletismo e

o Conselho Técnico de Atletismo da
C.B.D., na pesoa do Sr. Qast&o Hu-
go Teixeira Lobfto, que seria apro-
veltada a ocasifto para uma tentati-
va de record brasileiro para a pro-
va de 4x100, moças, o que foi su-
gerido polo fato da grande perfor-
mance das atletas nacionais na refe-
rida prova quando tia disputa do VII
Campeonato Sul-Amerlcano, de Bue-
nos Aires. Idêntica tentativa será
feita também com referencia à pro-
va de 4x400 metros, mela hora de-
pois da disputa do Troféu HAlvaro d#
Oliveira Ribeiro". Para tanto, se*
rio formadas duas equipes, uma "A"

e a outra "B", aeleclonando-se at*
sim os melhores valores do atletismo
nacional para tentar um novo re»
cord brasileiro dos 4x400 metros. Co-
mo se observa a oportunidade é bas-
tante Interessante e feliz, quando to-
dos os atletas especializados dever&o
na época encontrarem-se em 8fto
Paulo. Quanto ao revezamento feml-
nino, apenas Helena Cardoso de Me-
nezes deverá ser incluída como fina-
lista e por conseguinte terá que via-
Jar até ft cidade de Sfto Paulo.

PALAVRAS DE CONGRATULAÇÕES

PELOS ATUETAS CARIOCAS

Na homenagem prestada aos atle-
tu paulistas, o presidente da Fe-
deraçfto local, Coronel Arllndo Pinto

Nunes, teve palavras de bastante en-
tusiasmo pelos feitos também dos

atletas cariocas, acrescentando qut
não os havia convidado para as mes-
mas homenagena apenas por ques-
tões econômicas, dado o vulto dai

$UI,AvMERIliiA\

s. a.

A MAIS IMPORTANTC COMPANHIA DC CAmAUZAÇAO
OA AMERICA DO S(H w "
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SORTEIO DE MAIO •

r DE 1952

P.ealizar-se-á no dia 31 do corrente, si-
bado, às 12 horas, no salão nobre do Liceu
Literário Português, à Rua Senador Dantas,
118- C— Io andar, o sorteio de títulos rela-
tivo ao mês de maio. Participarão desse sor-
teio todos os títulos em vigor, na Sede So-
ciai. Os títulos em atraso poderio ser rea-
bilitados atê às 12 horas daquele dia na Se-

de da Companlúa,

r 
SEDE SOCIAL. v

)' «MA DA ALFANDEOA. 41 - ISO. OUITANQA

I! ¦
«IO Ot JANItiO

despesas. Ao terminar, Justificou a
presença do Sr. C as tio Hugo LoMoa
para o que, solicitava o grande fa«
vor do transmitir o abraço da Fede-
rsçto Paulista aos atlstas cariocas ¦
a todos os membros da diretoria da
Fsderatio Metropolitana de Atle tis-

Dr. Spinosa Rothier
Doenças Sexuais • Urinarius
Tratamento dos tumores da

próstata por eletro-ressetcão,
transuretals. Sen. Dantas, 45-E
— 1 às 7 horas. ,

Contra « CASPA
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JUVENTUDE^

ALEXANDRE

Não tem substituto!

USE E NÃO MUDEI

BELEZAI
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ENCERRA-SE SABADO

A TEMPORADA OFI-

CIAL

Última Semana Para A

Melhoria Dos Tempos

Líderes Dos 
"Irineus"

— A Atual Lista

A temporada oficial da nataçUo
carioca terminará na tarde de
sábado, dia 31 de maio. Já no do-
mlngo, 1.* de junho, teremos o
Inicio de nova estaçio aquátl-
ca, a de 52/83.

Portanto resta apenas uma se-
mana para que os nadadores ca-
rlocas possam ainda conseguir re-
sultados que lhes permitam se
assenhorar dos "IRINEUS", 

belos
troféus oferecidos por JORNAL
DOS SPORTS, para premiar
aqueles que mais tém se desta-
cado em cada "saison".

A lista atual que será defini-
tlva depois de «Aiuuin. é a
seguinte:

HOMENS:

100 metros nado livre — Aram
Boehossian (Tlj.) 59s.5.

400 metros nado livre — Silvio
Kelly (Flu.i 4m,Ms,6.

1600 metros nado livre — Sil-
vlo Kelly (Flu.) 18m.27s.

100 metros nado de costas —
11o M. Fonseca (Bot.) lm,07s.2.

100 metros nado de peito —
Ademar QrlJô (Flu.) lm,00s,l.

MOCAS:

100 metros nado livre — Pie-
dade Coutlnho Tavares (Bot.)
lm.095.5.

400 metros nado livre — Pie-
dade Coutlnho Tavares (Bot.)
5m,2«s,2.

200 metros nado da costas —

Edite Groba Oliveira (Flu.)
2m.46s.

200 metros nado de peito —

Candida Barroso Souza (Flu.)
3m,13s,8.

DR JOSÉ DE ALBUQUERQUE

Membro afetivo da Sociedade
de Sexologia de Parla

DOENÇAS SEXUAIS

DO HOMEM

Raa da Rosário, M. De 11 às II ba.
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BRAHMA

tem notáveis virtudes tônico-estimulantes

Além de ser ama delicia, a Água Tônica de Quinino

Brahma é estomacal... faz bem ao organismo porqut

contém realmente quinino 
— substância de

notáveis virtudes tônico-estimulantes. Por isso»

todos 

os que preferem uma bebida

verdadeiramente fina e deliciosa,

exigem a legítima Água Tônica

de Quinino Brabma!

P y.fl

PRODUTO DA CIA. CEttVEJARIA BRAHMA
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JORNAL DOS SPOItk 27-5-95;

¦ ¦ w g* A PARTIR DE:

Máq. Costura s 

150,00

ÍÜYartM litM e ¦areai) «rrmrc a vst(Mrerawa tipaa • Mareai)
MENSAIS

VENDAS EXCEPCIONAIS — Só ESTE MÊS ! J!

sem Entrada - sem fiador! - lojas 
"CHUA"

TRAZENDO ESTE ANUNCIO, V. S. TERA 5% Desc.

RIJA URUGUAIANA, 96 — *.• — (Esq. Ouvidor

(Por cima da Loja Castro Araajo)

131 — AVENIDA MEM DE SA — 151

RIACHUELO X FLUMINENSE, 0 PRINCIPAL PRELIO

AUTORIDADES PARA HOJE
Para a rodada desta noite, pela Campeonato Masculino
do VoHerball, foram aaoaladoa pela F.M.V., oa seguintes

BflalalTT FLAMENGO X BRAZ DE PINA (finado da Oavoa) — Jate: WUson Lima: fiscal:

Laelano Segiamondl; apontador: Mario Miranda. RIACHUELO X FLUMINENSE (quadra da

na Marechal Btteneoart) — Jate: Jo«é F. Heredia; ftaeal: Vítor Agpntt Filho; apontador:

(«aadra da At. Engenheiro Riehard) — Jute: Joeé Galé. ORAJAU' X A. A. VILA ISABEL

Paulo Qomea Ferreira: flaeal: Hello Lousa; apontador: Joeé Tavares. AMERICA X TIJUCA

T. CLUBE («aadra da na Campoe Sales) — Juis: Corumbá O. Citarei; fiscal: Pedro Mo-

rala Sobrinho; apontador: José Pinho.

HERÓI DO QBADRANGOUR 0 FLAMENGO

m BRILHANTE REAÇÃO, TRANSFORMOU 0 1 x • DO PRIMEIRO TEMPO NUMA

VITORIA RETUMBANTE POR 3 z 1 — PAVÃO FOI A GRANDE FIGURA DA CAN-I

OU — ADÃ0ZINH0, JOEL E BENITEZ FORAM OS MARCADORES — DETALHES

EM CURSO ESTA NOITE, O CAMPEONATO MASCULI-

NO DE VOLLEY — TRES JOOOS NA SERIE 
"A" 

E

UM NA 
"B" - OUTROS DETALHES |Juju

UMA, 2< — (De Jorge Leal
Especial para JORNAL DOS
ãK>RTS) — Triunfo verdadeira-
mente espetacular para o foot-»
bali brasileiro conquistou o Fia-
manco na tarde de entem, nesta
capital. Preliando. com o esqua-
drfto do Aliam®, com quem vi-
nha dividindo a primeira coloca-

çào do Torneio que ora eslava

prendendo a atençao dos despor-
listas locais, o quadro rubro-ne-

gro estabeleceu 3x1 no p.acard,
depois de estar perdendo na fase
Inicial por 1x0. Desse modo, o
Flamengo saldou o seu último
compromisso no Torneio Qua-
dranguiar, que contou com a par-
ticlpaçAo do Sport Boys, Munici-

pai e Allanza, indiscutivelmente,
a* maiores expressões do football
"inca". Para sagrar-se cimpefto'
deste certame, o Flamengo obte-
va duas vitorias e um empate,
cinco pontos ganhos e um perdi-
do, tendo a sua ofensiva marca-
do dose goal; contra seii dos de-
mais concorrentes.

VANTAGEM DO ALIANZA, NA
FASE INICIAL

As duas equipes ofereceram, r.a

primeira parte deste jogo. um es-

petáculo bastante equilibrado;
entretanto, a vanguarda do Ali-
anaa, aproveitando-se de uma
oportunidade magnífica, avanta-
Jou-se no placard com 1x0. Este
tanto foi marcado aos 35 minutos
de luta, por Intermedia do cm-
ter-forward Salinas, ao recebei
um passe de Tito Drago. Aos 30
minutos, o Flamengo exerceu for-
te pressão sobre a meta -ontra-

ria o Benitez perdeu uma grande
oportunidade de Igualar, atire,n-
do uma pelota que passou r*s-
pando à trave. Com algumas
avançadas de perigo dos perua-
noa, desfeitas com precisíio nela
retaguarda brasileira, que esteve
vigilante, encerrou-se j primeiro
tempo sem qualquer altar ac&o no
marcador.

VITORIA DO FLAMENGO.

POR SXI

O Flamengo retornou para a

nplementar dominado
lbra tradicional, desen-

fase comi
pela sua fitai
volvendo um notável padrto de
Jogo, que arrancava constantes
aplausos da assistência. Depois
de um tento do Alianza, marcado
aos 2 minutos, em legitimo impe-
dlmento, por Salinas, e anulado
em seguida, pelo Arbitro, os Ora-
sUelros começaram a dominar
técnica e territorialmente os pe-
ruanos, executanto o ataque in-
vestidas precisas que quase eram
transformadas em goals. O prl-
meiro goal rubro-negro verificou-
se, entretanto, somente aos 8 ml-
nutos. Rubens, depois de uma
troca de passes com Benitez, ex-
tendeu ao ponteiro Joel que, com
um potente shoot, estabeleceu o
empate.

Depois do empate, a velocidada
doa visitantes aumentou comido-
ravelmente e Adàoxinho, aos 10
minutos, aproveitando um passe
de Jordan, coloca o Flamengo cm
vantagem, com uma cabeçadi
magistral. Aos 20 minutos o Fia-
mengo consolidou a vitoria. Jor-
dan lançou a Adàozinho, este ie-
vantou para Benitez, que saltan-
do entre os zagueiros contrários,
tocou no couro de cabeça, que foi
parar no fundo do arco de Le-
garlo.

ATUAÇAO DOS RUBRO-
NEGROS

Os rubro-negros tiveram atui-
ç4o magnífica nesta partida, dej-
tacando-se, entretanto, o zaguci-
ro PavSo, que esteve admlravcl,
seguido de BlguA e Dequinha,
este anulando totalmente Tito
Drago. No ataque Joel e Rubens,
muito ativos, tendo o ponteiro
acabado como artilheiro do Tor-
neto com quatro goals. Adãozi-
nho, praticamente reabilitado de
suas fracas atuações no Rio, Es-
querdinha e Benits, pelo dlna-
mismo, foram outraj figuras efi-
cientes do conjunto vitorioso.

OS QUADROS
Os quadros tiveram a seguinte

conatitulçto:
FLAMENGO; Garcia — Bigui

e Pavão — Brla (Aristóbulot —

Dequinha e Jordan — Joel —
Rubens — Ad&ozlnho — Benitez
e Esquerdinha.

ALIANZA; Legarlo — Delgado
e Lobato (Fuentesi — Allon —
Goyoneche e Heredia — Emilio
Varras (Abanl (e novamente
Emilio Varga?) — Tito Drago —
Salinas — Gomez Smichez e
Reyea.

NA ARBITRAGEM
Na arbitragem deste jogo vol-

tou a funcionar Mr. Charles
Dean.

REGRESSAflAM OS RANGUENSES

Desde ontem à Urde encontram-
se novamente no Rio, os componcn»
tes da delegação do Bangú enjo
quadro de football prellou amistosa,
mente na tarde de ante-ontem, na
cidade mineira de Juis d, Per», com
o Tupi F. O., tomando parte nu fes.
tas de comemoração de mala um
anlversarlo de íundaçlo daquele
grêmio da Manohester Mineira.
zizixho sai atençao a um

APELO
De acordo com as Informações for.

necldaa pfls dlreçfto do grêmio al»i
rubro, durante a semana p psssada.
o famoso mela Zlzlnho, acompanha*
Ha a delegaçfto banguense, nfto

campeão, o botafoco

(Concltuão da página 3)
"ases" 

tiveram um desempenho
no mesmo nivel. Como conjun-
to o Botafogo Impressionou me-
lhor.

VITORIA DO MADUREIRA
Na preliminar, coube a vitoria

ao Madure ira, frente ao Colum-
bia, pela contagem mínima. A
partida teve um transcorrer equl-
librado, destacando-se a atuaçlo,
verdadeiramente sensacional do
pequeno guarda-vala do Colum'
bia. Dessa fornia, o tricolor su-
burbano classificou-se no tercei-
ro posto do Torneio de Football
dos "Jogos 

Infantis".
OS JUIZES

Tanto na preliminar, como na
peleja principal, conduziram-se
os árbitros da F. M. F. com acer-
to e imparcialidade. Excelentes
as arbitragens.

DETALHES TE'CNICOS
Foram os seguintes os resul-

tados técnicos da última rodada
do Torneio de Football dos "Jo-

gos Infantis", realizada no do-
mingo no campo do Fluminense.

Local: Campo do Fluminense
T. O.

Match: Botafogo x Bangú.
Vencedor: L« tempo — Bota-

fogo, 1*0 — 2.» tempo — Bo-
tafogo 2 x 0 — final — Botafogo
3x0.

EQUIPES;
Botafogo (Campeio).;
Valdeznar — Paulo e Otelo —

Roberto — RonaM — Luiz Car-
lo« — Pladano — Ivan — Sérgio
— Adilson e Hugo.

Bangú (Vice-Campeto);
Ronaldo — José e Joel I —

Wilson Coracl — Darci — Joel
Adinei — Nlhon — Admir e

Pacheco.
Goleadores; Sérgio (2) e Hu-

«o.

Juiz; Benjamin Carvalho dos
Santos.

Auxiliarei: Antonio Gomes Mo-
reira e Wilsonv de Sousa.

Jogo; Madureira x Columbia.
Vencedor; Madureira, 1x0.
1.® tempo:— Madureira, 1x0.

2.o tempo: Empate 0x0 —
Final: Madureira 1x0.

EQUIPES:
Madureira (3.° colocado);
Oscar — Valdir e Gerônimo —

Edair — Hamilton — Birajarlno
Irineu — Gilson — Osmar —

Nelson e Jorge.
Columbia (t.° colocado);
Sérgio — Mauro e Lubanco —

Claus — José Carlos — Miguel
Carlos — Vilas Boas — Al-

fredo — Juan e Antonio.
Autor do tento — Nelson.
Juiz — José Adello de OUvel-

ra.
Auxiliares — José Vieira de Me-

nezes e Llno Teixeira dos Santos.

tomaria parte na pertlda. No en-
tanto, falando na noite de ontem ft
reportagem de JORNAL DOS
6PORT8, o Sr. Carloa Nasclmen
to, Informou que a embaixada ben-
gue-nse que fõra alvo de slgnlflcatl.
vas homanagena por parte doa des»
pcrtlata» loc?la deade a sua chega*
da * Juis de Fora, vlu-ee na oon-
tlngencla de atender a um apelo
que lhe foi feito, no sentido de que
Zlslnho, Interesse o team na pugna
com o Tupi.

Dessa forma. Zlelnho que Já se en.
contra restabelecido, porém ainda
afastado daa atividades footbolíatl*
oas, fes o seu reaparecimento em
Jute de Fora, no match com o Tupi,
que foi vencido pelo Bangú pela
contagem de 3 z 1.

Ainda o Sr. Carlos Nascimento,
durante a paleatra qua manteve on.
tem à noite oom a reportagem de
JORNAL DOS SPORTS, teve oceslfto
de informar que oe desportistas de
Jute de Fora, formularam um oon*
vlte ao grêmio suburbano carioca
para que volte a prellâr naquela cl-
dade no domingo vindouro, tendo
em viste o sucesso que alcançou a
exibi çfto dos alvl-rubros contra o
Tupi. As conveseaçOes terio proese-
gulmento durante a semana e as*
sim, torna-se possível neva excursfto
do Bangú à Manches ter Mineira para
enfrentar um combln&do formado
por Jogadores doa teams local, «o Tu.
plnanbáe, Esporte e Tupi. Confor-
be floou dito acima, o rogresso «e
verificou ontem, tendo a embaixo-
da bancuense deixado Juis de Fora,
ta ÍOJO, «qul chegando às 18.30, via.
Jando em ônibus especial, rrallundo
boa viagem.

Terá prosseguimento na noite de
hoje, o Campeonato Masculino de
Volleyball, que atinge a sua quinta
rodada. Quatro encontros eat&o pro-
gramados para a noitada, sendo três
pela Serie "A" e um pela "B". No
primeiro grupo, teremos em aç&o,
um dos lideres invicto do certame
dos "ases" do esporte da rede. Tra-
ta-se do Fluminense F. C., que vem
de uma sensacional vitoria sobre a
representação do Flamengo, vitoria
esta que lhe garantiu a poslç&o de
líder. Os pupiles de Paulo Azeredo,
apesar da maior hierarquia do seu
conjunto sobre o seu anta^onlsta,
que será o Riachuelo, deverão en-
contrar por parte destes, que atua-
r&o em seus domínios, grande resls-
tencla, e combatlvldade. Pelo fato
de estar intervindo, o líder da Se-
rle "A", os o era-se que à quadra da
rua Marechal Bltencourt,) compare-
ça uma grande assistência.

FLAMENGO E BRAZ DE PINA
Na Oavea, defrontar-se-&o as re-

presentações do Flamengo e do Braa
de Pina. O quadro orientado por
Cofrente, que se encontra no se-
gundo posto, deverá por certo, ob-
ter uma revanche daquele lnsuces-
so imposto pelo seu adversarlo des-
ta noite, por ocasl&o da disputa do
Torneio Inicio, que o eliminou do
aludido certame. Em face do motl-
vo, e pelos outros atrativos que es-
te encontro deverá despertar, estl-
ma-se que uma numerosa torcida
se locomova ao ginásio da Gavea.

GRAJAÚ x Vn.A ISABEL
Receberá o Grajaú T. C., esta nol-

te, a visita do "benjamim" da F.
M. V. Trata-se da A. A. Vila Isabel,
que até o momento vem se apre-
sentando com certo destaque no
certame da cidade, sendo inclusive
apontado, como um dos melhores
quadros da sua serie, exceptuando
Fluminense e Flamengo, visto que
dos três compromissos, Já cumpri*
cios, venceram dois e perderam um,
Justamente contra o tricolor. As-
s!m sendo, o prelio entre Grajaú
x Vila Isabel, deverá agradar pie-
namente, pelo fato de que, o qua-
dro local, tentará quebrar esta
marcha vitoriosa que o "benjamin"

vem empreendendo, o que nfto res-
ta dúvida, deverá ser uma tarefa
bem difícil.

O PRELIO DA SERIE "B"

Pela serie "B\ teremos a realiza*

çfto de um encontro, somente. Tra-
ta-se do prelio, que terá como palco
o ginásio da rua Campos Sales, ea-
trs as representações do TIJuca T,
C. e do América. Em face da sua
exlblçfto frente ao líder desta as-
rle, que é o Botafogo, o América, na
noite de hoje surge como um ad-
versarlo bastante perigoso às pre-
tensões dos "cajutis", no atual
certame.

Turf Na Argentina

Resultados Do Hipódromo i

De La Plata

BUENOS AIRES, 26 (AFP) —
São os seguintes os resultados
das corridas disputadas ontem
no hipódromo de La Plata:

1.° pareô — 1.500 metros —
venceu Flower, com o jockel Pa-
dilla, 2.° Smuggler; 2.» pareô —

1.200 metros — venceu Eco, com
o jockel Alvarez, 2.» Solerte; 3.°
pareô — 1.200 metros — venceu
Alsol, com o jockel Palavoc, 2.°
Lembron; 4." pareô — 1.500 me-
tros — venceu Pedestal, com o
Jockel Baratuccl, 2.» Icapl; 5.®
pareô — 2. 100 metros — venceu
Le Dnndi, com o Jockel Bonquin,
2." Pan Seco; 6.° pareô — 1.600
metros — venceu La Gaita, com o
jockel Garcia, 2." Ml Malcriada;
7.» psreo — 1.300 mertos — ven-
ceu Escopeta, com o Jockel Pa-
dilla. 2.o Kupi; 8.° pareô — 1.300
metros — venceu Manchon, com
o Jockei Etchesarai, 2.° Alqui-
mista.
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E a mais moderna camisa*

esporte, em malha de ótima

qualidade, de côr branco

com debruns,em 6 côrea

diferentes, a escolher, e

preço acessível. 
"JUJU" 

des-

lumbrou os universitários de U.S.A.

É um produto

•ncontrado #m todas as

camisarías • distribuído,

tio RIO:

ON L. BEZERRA DE MELO X CIA. LÍOfl.
Rua Teófilo Otoni, 15-11.° andar.

em SÃO PAULO :

01 CARVALHO t CIA. LTDA.
Fábrica, 23 • s/57-38 — Caixa Postal, 2541

em BELO HORIZONTE:

COITA & CIA. LTDA.
Rua Carijos, 166 • s/803 — Caiia Postal, 241

Sábado, Encerramento Do Torneio Midget

Alvarez Assumiu A Liderença Com As VI-

torias Nas Series E Na Final De Domingo I

Uma excelente tarde automcbllls-
tlc.a foi proporcionada ao numeroso
público que acorreu domingo ao Es<
tadlo de S&o Januário.

Um ótimo programa fcl elaborado,
com provas de ciclismo que entusl-

N>-UJ J I « ^ |

V ' V», . N ' --

Noticiário Do Volleyball

lambo.
RESULTADO DOS JUVENIS — Te-

v* prouegulmento na manha, d* do-
mingo. o Campeonato Masculino da
4.a dlTiate (jur.ni»). oom » naliaa-
çâo da quarta rodada, na qual rs-
glstramos oa seguintes resultados: —
Sirio x A. A. VUa Is.be!, 2x1 (7x15 _
13*11 e 15x12); Fluminense x Botafo-
¦o, 2x1 (12x15 — 13x5 a 15x8); Vaa-
co x Orajaú, 2x0 (15x« • 15x5) . na-
mengo x Braa d* Pina, 2x0 (15x5 •
15x9).

REGISTRO DE AMADORES — O
praaldent. da T. M y., reto de oon-
ceder oe eegulntee registro, de ama-
doree, Sérgio Unham Dlaa, Jorge

B0LETIM DOS 

"BEOS 

INFANTIS"

XM DILIGENCIA — Tendo a A. A. Florenca feito
mna representação contra a proclamacio da muíds ds
T^fall (menino., do Onw Es^fiSTcomo^^
aem modalidade, que teria Incluído em seu quadro dola
Jogadores com nomes trocados, o árbitro geral dos Jo-
gos tomou conhecimento da Irregularidade denuncia-
aa, determinando que sejam proceisadaa as dlllgen-
cias neceisarla* para a sua derlda apuração, dando-se

cmitrario 
° pr"° de 48 horM> P""» íaaer prova em

PAXA XDUCAÇAO MUSICAL DX SKUa

FILHOS...

CONSERVATORIO DE M0SICA DO

DíSTWTO FEDERAL

Avenida Rio Branco, 117 — 5* a.uh|

Xdlfldo do "Jornal 
do Cemerde" 

|

I

Roupas desde 150,00

>caica4e, Se Uako, eadadra oa tropical, n
M • Lâvraíle, IS, apnwataado eato ¦¦¦¦•

¦ tmrà S% So deoeoato —

Monteiro de Souxa • Mel Qomea de
Carvalho.

TRANSFERENCIA DE ATLETA —
A diretoria de entidade carioca do
esporte da rede, veio de tomar conhe*
cimento do oficio de 21 do corrente,
da C.BJ)., comunicando que conce-
deu tranaferencla ao atleta Paulo
Starllng, da Federaç&o Mineira, para
a F.M.V.

INSCRIÇÃO DE JOGADORE8 —
Foram concedidas, pelo Departamen-
to Tfcmlco, aa aegulntea Inscrições de
Jogadoree. para oa reepectlvoe clu.
bea: Sérgio Linharea Dlaa e Jorge
Monteiro de Souxa (Cond. de Jogo
31-5-52), dependente de exame mé-
dlco, para o Botafogo P. R. a Nel
Qomea da Carvalho (Cond. de Jogo
em 1-0-52. dependente de exame mé-
dlco). para o Slrlo e Llbanêe.

iXAMUI MÉDICOS — O diretor
técnico, Ari de Oliveira, recebeu do
Riachuelo T. C„ oa aegulntea examee
médlooa de Jogadoree: Paulo Telxel-
ra Finto. Rubens Viana Alvares e
Hallor SA Rego Bastos.
FKNAUDADn — Suspender os ama-
doree Nelaon Lerl Odone e Llno A.
Cerquelra Neto, do Riachuelo T. C„
por um Jogo, de acordo com o art
4» do C. P. Multar o Riachuelo T
C., em Cri 25,00, por lnclus&o do
amador Rubena V. Alraree. «em con-
dlçAo de Jogo. de acordo com a art.
42 do C. F. (l.a falta do Jogo. da 2.a
D. M.) (dia 20-5-1052). Multar o C.
R. Vaaeo da Cama. em Crt 200.00. de
acordo com o art. 41, C. P. <2.a tal-
ta ao Jogo. da 2* D. M. dia 22-5-
ltft2)- Multar o Botafogo em Crt
100,00. de aoordo com o art. 41 do C.
P. (Ia falta ao Jogo, da D. M.
dia 22-5-1*52).

BRTLHOU O ATLE-
TISMO RUBRO-NE-
GRO — O Flamengo
colheu, domingo, Ultl*
mo, mais um exprea-
alvo triunfo no atle-
tlsmo m e t ropolltauo,
sagrando-se blcampefto
de principiantes de 52.
Foi mala uma façanha
notável dos pupilos de
Rosslvo e Edgard. que
evidenciando o exce-
lente preparo que re-
ceberam, assinalaram
um autêntico record,
vencendo dez das treze
provas do menciona-
do certame. Oa ele-
menu» que mais brl-
lharam na nossa equl-
pe, que totalizou 187
pontos contra 154 dos
demais concorrentes
foram: Ellezer de Ca**-
valho, Vítor Bernardes,
Mario Nonato da Sll-
va, Sezefredo Verzosa,
Evandro Madruga. Dio-
medes de Paula, Se-
bastião Mendes, DJal-
ma Hipollto, Joaquim
Morais Terra, ítalo da
Silva e Qenlvaldo Tor-
quato, que estáo sen-
do alvos das mais me-
recldas h o m e n agens
por parte da numero-
sa família flamenga.

ÁLBUM RUBRO-NE-
ORO DE 1852 — Vol-
tamos a lembrar a to-
dos os rubro-nqgros
campeões e associados
que foram convidados,
por uma circular, a
colaborarem na con-
clus&o do "Álbum ru-
bro-negro", que temos
urgência em reunir os
detalhes e fotografias
solicitadas, a fim de
que possamos apresen-
tar, neste primeiro nu-
mero. um t r a b a 1 ho
completo da vida es-
portlva de todos aque-
les que trabalharam
pelo Flamengo. Os que
por qualquer cireuns-
tanclas. alndi} nfto re-
ceberam o nosso con-
vite, por gentileza,

quolram se comunicar
com Artur de Carvalho
em nossa |ode ou pelo
teletone 2Sr3040. >
CAMPEÕES DE FOOT-

BALL — Para serem
entrevistados e foto-
grafados para o "Al-
buiajçubru-negro", es-
tfto ^sèndo cnálnados
em nosso ,Dep. de Pu-
bllcldade, à praia do
Flamengo, os seguintes
Jogadores do presente
e do passado: Jurandlr

Domingos — Nllton
Volante — Valido
Zlzlnho — Plrllo —

Tlfto — Oulrino — Ja-
clr — Arlindo — Jar-
bas — Moaclr Vinhas

Miguel Ctccarino —
Oonzalez — Sá — Yus-
trlch — Nandinho —
Valdemar de Rrito —
Osvaldo — Jocellno —
Leonldas — Caxambú
e outros que 6erfto nu-
bllcedos oDortunamen-
te. Os que nfto se en-
contram nesta capital,
devem nos enviar, com
urgência, os seus en-
dereços.
BINGO MONSTRO —

Os círculos sociais ru-
bro-negros a g u ardam
com especial interesse
o anunciado "bingo-
monstro", para o prõ-
xlmo dia 3 de Junho,
às 29 horas e 30 ml-
nutos, em nossa sede.
Serão sorteados, nesta
noite, os seguintes pre-
mios: um automovel
Chevrolet modelo 1952,
um aparelho de telovi-
sfto, uma eletrola, uma
geladeira e outros de
grande valor. Os car-
tões para este "bingo"
devem ser adquiridos
com antecedencla na
tesouraria do clube.

FESTA DO ANIVER-
SARIANTE — Em ho-
menagem aos anlver-
sarlantes do mês de
maio, a dlreçfto social
fará realizar no prõ-
xlmo sábado, dia 31,
a partir das 23 horas,

mais uma sensacional
"Festa do aniveraarl-
ante rubro-negro". Pa-
ra este baile, será exl-
*ido o traje de pasaeio
completo.

VOLLEYBALL — Na
noite de hoje, às 20,30
boras, prellarfto, na Ga
vea, pelos campeonatos
da Ia e 2» divisão, as
equipes do Flamengo x
Braz de Pina.

REGISTO SOCIAL —
Fazem anos hoje os
seguintes associados do
Flamengo: Ceomar de
Carvalho Batista —
Paulo Barbosa — Llno
Martins* Pinto — Mil-
ton da Silva Qoncal-
ves — Ari Teixeira —
Valter Portela de OU-
velra — Ebert dos
8a n tos Prata — Llsete
Martelote — Valdemar
Peres — Elmano de
Oliveira Morais — O si-
ris Pena Antunea —
Eduardo Edson Gomes
Esteves — Araken dos
Santos Lima — Luiz
de Gonzaga Fellclo dos
Santos — Hello Gomes
Ferreira — Aírton Ca-
bral Velho — Nllton
Oroy de Oliveira —
Ângelo Brubns — Car-
los Ribeiro — Henrl-
que dos Santos Fon-
seca — Jofto Manoel
Pereira — Joaquim
Brnz Ribeiro — Jorge
Rodrigues Coutlnho —
Jo3* Joaoulm da *on-
seca — José de Riba-
mar pinto SerrSo —
l.ulr Geraldo Vieira
Souto -- Noemla Va-
randA — Odete Lourel-
ro Furtado — Odete
Perea — Osvaldo da
Silva vilela — Regi-
raldo Silva Pinto —
Ser^lo Aurellno Leal
Ferreira — Guilherme
F«rmlnio Ranzinl —
Ilueo Stefano ^ertéa
— Marcelo de Mwndon-
ca Pinto — Oilberto
Vvler Botelho — Gleto
Melo e José Andrade
de Souza.

VOLLEY INDEPENDENTE

Gromio, Lage E Doze Do Maio, Vencedores Do Torneio

Pelas Taças 
"Cel. 

Newton Franklin Do Nascimonto

o 
"Sargento 

Luiz Afonso" — Outras Notas
Sobre o patrocínio do Santos Du

mont Football Clube, resllaou-se
ontem no campo do Posto Doze V. C.
a primeira rodada do torneio, que
constituiu grande atraç&o dos adml-
radores do esporte da rede, em diaju-
ta das taça "Coronel Newton Fran«
klln do Nascimento" e "Sargento

Luís Afonso".
Em um ambiente puramente des-

portivo onde. Imperou a cordialida-
de e disciplina, saíram vencedores
demonstrando um bom nível técnico
as equipea do Grêmio, Lage e Doze
de Maio.

No primeiro Jogo entre o Posto Do-
xe e Grêmio, foi vencido pelo sc-
gundo por dois a zero (2x0), dezesseis
a quatorze (16x14) e quinze a oito
(15x8). As equipes formaram com:

GRÊMIO: Carllnhoa — Roberto —
Moaclr — Jofto — Heitor e Blzica.

POSTO DOZE: Chavante — Patru-
lha — Wilklns — Agostinho — Luiz
Carloa e Adilson.

O segundo encontro reuniu os qua-

dros do Lage e do Dinamo. Balndo
vitorioso o aurl-celeste por 2 a
(15x11 — 8x15 e 15x7). Foi a se&uln-
te a constltuiçfto doa quadros:

LAGE: Maurício — Mauro — He-
Ho Gama — Carloa Frederico — Ve-
lha e Hello Souaa.

DINAMO: Pontual — Gustavo
Marcos — Canhoto — Ivan Oil s
Carlos Augusto.

Finalmente, o terceiro Jogo reu
nlu aa representações do Dose de
Maio e o Clube Siroco sendo a pugna
brilhantemente vencida pelo primei-
ro por 2x0 <15x11 e 20xVJ). Assim for-
maram os dois quadros:

DOZE DE MAIO: Gama — Ti te —
Jorge — Adesman — Piu e Luiz Ra-
to.

SIROCO: Júlio — Dutra — Barbosa
— Hermanl — Nelson e Castro.

PRÓXIMA RODADA
Para a próxima rodada teremos oa

seguintes Jogos: — Lage x Grêmio —
Posto Doze x Dose de Maio — Slro-
co x Dinamo.

ARTISTAS DO BRASIL

SENHORES iNDUSTRIAIS

AGORA SIM!...
Mais espaço, ar fresco, agua fresca e as melhores

1 i-KRAMENTAS E FERRAGENS em geral, reetbldu dlrciainente
mais afamados Fabricantes ,ao menor preço do mercado

ainda com 10% de desconto.

A VAREJO I ATACADO
CASA CRIZEIKO FERRAGENS F FERRAMENTAS LTDA.

5 — Rua Visconde do Rio Branco — 5
ft cinco passos oa Praça da Independencla, ex-Tiradentes

Tela.: 22-2700 a 42-4922 — Rio de Janeiro.

asmaram a assistência, esstm como
também, primeira corrida de bicl-
cletas com motor, realizada na Amé.
rica do Sul.

As provas de cllllsmo, promovidas
pela Federaçfto Metropolitana de Cl-
cllsmo, apresentaram os seguintes re-
sultados:

Categoria de Juvenis — 5 voltes —

1.°. Sérgio Albino, do Vasco, com
3m52s.5; 2.°, Valter Rodrigues, do
Vasco s 3.° Manoel Borges Barreira,
do Vaaoo.

4.* categoria — 10 voltas — 1.®,
Almlr Corbo, do Vasoo. 8m43s,0; 2.°,
Osvaldo Braga Filho, do Velo Clube
Jecarepaguft; 3.°, Zanonl Muraa, do
Vesoo.

3.» categoria — 10 voltas — 1.°.
Abel da Cunha Ferreira Leite, do
Vaaoo, 7m38s,S; 2.®, Manoel Rodrl-
gues, do Rui Barbosa; 3.®, Quito
Costa, do V. C. Jacarepaguft.

2.» categoria — 20 vcltas — 1.®.
Nelson Carvalho Souza Filho, do Luiz
Beltrfto, 16m43s; 2.®, Alberto Martins,
do Rui Badbosa e 3.®, Manoel Dias
Esteves, do Vasco.

1.» categoria — 20 voltas — 1.®, Al-
mlr Correia da Gama, do V. C. Ja-
carepaguft; com 10m42s,2; 2.®, Jofto
Massarl, do Vasco e 3.®, Ernar SI-
mões, do Luiz Beltrfto.

BICICLETAS A MATOR
Disputada em 30 voltas, a prova

de bicicletas com motor, foi vencida

por Elmo Santana, em 35m32s,0; 2.°,
Valentino Bruno e 3.°, Jullo Barroe

ALVAREZ VENCEU O DESAFIO
Joot r.llx Lcpea. trl-campeâo aul-

americano de Midget, lançou um de-
safio ao vencedor da rodada de ter-

ça-felra passada, Juan Caries Alva-
res. Esse duelo disputado em quatro
voltas, foi dos mais emocionantes,
constituindo um auténtloo show,

que fez vibrar a assistência. José Fe-
lix Lopes fes a melhor volta em 23
segundos, superando dot dois décl-
mos, a melhor volta de Alvarez,
que foi o vencedor (ta prova, numa
arrancada sensacional nos últimos
lances da corrida.

St MB DOS BRASILEIROS
A seguir foi disputada a série des-

tlnada aos volantes braslellros. apre-
sentando-se Gilberto Machado, Ro-
meu Plmentel s Guilherme Eugênio.
Este último derrapou na primeira
volta, na curva do relógio, atraasn-
do-se para sõ retornar ft prova na
última volta. Venceu Gilberto Ma-
cbado que fes * melhor volta em
27s,7.

SERIES DE CLASSIFICAÇAO
A primeira série de elassifleaçfto

contou com Pasavantl, Jullft, Spado-
nl e José Sabln. Venceu JullA, oa-
bendo a melhor volta a Pasavantl
que foi o segundo colocado, seguln-
do-se José Sabln e Spadonl.

Na segunda série alinharam Cia'

Stefflch, Saldafla s Jullft, sendo qu*
este último desistiu na terceira vol-
t«i por um dessrranjo na máquina
de seu carro. A elassifleaçfto foi a
seguinte: Alvarez, quez fez ainda a
melhor volta em 25s,5: Passavantl:
Propatto, Stefflch e Saldfia.

ALVAREZ ASSUMIU A LIDERANÇA

Com os resultados verificados do-
mingo, a contagem de pontos ficou
sendo a seguinte:

1.®, Juan Carlos Alvarez. 53 pon-
tos; 2.°, José Sabln, 36 pontes; 3.°,

Edward Stefflch, 29 pontos; 4®,
Franrlsco Passavanttl, 27 Dontosá 5.®,
Cia vi to, 25 pontes; 6.°, Alberto Sai»
dufta, 24 e 1/2 pan toe; 7.°, Curiós Ro-
sende, 24 e 1/2 pontos; 8.°, Nlcolás
Propatto, 17 e 1/2 pontos; 9.°, Joré
Rodrigo Jullá, 14 pontes; 10.®, 9An-
tonlo Spadonl, 4 pontes; 11.®, Itr.W»
N-ardelll, 2 pontos e 12.°. Aníbal ObU
et»i 1 1/2 pontos.
ENCERRAMENTO DO TORNEIO

SABIDO PRÓXIMO
O encerramento do torneio lntçr-

nacional de carros Midget, foi mar*
cado pana sábado próximo, com um-%
sensacional etapa em que os volan-
tes procurarfto melhorar a sua si-
tuaçào, Já que o vencedor da grsn-
de noitada de sábado será proclams-
do oampefio do certame.

EM CMtMGOU, O SM CRISMO

CONTRA 0 OLÍMPICO, 0 JOGO DESTA NOITE — POS-
* 

SIVEL NOVA ATUAÇAO — INTERNADO EDGARD *

Depois de efetuar, três Jogos na
cidade mineira de Tombos, o Sfto
Crlatov&o. voltara eeta noite a exl-
bir-se em gramados mineiros. Desta
feita eeri na cidade de Carangola
enfrentando o quadro local do Ollm.
pico. Sem dúvida alguma, os resul-
tados obtidos pelos "alvos", em Tom.
bos, que foram positivos, vieram de
aumentar a grande expectativa, que
»e vem acercando da exibição tios
Jogadores metropolitanos, em Caran-
gola. O grêmio de Figueira de Melo
deverá efetuar outra cilblç&o. em cl-
dade cuja nome ainda nio foi dada
a oonhecer, sendo que os entendi-
mentoe te proceeeario após a realt-
eaçfto do Jogo com o Olimplco. Caso
nfto chegue a bom termo, o Sfto
Crlstovfto, regressará amanhã, a esta
capital.

INTERNADO EDGARD
Está Internado, desde sábado, no

Hospital des Acidentados, o saquei*
ro Edgard, que por ocusl&o do se«
gundo encontro, quinta-feira, con«
tru o Tombense, num lança caan«Ia
sofreu séria contus&o no nariz. Imn«
dlatamente o referido Jogador foi
enviado a esta oapit l, onde foi so*
corrido no H.P.S., nfto tendo, segun*
do oplnlfto dos médicos, daquele no*
soco mio, sofrido fratura, conforma
nos declarou o presidente Abílio de
Almenda. Mas, como o estado da
Edgard, se agravara, ncr determina,

çfto do presidente "alvo" foi o atleta,

examinado pelo médico do clube, qug
discordou da oplnlfto dos seus cole*

gaa, e o enviou »o H. dos Acidenta,

dos onde ficou constatado s fratur^,

estando Edgard sob os cuidados mé«

dlcos do Dr. Mario Jorge.

SALVE! GRANDE VENDA DE ANIVERSARI0

JOALHERIA E REL0J0ARIA SAL AM A

Aproveite a ocasião de comprar relogios "Omega" —"Tissot" — "Classic" 
e também despertadores das me-

lhores marcai. "Isqueiros" "Ronson", 
tudo pelos meno-

res presos dq Rio.
AV RIO BRANCO, 91

Proveitoso O Ensaio Inicial

(Conclusão da página 7)
treino de conjunto e que hA ne-
cessidade destas paralisações pa-
ra a correção de jogadas o en-
saio agradou plenamente.
COMO ATUARAM OS QUADROS

Na primeira fase do treino, os
teams forimaram assim constitui-
dos:

 Vermelhos — Musa, Leo, Edson,

vlto, Saldafla que marcou a melhor Filelinê, Lua, Douglas e Mar-
volta com 25s,3, seguindo-se Stefflch ^ ...

Pretos — Lúcio, Everardo, Ma-Cia vlto e Obleta.
A terceira série reuniu Nadell.

Propalo, Juan Carlos Alvares e Car.
los Rosende. Na curva do reloglo
Propatto fachou Rosende que força-
va a passagem, resultando o volante
chileno queimado nos pés. mas sem
maior gravidade. Venceu Alvares que
realiaou, também, a melhor volta, se-
guindo-se Nardeli s Propatto.

StRIB ELIMINATÓRIA
Km virtude das deserçõrs de José

Sabln s Carlos Rosende, dor desar-
ranjo no motor e queimaduras so-
fridas pelo volante Roeende, foi rea-
Usada apenas uma séris ellmlnato-
ria. da qual participaram Cia vlto,
Spadonl, Obleta e Propatto. Foi uma
série tam disputada e que apresen-
tou o seguinte resultado: 1.® Cia vi-
to, com a melhor volta em 20 se-
gundos; 2.®, Propatto; 3.®, Spodoei e
4.®, Obleta.

SENSACIONAL A SERIE FINAL
rara a e*rle final, de acordo com

A elassifleaçfto ooossgulda, alinha-
ram. Alvares, Pasavantl, Propsto,

rlano, Isaac, Hllton, Silvio e Sa
muel.

Neste período o score foi de
8x5. com 2 goals de Douglas,
3 de Marvlo e 1 de Lua para os
vermelhos e 3 de Samuel, 1 de
Hllton e 1 de Everardo para os
pretos.

Para o segundo tempo houve
diversas modificações, surgindo
as equipes assim formadas:

Vermelhos — Musa (Mesquita),
Leo, Havelange, Sérgio, Lua, AH-
J4 e Douglas.

Pretos — Luclo, Faria, Edson,
Fllellne, Marvlo, Hllton e Sa-
muel.

Neste período os vermelhos le-
varam vantagem por 9x4, goals
de Douglas 3, Alijó 1, Leo 1 e
Sérgio 1 contra tentos de Marvio,
Faria, fllellne e Samuel.

N&o houve nomes a destacar
no ensaio de domingo, exatamen-
te pela constante parallzaç&o do
match, medida aliás que é pre*
ciso ser tomada para que os nos-
sos jogadores possam sentir me-
lhor o pensamento do técnico e
realizar lances de melhor rendi-
mento.
PROSSEGUE O TREINAMENTO

Ontem pela manhã houve des-
canso geral, tendo prosseguldo o
treinamento A tarde com natii-
ção e bate-bola. Hoje pela ma-
nh& novamente estar&o em açáo
os scratchmen seguindo A risca
o programa de José Roberto Had-
dock Lobo que vem se revelan-
do como um treinador de extra-
ordinários predicados.

COM QUE ROUPA !

Podeis escolher a Tinturarla,
Aliança, rua Visconde do Rio
Branco, 13. Tel. 33-5551, tem mi-
lharea de coatumea, calças e pa-
letôs de caslmira ou llnho com
pouco uso que lhe vende quase
de graça.

Sociais

Nascimentos:

JOSE' OLEGAKIO JUNIOÍ
Acha-se enriquecido o lar do ca-
sal José Olegario e D. Sebastia-
na Oleparío Oliveira, com o nas-
cimento de um robusto menino
que na pia bastlmal. receberá o
nome de José Olegario Filho.

FINANCIAL DA PRODUÇÃO S/A.
CAPITAL — Cl, SO ,00 OCe.OO

SEDE: — BCLO HORIZONTE — Av. Afonso Pena. St»
FILIAIS: - RIO DB JANEIRO — Roa México. 12,-A

SAO PAULO — Rns Cons Crtsptntano, 73
M AGENCIAS E DEPARTAMENTOS NO Eat DF MINAI

KFMESSAS DE NUMERÁRIOS RÁPIDOS E SEM COMISSÃO
Aberto de 9 horas às 17 boras

MATE A SEDE CUlD«NUO
DA SAÚDE

HYDROL1TOL

TERNOS DESDE 200,00

UNHO - CASIMIRA - TROPICAL

RUA DO LAVRADI0, 48

-R f
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27-5-952
JORNAL DOS SPORTS

Joaquim Ferraz E Iná Ferraz Heróis Do Caupna! <i lar o Osório
°A <!_____.

_________________________MK^^^

______ ___r

.

I 
Ausência De Raquetes Consagradas — Os
{Vencedores Das Outras Provas — Notas

(Reportagem Dt Herbert Mesquita Especial Para JORNAL DOS SPORTS)

pando 
cumprimento ao seu calendário esportivo, a F. M. T. acaba de promover mals

Sf !m£?rt?l.te 
cTP5°nat° mdlXlduai -V» tem a denominação de seu patroCXlvaro Oso-rio, e que foi realizado nas quadras do Country Clube, no periodo exato de 17 a 25 do cor-

.__l,_S_.H«eS^^n&0,-1t7 
"1° a a,nlma«à° dos an<» anteriores, o certame apresentou bons

_ t^Í*Í^.ÍlC.?1<;M- 
° tfnníS CAil0c^ a*ravessa "™ visível fase de renovação de valores,

«i2?_„C2nM."«ut?*eLprl?le,Ia 
Clftsse* e3tá desfalcada tle raquetes à soltura do nivel te-

I^0.iafilÍíderal',I,?.,lro'a.de 
8imple8 '«"nino. cujo "ranking'' 

é formado na

mm^USm^i&JmmJT^^^i 
nPen-aS tr,és *$**¦ eonfl?maram ínsc^ãôt

i£\rfVT« ^i «n!„íle,1qulÍa 
e tittCia 

íva- 
A camoea carioca Pequenina Azevedo, que é mais

&™W' 
Pi""e,Ce qUe nà0 -qUer mais nada com ° tennls- Míriam Figueiredo.

ent™£«£ Z _°*.R1.' 
declarfou ""e na0 l°W>u simples porquê não enxferga à noite, e noentretanto, foi a final nas outras duas provas, e como corria e via bem a bola.

*¦*•__! 
_.U< 

J_ **_"?. 
T Per»P"«- I *»**¦» naa quadras do Countrv, sen- cedor o ¦_________, __ hi. ¦ _.

mm^tmmmSmmtmJm^^

disputando at tris provas do
wonato, dando um alto exem-•no de esportivldade e tenacidade.

Míriam Murgel, leda rerrelra, Elsa
3. Teixeira, Clélia Castro e Odalea
_»rte. perece que Ji se aposenta-
tm da* partidas de simples. Lucia
Bva, o unlco brotinho da primeira
classe, foi eliminada

E SABIA...

¦jor Sandra Sleraaa. Marta Helena
Amorim, a revelaçio do Country, de-
•tptreceu ante Cecília Stramandino-
11, um exemplo vivo de força de von-
tad*, perseverança e dedlcaçío ro
desporto. Betas abstenções, surpresa*
e algum** desistências, fizeram com
qut Ini Fírrtí e Rute Mesquita, M-
.aaromem a final do ano anterior. No
al n-.pl*» masculino, notemos rs se-
«ulntea ausências: R. Falkenburgr,
encabulado eom a nio partlclpaç&o
de melhores valoreB, declinou da Ins-
cflçio nest» prova, que ale um mo-
do. velo favorecer o torneio, tornan-

K o diploma, doutor I
O Rmhance dai Medicina.no Bra.il

a. 
' 

•¦ Z _ Continuação üf

tire a máscara, doutor!

> Costa « Cândido Cerone, estavam fo-
: ra. Luta Carlos de Almeida, impedi-

do de JORar a noite, porque acorda
multo cedo. pois eatá no serviço mt-
litar. Herbert Mesquita, dirigindo os
Jotto* quase sozinho. ¦ náo eobravR
tempo para disputar esta prova des-

tlDIA MÇN8ERRAT

Em tórias as-lívrar-nS'

NÚMEROS DO «EXTRA»

QUE NA PRODUÇÃO DE
UM SACO DE CIMENTO MAUÁ

S*:

O cimento porlltmd MAUÁ tu.

patm at *speciricaç6e> poro ci-

tão empregadas milharei de etMras de

á.

. V y j..

ra constelação d* astros, • que

ro 
a pulvarizofão do calcérooT t que, s«ín-

—S do do britador de martelos, onde é redu-

/ 
«Ido a pequenos pedregulhas, • calcéreo

entro num segundo cilindro giratório, •
•inoi, quando em movimento, acionei esta*

r milhares de esferas de aco. ptocedond.
pelo atrito das mesmas, a pulverizaria da

/«riater>al> pr«parando-o, pela adlfSo tm
«gua, às operacSes posteriores.

¦ ..-' í r.^v^.ti-í..- -- *¦¦-

¦:Í___i ____T^
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fCOMPANHIA 
NACIONAL 

DE CIMENTO POUTIAND

Resumo Técnico Dos Seis logos Do "Extra"
EMPATE ENTRE MADUREIRA E SÃO CRISTÓVÃO
Veneeaorea -Flamengo* Botafogo* Bonsucesso, Vasco E Amériea

Tal vencida mals umi etapa do
Torneio __tt_*. As aír-Caduçoe»

nao
grande» atr__6es pa-

ra g toretde. Apenu duas cidà-
dela* mantlreram-.e invictas no*
tei* jogos desta ttspa: a do Ami-
rica e s do Visto. No mals, o*
r-suitsdos nto foram turpreen-
dentss.

e Flamengo mantive-
iam teus postos, «nquanto o
América lsolou-M no itgundo
tmtm,

O* detalhes técnicos dos seis
Jogos aio os seguinte*:

Local: Álvaro Chaves.
HaniU: Crt U.146.SO.

FLAMENOO 4 X CHUENTE 2
, Juls: Ruben* d* Alm.lda Ri-
beiro.

Ooal* ds
í'« Luisinho pari o Oriente.

Paliai: Flamengo 4*_ - Goals
Índia * Neca para o Flamíngo e
tot.no para o Oriente.

Q"idro*:

_ %f*ntN2°: ftíaü - *»"°n
t ^ 

-Jmltm - Jadir (Ri-

_*^r) .,^S° 
- HsmWon -

í',ec*_TaAloWo 
<M*u*i!» - ln-

-Io •' Itamar.

ORIBrTlT: «licío fO«vaM^> —

— Doca iTlEo) e Inaiio I — Lo-
rico — Alceu — Ari — Una e
luizlnho (Decloi.

BOTAFOOO 2 X CANTO DO
RIO 1

Jui.: Ivan Capeletl.

I.° tempo: aotafogo 1_0 — Ooal

de PlrUo.

Final: Botafogo 3x1 — Ooal*

de Pirilo a Raimundo.

Quadios:
BOTAFOGO: Gilson — Harol-

do e Jorge — Brito — Carilto e

Bob — Mangaratiba (Jarbas) —

Oeraldo - Pirilo — Baduca iVi-

nlciu.) « Valter.

CANTO DO RIO: Horacio —

Petrônio e Cosme — Wagner —

Bdesio (Valten e Joeé de Souza
— Binha — Carango — Edir —

Cabano (Raimundo) e Jairo.

EM SANTA CRUZ

Local: Estádio do Orien tr.

Renda: Crt ll.ITS.QO.

MADUREIRA 3 X SAO

CRISTÓVÃO 3

Juiz: JoEo Ourique.

1.° tempo: Madureira 3x1 --¦

Ooal* de Paulinho 3 para o Mn-

durelra e Chico para o Suo Crts -

tmtm.
Final: Empate 3x3 — Goals de

Manfredo « Beverino par_ o Sfto

Cristóvão.

MADUREIRA: Tito — ..eusle-

ne cEdir — Nilo — Apel o Pan-

zarielo — Ernsni — Eviristo —

Vadinho — Paulinho e Pedro

(Aloísio).
SAO CRISTÓVÃO: Geralda —

Mauro e Ak_ sio — Minredo —

Sevcrino e Dantcn — Mrtorzi-

nho — Humberto — Chico —

Nestor (Edir) e Jorge.
BONSUCESSO 4 .- OLARIA 2

Juiz: Arlstoclllo Rocha.
1." tempo: Bonsucesso 2x0 —

Goals de Gringo 2.
Final: Bonsucesso 4x2 — Qoals

de Hello e Vassil para o Bun_u-
cesso e> Washington 2 para o
Olaria.

Quadros:
BONSUCESSO: Ari - Flavio

e Valdir — Gilberto — üarcia.e
Lu-itano — Nivaldlno (Vassil) —

Saladuro — Gringo — Narlnho
e Hello.

OLARIA: Itagoré — Osvaldo e
Job — Olavo — Moacir (Jorge)
e Ananias — Cidinho — Lima
(J. Alves) — Tião — Washington

e Cordeiro.
EM GENERAL SEVERIANO
Local: Estádio do Botalogo.
Renda: Crt 21.233.00.

VASCO 1 X FLUMINENSE 0
Julz: Valdir Lopes Ferreiro.
1." tempo — Vasco 1x0 — G_al

de Jansen.
Finei: Vaaco 1x0.

Quadros:
VASCO: Carlos Alberto — Is-

mael e Wilson (Augusto) — Lola
— Danilo e Jorge — Noca — Va-
vá — Edmur — Jansen e Chico.

FLUMINENSE: Adalberto —
Duarte e Nestor — Batatais —
Osvaldo (Nilo) e Rubens — Mil-

sn — JoSo Cario* — Ma-lnho
U Henrique) — Robson e De-

tlnho (Larri).
AMERICA 2 X BANOU' 0 i

Juiz: Osvaldo da Rocha Farta.
1." tempo: América 1x0 —

Goal de Cuilherme.
Pinai: ,.merica 2x0 — Ooal ds

Valter.
Quadros:
AMERICA: Osni — Edson e

Miguel — Didi - Aldo « Mte-
miro — Valter - Zildo «Nata-
linoi — Guilherme — Ari e Ro-

meiro.

BANOU': Fernando - Kdson e
Zé Carlos — 21d__iio — Barbe-
tana e Slmes — Naldo —- Bus. o
(Jalroí — Enio — Vermelho e
Ciro.

AMERICA

CIlftttA — Amanhi tan. lugar

104 GOALS CONQUISTADOS ATÉ AGORA - ZEZI-
NHO O ARTILHEIRO COM 6 GOALS - DO BOTAFOGO

SSrSS^TW-Tw S^jSZ\k VANGUARDA MAIS EFICIENTE - EM 24 JOGOS Ar^,urals_u,.,oH„,ÍRENDA 
T0TAL É D£ 0$

Mais uniu Mapa alo Torneio
Exíra loi'vencida; Nio houve
sui^rpiiu . lios re-Uttaflfis, tendo
sido as-innlados 24 froais nos seis

Jogos disputados sáb?-_o e do-
mingo. Apenas riois arcos lica-

ram invictos nesta rociada: Vas-

co e America. A van:.<-arda mais

efetiva passou a ser a dc Bota-

iogo com 15 I-Dtas, enquanto as

defesas menos vaiadas, a do Eo-

taícso e do Flamen.o, iustamen-

te ambos no primeiro posto em

Igualdade de co:i. ioõ..-> isto é,

com .ero pontes perdido.
SITIA (AO D^S CLUBE-

A situação dos clubes, agora,

no Torneio Extra, é a seguinte:

1." — Botafcgo — 4 jogos —

4 vitorias — 8 pintos Ranhos —

15 goals pró — 4 contra. Saldo

11 goals.
1.» — Flamrivc;!! — 4 iogns —

snkin«
somente concorreram: Benedito Ne-
prl. campefto carlocA. tenista de ótl-
lt.os rrcuraoe. mos notou-se nos 

'Io-

ko» que participou, que se recente
de um melhor preparo físico e tíe
nico. O seu cluhe, bem podia facr
Ittar-lhe miais tempo, para melhor
aprimorar os teus recursos. Herbert
Haupt, perdeu surpreendentemente
para o esforçado Juvenis Osvaldo
Craoe Couto. Paulo Ferraz, o tenls
ta mats assíduo e constante no:
campeonatos de tennis, teve uma boa
vitoria derrotando Benedito Negri,
maa nao suportou ao primoroso jo-
7,0, Imposto na final pelo campc&o,
Joaquim Rasgado. Os componentes
da falada J.« clame do Country, do
ano passado, desapareceram como
por encanto, chegando até Gllber
Oama, a Ser derrotado, pelo campefto
Infantil Joio de Souza. Finalmente,
•loaquim Rasgado o tenista que me-
lhor *e preparou para esta competi-

duplaa, chegando nas tres final.
BiaULTADOS FINAIS

SIMPLES FEMININA - Ini Ferraz
venceu Rute Mesqultia por 6x1. 8x2.

DUPLAS FEMININAS — Odalea
Faria-Mlrlan Figueiredo, venceram
•usana Buaado-Marla Helena Amo-
rim por 8x3 • 8x2.

A mtlhor performance nesta pro-
va, fot, Inegavelmente, da dupla do
Countrjr, qu* derrotou, respectiva-
manu, B. Mesquita • Zuleide Mu-
nia, * aa «eml-final, Ini Ferra* e
Lucl* Iva.

DUPLA MISTA — O casal In* e
Paulo Ferrai, mostrou mal* uma vez
a eficiência do conjunto, d.rrotaan-

apos uma partida tra-
an Figueiredo • Joa-

. _ r 6x2, 7x8 e 8x2.
DUPLAS MASCULINAS — F. raal-

kenbun-Joaqulm Rasgado, vence-
ram na final Herbert Haupt-Edgard
aiucbt. por 8x_, '1x8, 8x3 e 8x2.

Catuou ad;.n_rav»o a reslítencla
Imposta peloa vencido*, que propor-üaoaaraan lances emocionantes que

Que aiuaruiu,
,arlnclpalra.ente. H. Haupt, que ea-
iai;* num de seua grandes dias.

espetacular, og. seiapre

energias

f^Hj M-SclM e-elnUnf
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MIWIAO SOCIAL — Na non* da

prúxloi* quinta-feira *erà realizada
uma reunlio aocial animada pelo

po. ular divertimento "Blnjo". N_*«a
reunlio *er_q distribuído»

FOOTBALL JUVEMIS — Amanht
««tio oonvooado* ** IS hor»s em
Campo* Salt*, toda* o* Jogador** Ju-
veal* para um treino.

BOX — Ma «cite á* Jl do corren-
te teri lu_er ttm espetáculo de Box.
no qual tomarSo part* atleua vin
cultuo* — 

Anlvaraarta hoje a Bra.
Maria CooUl* Oome* Avelar Meneae*.
nih* 4o noaao Patrono Dr. Antônio
Ooa.** d* Avelar • figura d* deita-

que da família rubra t d* sociedade
caria**. AlpiU hoj* anirexana o*
Mcutnt** sesocladaa: WUlelln BleUk.
Aristld*. Qotninto* Ooau. Cario* Ml-
suei Btetlz

_ln.on»tt* m-iMtt. j

ian Monoi

uieiaior duplaa,,
gaado aqucni
poulolliaades, com suas
comproanetluas, peio esíorço des;
dido na véspera na final ae sa.n_ les.

SiM.LES MABCaJLWA - A aaça
Álvaro Osório, mudou de de.eui.or,
|»la sétima vez, quando Joaquim
Rasgado triunfou soore i-aulo Ferraz
por 6x2, Bx. e 9xí. Foi uma bela
partida, onde Rasgado que vinha de

satlafa tortamente.
O campeonato teve um

normal em sete dias corridos onde
Jogoa finais foram presenciado*

Álvaro Osório, um dos Rran
1 des animadores do tennis brasileiro.

NOTAS
A noti la da possibilidade da nío

raallsaçáo doa torneios de 1a classe
estourou oorno uma bomba nos meios
tenlstlcos. e assim é que, oe inte-
resaados se movimentaram para con-
tornarem a sltunçio. No torneio fe-
mlnlno. ileou acentedo, que concór-
rerio 4 equipes: TIJuca. Country e
Fluminense com duas equipes. No
torneio maaeullno, o Country Cluhe
Inscrever* duas equipe* caso o Tl-
Juca nio reuna elementos suficien-
te* para tlxputá-lo.

Será Iniciado quinta-feira, o tor-
neio Individual da t* claaae e 4*
olMse, obedecendo a nova orienta-
(io da F.M.T. em fazer realizar os
torneios Individuais logo apa)* os tn-
ter-clube*. Oomo sabemos o Flumi-
nense acabou de sagrar-se vencedor
invicto da V * *• claaae masculina.

TAÇA "JOAO 
DB VERDA"

Vamos pouco a pouco, entrando
no araeso da temporada tenlstlca de
1* claase. pois mal terminou o cam-

4 contra — Saldo
9 trais.

2."¦— América — 4 ji_.03 — 3
vitorias — 1 derrota — (1 pontos
ganhos — 2 perdidos — 11 goals
pró — 6 contra — Saldo S noals.

3." — Bonsucesso — 4 Josos —
2 vitorias — 1 empate — i det-
rota — 5 pontos ganho. — 3 per-
«___-•=- nrgT-ls^pró-— 7 cmt»
tra — Saldo 3.

4." — Bangti — 4 Joíios — 2
vitorias — 2'derrotas — 4 pr.Ma>-
ganhos — 4 perdidos — 13 goal?

pró — 7 contra — Saldo 6 go-.ls.
4.° — Fluminense — 1 jog-.s — I

2 vitorias — 2 derrotas - 4 pon- .
tos ganhos — 4 perdidos — 4 |
goa's pró — 6 contra — Dsíicit 

j

ptf-aça *víl*f. - Ao Patrono do » ««ceira «

A_-«___ * Bama. aspoa* o* voto* dei d*,*ei?,W."

facultada. d7*i_._rle* Bm Btrlata". Znm d?T

sibado e domingo próxinv¦—- dl-puta da taça "Jose

entre aa equipes princi-
minense e Country. Nadia

menos de lí provaa aerio

2 iioals.

8.° — S_o Crlstováo — <l jogos
1 vitoria — 1 empate — 2 dsr-

rotas — 3 psntos gfnhc<. — 5
nerdides — 8 (Oall nró — il con-

tra — D-flclt 3 gor.'s.
5." — Vasco — 4 jeg-a — 1 vi-

toria — 1 empate — 2 derrotas
3 pontos ganhos — 5 pedidos
4 goals pró — 9 contra — De-

ficit 5 goals.
6." — Canto do Rio — 4 jogos
1 vitoria — 3 derrotas - 2

Donftis ganhos — 8 perdido:-, --

5 "oals pró — 6 confra — De-

ficit 1 goal.
8." — Ciaria — 4 Jogai 

— 1

vitoria — 3 derrotas — 2 pontos

ganhos ~ 8 perdidos — 8 goals

pró — 14 contra — Déficit ft

fcala.
8."' — Oriente — 4 Jopos — 1

vitoria — 3 denotas — 2 pon'cs

ganhos — 6 perdidos — 7 goals

pró — 15 contra — Déficit 8

goals.
7.° — Madureira — 4 jogos —

1 empate — 3 derrotas — 1 ponto
pranho — 7 perJidos — tf goal"
pró — 15 centra — Dí'íicit 9

goals.
CLASSIFICAÇÃO NAS SERIES

A classificação nas series é a

seguinte:

S»TRIE 
"FÁBIO HORTA" —

l.o Botaf-go; 2." _____t__i__o; 3."

Fluminense: 4." Vasco e 5.", om-

pat"dos. Olaria e Canto do Rio.

SERIE 
"01011,0 CASTEX' -

1.» Flamengo: 2.° Ai_.:i-a; 3."

Bansú; 4." Sãn Cristóvão; 5.°

Oriente e 6.° M"riti»el-a.

ARTIIaIIF.I".OS

BOTAFOGO — Zezinho 6 —

Dino S — Pirilo 2 — Geraldo 1
— Paraguaio 1.

FLAMENGO — índio 3 — Ne-

ca 3 — Aristóbulo 2 — Adãczi-

193.833,90-DETALHES
nho 1 — Mauricio 1 — Jadir 1

Hamilton 1 -<- Aloísio 1.
BANGU' — Vermelho 3 — Nal-

do 3 — Enio 2 — Lucas 1 — Vai-
dir 1 — Mendonça 1 — Ciro t

Simes 1.
AMÉRICA — Valter 3 — Zil-

do 2 — Ari 2 — Natalino 2 — DU
mas 1 — Guilherme 1.

30NSUCESS0 — Saladuro .
Vassil 2 — Hélio 2 - Gringo

2 — Nanlnho 1 — MalinVio 1.

OLARIA — Washington 3 —

Lima 2 — Cordeiro 1 — Cidi-
nho 1 — Haroido iBotafogo) I..

S. CRISTÓVÃO — Humberto

2 — Chiquinho 2 — Ivan 1 —

Manteiga 1 — Manfredo 1 — Se-

verino 1.

ORIENTE — Lorica 3 — Ina-

cio 1 — Alceu 1 — Ari 1 — Lui-

zinho 1. -

MADUREIRA — Paulinho 3 —

Josias 2 — Aloisio 1.

CANTO DO RIO — Edesio 1
Edir 1 — Carango 1 — Jal-

ro 1 — Raimundo 1.

FLUMINENSE — João Car- ,
los l — Larri 1 — Vllalobos 1 —

Milton 1.

VASCO — Jansen 2 — Edmur i

1 — Vivinho 1.

GOLEIROS VASADOS
-BOTAT»-»» — Gétoa. 4.

FLAMENGO — Pelosl 4.

AMERTCA — Cláudio 6.

FLUMINENSE — Adalberto í.1

CANTO DO RIO — Milton S
Horacio 2.

BANGU" — Jorge 4 — Fernan-

do 3.

Í.ON3UCESSO ** Ari 7. i|

VASCO — Carlos Alberto 0.

S. CRISTÓVÃO — Geraldo 11.

OLARIA — Itagoré 3 — Ani-

bal 4 — Celso 2.

ORIENTE — Fidélis 11 — Eli-

sio 3 — Osvaldo 1.

MADUREIRA — Sebasti&o 10
Álvaro 5.

ARRECADAÇÃO

A arrecadação de cada rodada

proporcionou um total de Cr$

193.833,90, assim distribuídos:
Crf

1.' rodada — 4-5-52

2.* rodada — 8-5-52

3.* rodada — 10-5-52

4.» rodada — 11-5-52

5.» rodada — 17-5-52

6* rodada — 18-5-5S

7.' rodada — 2*-5iB2

8.* rodada — 25-5-52

10.522,50

24.396.90

4.274,80

57.258.70

3.759.60

4.. 386,60

14.146,80
33 108,00

Total .'.  193.833,90

ÁRBITROS

Até agora funcionaram os se-

guintes árbitros:

João Ourique 3 — Ivan Ca-

peleti 2 — Serafim Moreno 2 —

Osvaldo Faria 2 — Aristocilio

Rocha 2 — Mario Borges 1 — Ja-

nuario Fernandes 1 — Heitor do

Oliveira 1 — Pedro Fonseca Mo-

ta 1 — Eunaplo Queiroz 1 —

João Monteiro 1 — Gualter dO

Castro Lima 1 — Joaquim Pele-

irinl 1 — Otacillo Barbosa 1 —

P.nbens Gomes 1 — Emldlo Mo-

relra 1 — Rubens de AJmelda 1 0

Valdir Looes Ferreira 1.

PRÓXIMA RODADA

A próxima rodada, programado

para ¦_____¦ próximo, estabeleço

cs seguintes jogos: Em Sfto Ja-

nuario — Fluminense x Botafogo

e Bangú x Flamengo: no Estádio

Proletário: Vasco x Olaria o

América x Sáo Crlstováo; na ru»

Bariri — Bonsucesso x Canto do

Rio e Madureira x Oriente.

Af** lula peia vuta ^
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ARTIGOS PARA ESPORTES
COMPRE NA

CASA SPANDER
Futebol. Basquetebol. Voleibol. Tenls e Patlnete — Roupas de
Banhos - Calcados Tenls e Encordoamento* de Raauete*
120 - RUA BUENOS AIRES, 120 - TEL. 52-7992

PSÇA CATALOGO GRÁTIS
 REMESSOS PELO REEMBOIaSO POSTAL 

PRISÃO DE VENTRE ?

riamntes do* jogas de Torneio Extra A esquerda, o penalty perdido por Danilo no encontro em que o Vasco superou o Fluminen.,. * ¦»¦,...,Bango, deíeuu. com segurança, no prelio cm ,u« seu clube foi d.mt_!lo _____^._T" £j?_S ' 
° "'"*'ro rernuíK Miv ar ATIVAS

¦ *-* \a* M& NÀO PRODUZEM CÕUCkf.NÀO PRODUZEM CÔL1CAS

I
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JORNAL DOS SPORT!» X7-5-952

MOFI&StONAlS — Treln.râo In-

. dlrldualment. na manh» de hoje, os

nosso, profissional. . aspirante., sob

a direção de Louriv.l Lorenzi.

O treino de conjunto est* marca-

dá para amanha, tambem pela ma-

BONSUCESSO X C. R. VASCO DA

CAMA (Juvenis) — Amanh*. à tar-

de, «m nomo campo, «erá levado a

efeito um interessante match-treino'

entre a noa» equipe de Juvenil, que

está aendo preparada para o campeo-

nnto da cidade, e o poderoso eaqua-

cirla de igu.l categoria do C. R. Vas-

co cia Oama. Trata-se de um trel-

no de multa Importância para oa

roMos futuros defensores. i>ols. nesta

oportunidade, poder-se-* aquilatar *:

nona» pos.lblUd.de. pin o referi-

do certame.

JUVENIS — O Departamento Tío

niao de Amadores comunica aos atle-

ts. componente, do quadro 
"B" <

mala ot que estão rm experiências no

clube, que, tendo em vista a reali

Kaçfco do treino de amanha contra

o. Jurenls do Vssco, somente na

próxima qusrt.-felra voltarto a trel-

bar em conjunto.

Para o match de a mm há à tarde,

estão convocsdos, do quadro 
"B". o*

•efutnte. elemento.: Edson — Pau-

lo — Moi — Hugo — Nelson — No-

guelr» — Silvio — V.gner e Valdir.

AVISO AOS SÓCIOS — A tesou-

raria por noaso Intermédio, leva no

conhecimento do. interessado», que
somente ocuparAo as dependências

do recinto social os senhores sócios.
depol. da apresentaç*o da respectl-
va. carteira social, a fim de que se-

Jam evitadas possíveis contrarieda-

dea.

- SRTA. NILZA BOUÇAS DOS SAN-
TOS — Transcorre hoje o »nlver»«-

rio natalino da gentil Srta. Nllzn

Spuças doa Santos, neta do nossc
vetarano consoclo Sr. Eduardo Bou-

«... Os nosso, parabéns.
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FÁCIL VITORIA

NO PENAROL
rermanece Na Lidcran-

ça Do Campeonato
MONTEVIDÉU. 25 IAFP) — Hrs;l.

tados dos encontro* do Campf*on;iio

Uruguaio de Football: Penarol 4 i
Wanderers O— Danúbio 1 x Centrul I
— Rlver Plate 3 x Liverpool l — Cr:.
ra « x Flnlx 3 x Rampls Juniors ."
x Defensor 2 — Nacional 2 x SuJ

íncontra-.e * frente do Campeo»
nato o Penarol. vindo deoois o Ma»!
cional, Danúbio e o Cerro. I

Apenas o sorriso largo do presidenta lnocencio Pereira Leal, i pelo esforço dlapendldo, muito bem espelhado no suor de suas i não ter apresentado o rendimento que desejava, enquanto Pi-
parece tradusir a felicidade pela vitoria trabalhosa, difícil mes- | camisas; ao lado, Zesé, parece alentar Ranulfo. que se mos- j nheiro refresca a garganta. (Fotos de Anseio Gomes, espe-
mo, enquanto técnico, médico e jogadores parecem esgotados I tra cansado e possivelmente, contrariado com ele mesmo, por ciais para JORNAL DOS SPORTS).

COMPRO VIRADEIRA
de chapa, manual, segunda

mio, de qualquer comprlmen-

to, virando chapa 18. favor

chamar ALVES — Telefone:

23-5988.

OS PAULISTAS NÃO CONVENCERAM
(Concluído da pdaina S>

melhores atletas do país Inteiro

nessa posição; sem, a rigor, aeu-

sar multo grande desnível na asà

media esquerda, onde Odorieo 
"se

defende" a "três 
pulmões". Ine-

gavelmente, todavia a imensa fl-

gura. do terceto, romo já deixa-

mos dito. é o center-half. Salva-

dor de extraordinário domínio da

cancha, batendo facilmente coro

ambos os pés na pelota, e baten-

do com admirável segurança e

certeza, o que n&o é comum aos

Jogadores; ele não deixa, todavia,

de apresentar um senão que não

escapa de ser, por si mesmo, uro

gravíssimo defeito para quem o

sofre e tambem para o conjunto

todo: o excesso ds classe; essa

toda preocupação de fazer as coi-

ras demasiadamente brilhantes;

exageradamente à moda do bas-

ketball americano — essa mania

louca e 
"mimesma" de globbetro-

terismo que anda a Invadir o

football brasileiro, a ponto ds

tornar alguns footballers brasilei-

ros, verdadeiros pontos nulos den-

tro dos conjuntos armados para
trabalharem como devem, Isto é.

para trabalharem coletivamente

E é pena que esse moco Salvador

esteja se esquecendo tanto dos

companheiros para cuidar tanto

de si soslnho, em prejuízo dele

próprio, inclusive.

Quanto aos demais, quer dizer,

Grande Feito Do Flamengo No Atletismo
(Concluído da pdoina 3)

3» lug»r — Hugo de Souza -

PfC — 38.8s.

4.° lugar — Luis Fernando Gui-

çhard — FFC.

i S.o lug.r — Dalmo F.ria — CRVO

3M METROS RASOS — 2.* SE-
Mf-FINAL:

1° lugar — DJalm. Hipolito d<
Silva — CRF — 3«,7.

S." lugar — Nadlr de Freitas -

CRF — 39.0..

3.° lugar — Valdir JorE-e de OU-

veira — FFC — 40.1».

4,o lugar — Nelson Franciaco de
Ceu» — CRVO.

SM MBTROS RASOS — FINAL:
l.o lugar — Mario Nonato da Silva

CRF — 33,». — (Novo
l.o lugar — Dialma Hipolito Sllva

CRF — 3«,3s.

3.» lugar — Raimundo d» Sllv» —

CRVO — 38.Ss.

4.o lugar — Valdir J. de Oliveira
FFC.

S.o lug.r — Hugo W. F. de Souza

Nadlr de Freitas —*.° lugar

CRF.

NOTA: — O resultado do l.o cons-
titu» o novo record da classe, e o
do l.o colocado é melhor do que o
interior.

3.»M METROS RASO*:

l.o lug»r — Sebastião Mende» —

CRF — »m50,«s.

l.o lugar — José do Nascimento —

CRVO — 8m51.4s.

».¦> lugar — Ot.vl.no Munia —

CRVO — 10ml5.4«.

4,o lugar — Pedro Fernando da 811-
va — CRF.

9.o lugar — Acioll de Oliveira Aclo-
II-FFC.

*.0 lugar — Joaé dos Rei. — CRF.
1.000 METROS RASOS:
l.o lugar — Oenlvaldo Torouato —

CRF — 2m4-,»s.
a.o lugar — Otaviano Muni. —

CRVO — 2m47,«s.

?• lug.r — Joaé Alexandrino —

CRF — -mil.il.

4.° lugar — José do Nascimento —

CRVO.

5.o lugar — Sebastião Mende» —

CRF.

í.° lughr — Newton Viana — FFC.
4X300 METROS RASOS:
1.° lugar — Equipe do C. R. Fia-

mengo com 2m35,8s.

2° lujar — Equipe do Fluminen-

se F. C. com 2m42.4s.

3." lugar — Equipe do C. R. Vaaco
da Oama com 2m45,6s.

REVEZAMENTO 4X100 METROS:
l.o lugar — Equipe do C. R. Ila-

mengo com 44.4s — (Record de cias-
ae).

2.o lugar — Equipe do Fluminense
F. C. com 49.2..

NOTA: — A equipe do C. R. V. O.
foi desclassificada.

DISCO:

l.o lugar — Sezefredo Verzosa —

CRF — 35:n48.

2.o lugar — Evandro Madruga —

CRF — 33m42.

3.o lugar — Dletrlch MoUer — FFC
33ml3.

4.o lugar — Hrlzant Serbanesco —

CRVO — 32m72.
5.o lugar — Vanderllno Souza —

CRVO — 30m00.
«o lugar — Felicio Negri — CRF —

30mS0.

DARDO:

l.o lugar — Joaquim Morais Terra
CRF — 49ml3.

2.o lugar — Italio da 811v» — CRF
43m88.

3.o lugar — Agaplto de Lima —
CRVO - 43m79.

PESO:

l.o lugar — Rui Mende. — FFC —

firfl,
2.o lugar

13m44.

3.o lugar — Hrlzant
CEVO — 13m30.

lugar —

CRVO — 12m97.

lugar — Evandro Madruga —

CRF — 12m95.
6.0 lugar — Sezefredo Verzosa —

CRF - 12m48.

DISTANCIA

l.o lugar — Dlomedes de Paula —

CRF — 6m38.

2° lugar — Paulo Cardoso Oomes
FFC — 6m22.

4.» lusar — Nadlr de Freitas — CRP

5m63.

5.o lugar — Aírton Braga — CRF

5m37.

6.° lugar — Silvio Machado —

CRVO — 5ml8

SALTO EM ALTURA:

l.o lugar — Al^eblade. Macedo Ju-

Hlor — FFC — lm70.

2.o lugar — Vitor Loureiro — CRF

Dletrlch Moller

DRA. STELLA FALCÃO RODRIGUES
MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PARTOS - CIRURGIA

Consultório: Avenida 13 de Maio, 23 — (Edifício Darlce) -
7." andar. Sala 741. Tel.: 52-2770

Terças, quintas e sábados, das 16 às 18 hora»

Ivan Carvalho CRF

4.o lugar — René da Cunha More-

no — CRVO — lm55.

5.° lugar — Juarez Oliveira — FFC
Im50.

».o lugar — Benedito Vasconcelos
CRF - lm50.

SALTO COM VARA:

l.o lugar — Elleaer de C.rv.lho —

CRF — 2m60.

2.o lugar — Vítor Bernarde» — CRF

CONTAGEM GERAL DE PONTOS

POR CLUBES

Confirmando o que acima obser-

vamos, o Flamengo com dez vitorias

e multas outras colocações até o sex-

to lugar, contra dua. vitorias do Flu-

mlnense e uma apenas do Vasco da

Gama, sagrou-se bi-campcao da cias-

se de atletas principiantes, somando

um total de 187 pontoa contra 88 e

66, respectivamente, do Fluminense

uur\ hl uli.il:>'

1USEmnuTO

quanto ao ataque, t Justamente

ali que a 
"montanha" mais alto

sobe para escalar em descidas

ainda mais desioncertante».

zinho n&o chega a ser brilhante,
— cava o seu Jogo. Já Mujlca c

multo bom. E, se o nosso náo

menos conhecido Bodinho se me-

xe com interesse dentro da pe-

quena área, esti certo que o pe-
sadíssimo meia Camargo tam

bem o tas com igual lnteress;

apenas com uma lentidão de dar

pena para um corpo t&o aparen-

temente afeito às dificuldades do

esporte.

Enfim, Camargo é um atacan

te por demais duro de corpo. VI

ra, mas quando se vira é com

enorme dificuldade. Chegar a ter

seus 
"rushes", 

mas são 
"rushes"

facilmente controláveis. E quan-
to ao pequeno ponteiro Nicky,

o que se pode afirmar é que ele

não passi de um extrema vlbran-

te as vezes e cauteloso sempre.

De um modo geral, tudo isso

corresponde ao que se poderia de-
nominar de mocidade em marcha

do football gaúcho. O Internado-

nal, que teve o que queria, anos

seguidos, perdeu bastante de sua
força técnica, e agora procura
readquiri-la às custas de novos
valores.

Dai, ser multo cedo par» se

Julgar o potencial do "onze" 
gaú-

cho, que Irá carecer fatalmente

de batalha» deita marca para se
aprontar para nova» gloria.. E
dai ser multo cedo, tambem para
ae julgar o 

"onze" 
do Interna-

cional. exclusivamente, e não um
scratch na verdadeira acepçio da

palavra.
Apesar de todos os peures, foi

"Vitorias 
Trabalhosas Dos Favoritos'

CARIOCAS E PAULISTAS TRIUNFARAM NA PRIMEIRA

* ETAPA DAS SEMI-FINAIS DO CAMP. BRASILEIRO *

Entraram em açio, cariocas e pau-
listas, no Campeonato Brasileiro de

Footb-tll, enfrentando mineiros e

gaúchos, respectivamente. Na verda.

de nfto foi facll a tarefa dos gran-
des favorltcs para as finais do mai-

no certame nacional. Oz paulistas
chegaram a estar perdendo nor 2 a 0

em Porto Alegre e os cariocas em

Belo Horizonte, custaram multo a

encontrar o caminho do soai. Afinal

venceram os fivorltos, mai o certo

é que nto foi com facilidade que
conseguiram seu objetivo.

EM BEI.O HORIZONTE

Local: Estádio Independência.

Renda: CrS 5*8.310,00.

Juiz: Mario Viana.

!.• temno — Empate, 0x0.

Fln»l — Cariocas, 2il. Goals de

Telé, aos 31 e aos 44 minutos.

Quadros:
CARIOCAS: Castilho: Pinheiro e

Santos: Arati, Jalr e EU; Telé, Didi,

Ademir, Ranulfo e Nfvlo.

MINEIROS: Slnval; Afonso e Gaia:

Lazarott» Haroldo • T&o; Chlquinho,

Guerino, Petronio, Ornar e Sabú.

EM PORTO ALEGRE

Local: Estádio do Internacional.

Renda: Cr| 465.775,00.

Juiz: Carlos de Oliveira Monteiro.

1.* tempo: Gaúchos 2x1 — Ca-

margo, ao. 16m e Bodinho, aos 20.

para os gaúchos. Rodrigues, aos 29,

para os paulistas.
Final: Paulista. 3x2 — goal. de

Pinta aos 3m e Rodrigues ao. 44m.

quadros:
PAULISTAS: Cabeção: Helvlo a

Olavo; Santos, Brandàoilnho •
Bauer; Jullnho, Antoninho, Baltazar,
Pinga e Rodrigues. v

GAÚCHOS: Déia; Florindo e Ore-
co; Paulinho, Salvador e Odorieo;
Lulzlnho, Camargo, Bodinho, MuJI-

Srs. Lojistas de Armarinho
Vendemos em llquidaç&o total para entrega dp prédio. BOL-

SAS, CINTOS, para homens e senhoras; Carteiras, Pastas Cole-

giais, etc. Bem assim, armações, Balcões e Vitrines por preços
sem precedente.

A BOLSA FINA
RUA MIGUEL COUTO 39 — LQJA

Brasileiros E Britânicos,'
Os Heróis

lhe chegou a sorrir largamente,

francamente, com chatices defi-
nitivas, pela falta de equilíbrio,

força na» perna», fraquejo, ma-
turid.de.

Esbanjando energias, a torto e

a direito;

mals experimentado» abranda»-

registrado». Jogando — dlga-.e de

a pnro 
"Zexé Morei.

Dentro l

FRBRICP oeCARTEIRINHRS

r^J^/Pfít}» CLUB. ASSOCIAÇÕES, COLÉGIOS.

Vc NILTON «COSTA PEREIRA
~ *"*" 

CONCEIÇOO N?66 SOB. TCl.. Z3-2761

RÁDIOS DE AUTOMÓVEL
ONDAS CURTAS E LONGAS COLOCADOS NA MESMA HORA

Para Ford. Ue Suto, Chevrolet. Plymouth. Mercurv, studebaker, Dodge,
nblle. Crysler, Psckard, Pontlac, Bulck e par. erro» europeus comu
Citroen, Morria, Walial, J.gu.t, Standard, Auitln e Bllman

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA. 9*0-A - TEL.: 21-91M

(Conclusão da página 5)

cada naç&o e é provável que o

?uadro de Billw Wright gostaria
bastante de voltar invicto para
sua terra e de obter finalmente

um resultado favorável indiscutl-

vei em Zuricti.

O jogo da Escooia contra a

Suécia será o primeiro entre
aqueles dols países.
O NICE E O BARCELONA CON-

SEGUIRAM O "DOUBLE"

A façanha do "double" (vitoria
no mesmo ano na Taça e no Cam-

peonato) que o Arsenal de Lon-
dres tentou em vâo conseguir, aca-
ba de ser realizada por dois clu-
bes europeus: o Nice. na França,
e o Barcelona na Espanha.

O Barcelona ganhou, com efei-
to, domingo, a grande final da
Taça (Copa Oeneralíssimo Fran-
co) pelo segundo ano consecuti-
vo aliás, derrotando o Valencia

por 4 a 2 no estádio de Chamar-
tim, em Madri. A vitoria dos ca-
talões n&o foi fácil pois os 80 ml-
nutos regulamentares acabaram
com o resultado empatado de 2 a
2, o Valencia tendo liderado por
2 a 1 no fim do primeiro tempo,
Tiveram que jogar portanto uma

prorrogação e o famoso mela di-
relta húngaro naturalizado aspa-
nhol Kubala marcou então mais
dols goals dando a vito|»V* ao Bar-
celona, que recebeu pela segun-
da vez a Copa das m&os do Gene-
ralissimo R-anco, chefe do Estado.

Tendo }t\ ganho o Campeonato
Profissional de Primeira Dlvls&o.
o Barcelona conseguiu portanto
a dupla e difícil façanha t&o co-
bicada. O mais interessante é que
Jogadores estrangeiros n&o podem
disputar matches da Copa da Es-
panha e que a recente natural!-

mesmissimo "W-M" 
que fes

Zesé Moreira o mi

téenleo do Brasil na época atual.

Basta analisar (tomando-se como

ponto de referencia o encontro de

domingo último), a formação dos
homens no gramado, para admi-

tlr que o "Irm&o Aymoré" n&o

train absolutamente os princípio.!
do seu 

"Irmão 
Zezé".

Assistência: — 30.880 expecta-
dores.

Arrecadaçio: — CrJ 465.775.00

("record" absoluto no Rio Gran-
de, em todo» o» tempo»).

Goals: — 1.» tempo: Gaúcho»,

2x1 (Camargo, aos 23'43", Bodl-
nho, aos 29'30" e Rodrigues, aos
35.30").

2.» tempo: Paulista», 3x2 (Pin-

ga, aos 2'45 e Rodrigues, ao» 42').
O. gaúcho» tiveram um hands-

penalty cometido por Florindo,

Io pelo árbitro. Em
compensação os paulista» tambem
tiveram um foul-penalty cometi-
do por Bauer (em Bodinho), que
o.Sr. Cario» Monteiro n&o qui»
ver e foi melhor mesmo que n&o
tivesse visto. Assim procedendo,
conservou Intacto o principio de
justiça adotado na partida.

Arbitragem: — Carlos de OH-
veira Monteiro (campo) Malcher
e Adelino Ribeiro de Jeus (Unes-
men") — boa.

PARA
RI R JABOUR PARA JÜPIRACY: 

"ACHO-TE 
UMA GRAÇA"!

CAFE' CRUZEIRO EXTRA
GOSTOSO ATE' SEM AÇUCAt

0 Radio Brasileiro Em Helsinki
(Conclusão da página 5)

assunto em Helsinki, numa reunião da Comissão de Radio
Para aue se veja a severidade dos finlandeses, alem. dó

2E22R 
P00' 

Sld0- 
°' E'tados Unidos tambem ndo te-

rtti 
*"""*"-• I,"'»a,- -*' suas poderosas cadeias - N. B. C,

nfirn™ L^r, Li' fl 
Á, L\ ~ l°ram obrigadas a dividir

hr,™ £?™ 
transmissão pela Unha única. Vinte minutos porhora para cada uma e ninguém desconhece o gue será ijjo

gg.y--.qff1 f****** cadeia» norte-americanas. E. ria

raTsr àKEEJXTÍÍ yg*?' 
cnd"ia* ¦"» J***t*o sujeita-rtm-te a» exigência» do C. O. F., a de Tóquio e de lokoama.Tóquio e de lokoama

QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO

"t.Jfr?'..°. ConlÍ,i Olímpico Brasileiro, no seu Boletim diz*

2afc2 **l».*^***********mm. o referido™.
***& c<>n»tante do item "A", 

Uto é:
mitt teve de aplicar

, M ordem cronológica nõ rcTcbTmcnto,t^ZSSmr ÀtmV" 

STJSS? ?Xí,eír? ^0^eaWVe^n^eveVammia-
t£* f»»!£™i./7,b0r? 

f^ft0 ********* «m critério que di-

SSL/SlSS&WaaÜS 
d0 emPrccado pelo nromotor So,

naaZâ »w? -' 
con'ormt citamos acima. E' verdade oue

rfoV^^itP^r?L.P,fnsam-,e vue iM0 to"* - -oí«cdok 
Poste-

22****:.**dmitia-»e. que outra, emissoras brasileiras ins-****-W**-****» 
para transmitir, como acontecera

n^mTa^STtl00> 
B,tad0' ****** o ***7Í7--S5

BB**r 1**** 'torram na» circ.lnre, ofic*«<s *os -scrn-

Íip1rZ*oZ'p',co,0lUÇÕeS 
QUt dem0nítram * vitori^do^lto

TRABALHAR PELO BRASIL

n, SSSf^t 
de lad0 

! 
asr*cto da comnetiçno. que não do-

'fito entendimento, numa nrtwa tf* „n,í0 *,ernn<* nrnun-
em Helsinki lembra nue"emissoms 

inscritas em con-

nr. „™ ,r , ¦ . 
** "'""einUr-rfos, 

constituir,-

f™«™.-/S2,7 rT'/"";¦* 
dt orí""'" r"r"'°" «» arand.i

a,?*Tli^Z 
t0dos arariam, inclusiv* as emissoras, ia

qn* o vreço dos proaramns seriem re<f..*ido. de trH a'"*r-
tos e haveria a emulação, em beneficio do pronrio W**H*co. que contaria com nm nroorama único no oénero. Uni-
das. ns emissoras brasileirrt ofereceriam sensacionais trans-
missões, atenrfentfo "ns habitantes rt. fnrfo n vais. sem a«if-
quer regionalismo. E isso é que o Comitê Olimnico Brasil*'.-
ro poderá resolver, bastando vara tanto qur siga a orienta-
çao sabia seguida pelos finlandeses. E nem seria compre-
entwcl que numa competição em oue o Brasil è parte, fosseentregue a representação de um determinado estado o pri-
vtlegio da exclusividade.

Moram-

PINGUELIM
Um doa aconteci-

mento» marca nte»

desta» dua» últimas

reuniõew foi a atua- ótimo tei

5ão exitosa de Luiz potro» li
Rigonl que levou ao Morumbl

rencedor nada menos nara ouri

de seis parrlhelros.

Quando alguns mais

afoito» asseguravam

a decadência preço-
ce do paranaense,
quando outro» Inve-

que

ckey

> grande Jo-
Garho.a

Bruleur. PINGUE-

LIM n&o poupa elo-

glo» a Rlgonl: n&o

porque o acredite

perfeito, poli Rlgoni

erra. e, às vezes, põe
alguma, corridinha.
fora. Ma» porque
Rigonl é uma. gloria
do t n r f nacional,

porque Rigoni é o

único Jockey brasi-
leiro qoe pode om-

brear-se aos mals

destacado, ginetes de

ostra» terras! Rigo-

carioca que

esta voltando ao seu

... para
bl que
mal» crnviiicern.; de

»uas vitoria», em es-

tilo desenvolvo e em
ipo. Dos Afraqufssima

corridos. atuaç&o do Qual!...
n&o tem —A dupla do 1.°

pareô ter cheirado
fortemente a mole-

lider da •**-¦¦

geração. —A Avalanche

5?S OS GANHADORES
a distancia".

"Sorriso, 
com ótl-

mo trabalho, é forte

inimigo".
"Lúclfer 

ainda é

força e Lord Polar c

Intrépido continuam
sendo seus mals se-

rios Inimigos".
"O 

pupilo do Sr.

Eurlco Solanés (Té-

vere) está tinindo ¦
será um dos candl-
Cotos m"is sérios aos
trés quilômetros de

hoje".
"Ciranda 

é retrós-

pecto".

Ação E Ponsamcnto Per Uma 
"Baibada" Melhor

^Ôisa-Tque incomodaram...

"Buril 
é retrosrjec-

to mas Marco e Hope
tambem vêm de boas
atuações".

"Morumbl 
está cor-

rendo mals nas m&os
do Rlgoni".

"Na 
turma, na dis-

tancia e na pista,
Grumete é força des-
tacada".

"Bumble 
Bee e Ar-

carne, em francas
melhoras, s&o lnimi-

gas das mals serias".
"Snowstorm 

apre-
cia multo a relva e

AVISO IMPORTANTE

correr cada vez me-

nos...
A Contrabanda

ter corrido muito

pouco...
O fiasco da Is-

landia e os percalços
sofridos pela Itapo-

ranga...
O "abecedario"

(B. M. V. B. C. D)

ser uma nulidade ab-

soluta em matéria

de corridas...
A falta de cias-

se do Camaleão...
O Ileso ter ra-

teado tão pouco...
O J. Mart 1 n s

ter perdido um pareô
Incrível com o Bu-

ril...
O Quinto não

ter garantido nem a

dupla...
A Holege n S o

ter atropelado desta

feita...
A parelha Veri-

table e Eudora ter

corrido abaixo da

critica...
O novo banho

do Fundamento...
O tiro do Sor-

riso...
Os percalços so-

fridos pelo Lüciíer...
A falta absoluta

de classe do Juplraci

Graça naquele final

contra Tévere...

A frouxldào in-

crivei da Nanica...
O bate-boca que

quase chegou às vias

de fato, entre Sola-

nes e o Araujo...

PARA

CHORAR
A reta final do

handlcap dos três

quilômetros teve um

transcurso Irregular

e que provocou um

pronunciame n t o da

Comissão de Corri-

das. Na entrada da

reta. trés particlpan-
tes lutavam pela
vanguarda e, multo

possivelmente pela
vitoria: Tévere. Lord

Antibes e Saladito,

nesta ordem. Ao ser

feita a curva, mali-

ciosamente ou n&o,

Lord Antibes desgar-

Os Que Acertaram Na Loteria.

A sorte grande
desta semana foi di-

v 1 d 1 d a em partes
iguais pelo Peixoto

de Castro, Euvaldo

Lodi e Solanés pelos
êxitos de Qullaia,
Morumbi e Tévere...

As aproximações fi-

caram com o Jorge

Jabour e o Gilberto

da Rocha Faria... O

comandante Fisch

acertou em Imahy..

O francês Jean re-

apare c e u e ganhou
uma aposta do Hum-

berto: 500 cruzeiros

como Draksar che-

gava até segundo...

O Serginho Figuei-

redo se salvou na

Quilala... O Jorge

"Soneca" acertou ai-

tísslmo no domingo.

horrores mesmo... O
"Bolonha" acer t o u

no sábado e no do-

mingo... Juqulnha

Figueiredo afirmava

que se poderia Jogar

até o que não tinha

em Bumble Bee... O

Dr. Nova Monteiro

acertou em Ciran-

E Ot Que Perderam.

¦av mt* uru *¦

se se des- I

doi» meses de handi-

cap, era vma, ve.

MEXERICOS

A cantora francesi
Annie Bérryer e»tá,
de novo, na terra...
tomo o Ali X.in
está ausente, .eria
bom que i .i-.i-wm

a» Jorge I,i, u - no-
Nr; o :.-:»-:.-u:-.-

MtèMsti&k
1jV *** - ^*- 1S&.-3L *

Você nâo «abe o que eslá perdendo
Deixando de lotar em Mnramhi. Onime<e

r Tévrrr e ainda na dupla 14 do 5 • 
parro.

Nejts StSSJLa*. »5 tndicvões do TINGUE-
LIM ficaram restrita» »o domingo.

V Fala do Cro-

nôaelro
Ao marcar 150"

cravado», na manhã

de sábado, para a

milha e mela. Pan-

chlto falia o melhor

trabalho para o sen-
•acionai Derby d>-

domínio Pena que
o atrevido filho de

Hunter'. Moon seja

um parelhciro muito

difícil de ser corrido

e q u e »« possíveis

perlnecias 
" * carrel-

ra lhe possam «er In-

t-'-arr» nte ontrr.-

rias. Senão...

O Humberto anda

numa fase má... O

Luiz Reis tambem

nfto estava com boa

cara... O Irmão do

Humberto perde-i
em Fundamento... O

B. Freitlnhas perdeu

em Mata dor... O

Guima e o GU per-
deram, lá em cima,

com o Jef f y... Co-

lombiana era levada

de barbada... O cor-

sul Antonio Cardos

perdeu em Gala-

théa... O Oscar

Oriffiths furou uma

acumulada na Mur-

- -'IwwE*** •. i'i < i- '»•
~f^r — "Te Cuida !

M posa", rom .loão
r^-tr 

ff^o , 
ge» Filho vlven

-' " " "^ 
drama das eleli

CARTAZES

rou Saladito. m a s

este, com muito mais

ação, ultrapassou a

linha do europeu, fe-

chando-o logo após.

A luta se feriu, em

seguida, entre Teve-

re e Saladito, com

pequena vant agem

para o defensor do

Sr. Jabour que tinha

uma vantagem de 3 4

de corpo, ao faltarem

300 metros para o

disco. Tudo indica-

va que Saladito

mantivesse esta van-

tagem. pois a ação

dos dois era quase a

mesma. Mas eis que,
denotando inteira

falta de classe e ex-

perieneta. Jupir a c 1

Graça permitiu que
Saladito, sem luz su-

ílciente. corresse pa-
ra a cerca, prejudi-
cando. visivelmente,

a Tévere, que pode-
ria tentar uma re-

ação de última hora.

O público prorrom-

peu em assovios e a

desclassificação, em

favor de Tévere. aca-

bou por vir, como

medida das mals Jus-
tas. Houve quem

quisesse criticar a C.

O: uns, procurando
fins políticos na des-

classificação, e cai-

ram logo no ridículo,

tal a estupidez da

suposição: outror,

desejando, ainda, a

riesclassific ação de

Sriadito para o ter-

ceiro posto em favor

de Lord Antibes. De-

sejo gratuito e lnve-

terado de criticar a

C. C.: nào só Lord

Antibes tambem pre-

judicou a Salad i t •

ao desgarrá-lo. como

tambem o parelheiro
francês Já vinha ba-

tido. tanto que não

progrediu em relação

aos ponteiros. Desta

vea, a C. C. ande

teertadissirr.-..

zação de Kubala deu lugar & "af»

falre" que todos sabem.

Na França, o Nice. que Já ti-

nha vencido a Taça, ganhando :*,'

final da "Coupe de France" r.o:

dia 4 de maio último sobre os gi-'
rondinos de Bordéus. conquistou

tambem domingo o título de cam-

peão <de bi-campeão. aliás), com

uma vantagem de um só ponto

ganho a mals sobre o mesmo rival,

o Bordéus.

O Nice venceu seu último jogo,
"em casa", contra o Marselha, por
2 a 0, assegurando o 

"ciouble" 
a

confirmando-s? o melhor quadro
francês do momento.

A classificação final do campeo-

nato é a seguinte:

1.° — Nice, com 46 pontos pn-
nhos; 2.» — Bordéus, 45 p.g.; i*
— Lille. 44 p.g.: 4.° — Re tns fl

Metz, 38 p.g.; 6° — Havre (6n-

de Joga o argentino Lccnbardini,

mas que nunca utilizou os servi-

ços de Quissamâ, este ficando no

quadro de reservas) e Nimes (cujo

mela direita é o brasileiro Cons-
tantlno), ambos com 37 p.g.; 8." —

Salnt Etienne (que tinha nas

suas fileiras os atacantes brasi-
leiros Nolla e Agostinho Barra, ds

São Paulo), 37 p.g.: etc.
O Racing de Paris acabou 12.*

colocado com 31 pontos ganhos
enquanto o outro clube da capi-
tal, o 

"Stade Français", triunfou
no Campeonato da Segunda Divi-
são, ganhando portanto novamen-
te seu lugar na Primeira.

Dois outros clubes europeus ain-
da podem tambem conseguir o
double. Um é o Sporting de Lis-
boa. bi-campeão de Portugal e
rlíí.s.Míir-ido para Jogar dom infra

próximo as semi-finais da Tara
de Portugal com o Benfica, o Por-
to e o Barreirense (o Belenens<
foi eliminado peloSporting). Outre
é o Grasshopoers de Zurich. Já
vencedor da Taça da Suiça. e
atual lider do campeonato helvé-
tico com um só ponto de vanta-

gem sobre o Zurich (com que em-

patou domingo por lal) e l
Chlasso.

O JUVENTUS JA' CAMPEÃO

ITALIANO
Na Itália, a rodada de campeo.

nato foi marcada pelas períor-
mances ruins de todos os líderes
O Juventus não foi alem do em-

pate com o Nanoles em Turim ri

a 1) mas os dois clubes de Milf.c
fizeram pior. ambos sendo derro-
tados. O Milan. campeão de 1951
chegou a perder para o "lanter-

na", o Legnano (2 a 1) enqunn-
to o Internazionale era derroti-
do. em Milão mesmo, pelo Samp-
doria de Gênova (1 a 0).

A verdade é que seus persegui-
dores não têm mals chance algu-
ma de Impedir a vitoria final dc
Juventus e se desinteressam por-
tanto um pouco dos últimos jo.
gos.

Faltam com efeito quatro ro.
dadas para chegar ao fim do cer-
tame e a classificação é:

1." — Juventus de Turim, 5S
pontos ganhos; 2.» — Milan. 47 p.
g.: 3.° — Internazionale. 44 pe.;
4.° — Florença. 40 p.g.; 5.° — La-
zio de Roma, 39 D.g.: etc.

E' portanto evidente que basta-
rá ao Juventus ganhar um ró
ponto num dos seus quatro últi-
mos Jogos para colocnr-se fora rie
alcance do Milan. mesmo se este
vencer seus quatro últimos ma-
tches. O Juventus ainda tem da
Jogar contra o Internazionale (em
Milão). contra o Novarra e o Co-
mo (em casa) e contra o Pado-a
em Padova. Mas a tarefa do Mi-
lan ainda será mais difícil com
Jogos contra o Lazio em Roma,
contra o Palermo. o Trieste (em
Triste )e o Florença.

O Juventus já é portanto cam-
peão italiano de 1952. Mas náo po-
de esperar conseeulr o "double"

pois não existe "Tara" 
na Itália,

GRANDES VITORIAS BRA-

1 SILEIRAS
O footbtill do Brasil conquis-

tou mais três grandes vitorias com
o triunfo verdadeiramente meri-
torio do Flamenso sobre o Alian-
za de Lima por 3 a 1 no jogo d?-
clsivo do "Quadrangular" 

perua-
no (23.» match seguido do Fia-
mengo sem derrotas frente a qua-
dros estrangeiros), e com os su-
cessos do Botafogo sobre o Olim-
pia de Assunção (base do Com-
binado paraguaio que derrotou o
Fluminense em São Januário), por
3 a 1. e do Palmeiras sobre o Oro
do México, por 1 a 0.

Hoie, em Malmoe. o Corintians
joíará contra nosso conhecido
Malmoe. campeão sueco de 1051.
E é licito esperar mais uma vito-
ria brasileira.

Ccnfirma-se. dessa forma. pV-
namente. em todos os campe; rio
mundo, a hegemonia, pouro di=-
cutivel. aliás, do grande football
desta terra.

! Acabaremos esta crônica com
I umas linhas sobre o campeonato

aruentino em me se manife't«m
sempre as me tias característ--

| cas de nivelamento e de desigual-
, dad» de rendirpemo dos quad»os.
| O granrle "clássico" 

entre o R -

| 
ver ç o Racinç foi vencido p"'o

1 primeiro nor 2 a 1 enonanto o V-
I der. o Huracan. perdia para o

Chacarita «2 a 1> e o Boc-i e o
Banfield er^nataram (0 a 0>.

j Aeora n Huracan e o Chacari»%

j 
são os lideres empjtados < 11 pon-

; tos eanhos). seguidos pelo L-»ni"i

; 
e n=!o B.'.nf!c!d (10 og.p e o B•¦. i

! 'wrreiro dos grandt^i « o V-l-«
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JOtNAL DOS STOSTS

Sem Contestação A Prova De ClasseDe Morumbi, Ao Levantar OCIássico 

"Rairi 

De CaraÜH»6'

Laurearam-S«, Ma ).>rmraD»l|nilN«

Handicap, Os Argantlnoa 
"Bumfcls 

Bm" I

¦Tévere", Este Por Dcicltislficaçáe D« 
"Sa<|

ladito" 
- Carreiras D« Domina o Km R«?iita

Win ftlholl ft niuu ^ ha» ia. •._.. -—» ... ...N*o filhou i MNt pf.l.io para a raunlio turlltU
realleade. an«e-ontem. pelo Jockey dub Brullelre, em ara
mtjMtMo Hlpàdromo d. Mm, poli náo ti M 4m
mais numerosot e «tleto* o publico priiute, oottõ o «um*
•>rimer>to do «Uno programa lntegr.ntee do nuetlng propw-
ionou um» animado que l» traduilu polo movimento 4*

apojtea e concutios mlfleado. ao montante apreciável d*
Cr| 11.844.§11,00.

Ao principais prova* da Urdo — Clinico "Saiu d»
Carvalho", quinta prova especial do «tua» "Arnaldo Jt>«*
pinto ¦erquelr." o o Handicap "Oarloa Bolacha" oferta-
ara dlapuUa eicelentei. o nato» a» aagtaran, rtapxttva-

mcnt» o potro Morumbi. a eiua argentina Bumbls B*a «
i cavalo, também argentino Térer., cito por inata doa-
l»»»l(lea«to do Balaalto, QU» . embaraçou, lndlaoutwol-

monto, no final do prallo.
I Ho ciásàleo "Raul do Carvalho", orocador da perto-

nulidade do antigo cronista, cujo nomo o patrocina e cuja
Mim motivou os cumprimentos dos Jornalistas c»peclaH-|

diretoria do elube,
dleput. motivou o» cumprimento. doa lornaliataa capcdal
'.doe t diretoria da clube, reproeentada a. momento |aa
•r. Jullo Moura, confirmou Morumbi a »ua iuperlorld.de,
na turma, enquanto Quinto, aagottdo em eu» poraogul-
?áo, náo pôde, no final manter a dupla, batido como lei
por Draksar, que correu cm inteligente expectativa

PRIMEIRO PARBO — 1.400 M*T*08#
Dad» a aalda om boa* condições, —"

auril Msumlu o comando e o manteve
eguldo de Rope. que superou Marco

e o» dcmale até a ret». Neat» parte
do percurso Burll resistiu bravamente
io ataque de Hope, mae Marco 6m
ttropelada o alcançou o bateu prdxlmo
da meta, para vencer o pareô com a
vantagem de melo corpo.

O terceiro lufar coube a Hope, que
ficou a dois corpos da Burll.

8IOVNDO PARBO — CI.A8MOO
'HAOT. Vt CARVALHO" — 1 -100 MB-
rROS — Com uma largada lKual, ao
cabo <le algum metro», Morumbi aaaú-
miu a liderança e poguldo por Draksar,
iniciou o "traiu". Mo» 1,000 metro»,
Draksar sofreu contratempo e atra-
«ou-se, progredindo Quinto para se
undo, posição que auaUntoil »t'- ¦

reta, onde Draksar. refeito, se apre
sentou em atropelada batendo-o. tn-
tretanto, náo logrou Draksar amea-
(,r a posleio de Morumbi, iuo f!rm«
f com flola o melo carpoe í» venta-
>ia, venceu o prello.

Conservou Quinto o terceiro lugar
% um e melo corpos de Draksar.

Não rorreu: Curió.
TERCIIRO PAREÔ — 3.000 MEVHOS

_ Boa * l»rg»d». aparecendo ne v»n-

guarda Kl Mataohln, que deitou pas-
lar Reúno e o encargo de faser o trajn,
««tuindo-os Grumete, Cantlníla3, Hole-

e El Toro, até os 1.000 metros, onde
Orumete e Cantlnflaa progrediram pa-
ra segundo e terceiro. Xnicladi a rwta,
Reúno foi b»tldo, de pastagem, por
Clrumetc e Cantlnfla» que, no»s» or-

ilem. separado, pela diferença do doía
°0>°tércelro 

lugar coube a El Toro

que, com tardio final, ficou a trli

corpos de Cantlnflas.
Não (jrrenm: Toropi
QUARTO PAREÔ — 1.600 METROS

Com uma largada oportuna Vcri-

Able despontou «, ilestacando-re. íe,
o traln seguida por Marilina, Bumble

See r oi demali, m»ntendo-se essa or-

<Iem até o melo d» ret». onil. «um-
ble Bee. por Junto da cerca interna,
apresentou-^e. coloc»ndo-se em Mfun-
(io. ao tempo em que Lyonora progte-
dia pelo melo da pista e alcancava
ilarllin» B»m p»ss»gem, Ve-
ltablr aproximou-se da cerca, fot Bum-

ble Bcf lançada por fora da ponteira,
batendo-a <ll»nte d» trlbun» «ool»l,

pura resistindo »o ruah lln»l .to 1.TO-
nora mjrir-se vencedora por três quer-
to-1 de corpo.

Foi wceiro Veritable, a 2 corpos.
QUINTO PAREÔ — 1 000 METROS

Nro demorou a largada que foi boa,
urgindo em luta pelo primeiro posto

flnowstorm e Fundamento, seguidos d«
trio por M»cadonl». mas, pouoo adlan-

I. n ponteiro deatacou-ao o flrmou-»e
a liderunça que nfto abandonou até a

«oncendo o pareô com a dife-
i"nça ílo * corpos sobre Fundamento.

O terreiro lugar coube a Bola Azul,
une . üvtTou Macedonia nos últimos ine<
¦roí ficando a trfs quarto» do «orpo
(> Fundamento.

N«o torreram: C.O.T. e Mourel.
SRXTO PAREÔ — 1.500 METROS
Com alguma demora foi a iargada

'.'«da em condições de igualdade, apa-
'ccendo na dianteira Sorriso, que se-
uuldo por Parnaso, England, Kantar,
satgon e or demais fes o traln da car-
reira e conservou a principal petição
«o longo do pereurso. vencendo á car-
relra, com a vantagem de 3 corpos

rta MMun ayeiafato,. IfaMo si na ieaHaM a VarHable,
<|ttMa $m W • flrtada a 1)4 do urn da vancadara.

6a w>Miiai» j'Oatlaa flllHn" ilpliiii nff Onm art*
iftntalt. an iaiUlta do superar Tovor», dlaato

aaMalIatfa, lati a

oom grande a(to para formar

« aooaMcld» • a otattoo*
¦ Corrida», apurada • (ale, eom aplauooa (oral», dw

eiaaaiflaou taladlte, dando a tttaMa • Wrero.
P<w re»tanto» pareô, naáa Houve a roepttar. aalfo » aur-

praaa «a aoriHao, que em autintlta "oaaiar'«^H^H

«al a aorlo

uma fonna aMopdoaal, g*H>m > liaaila dsa
¦atado aotto pareô, par* venoee oom a«Ma»,^^^^H
¦m "faa»" o koai rateio do Cr* 101/10.

registavel na mavlmento técaice da eafrldn
4a "dobradinha»" — M, no toreairo pareô; li,

¦¦¦e 44. na Baadieap, todas eom alto. ratoioe,
¦a seguir via descritos as pareae reailaados:

£«ta é a senho

de hoje

e do futuro i

jg^

•obro Xngland qaa a atacou boa: aa
final.

Pot terceiro Kantar «uo ttaoa a doía
a melo corpo» da Bagland, prootdando
a aalgon, que sofreu vario» coeitra-
tampas.

¦ÍTIMO PARBO — 1.040 MVTROB
Demorada, ma» oportuna a lar-

gada. torronda a Ma aula aa mono»
agrupado», proaodido par Intrépido,
com ligeira vuatacofa, pool«te 411a con-
aorvou na rota. Keasa parla «a porcurao
Intrépido deataoou-ao, ma* aa» últimos
cora metrda teve do aer alertada para
contar a carga do Jeffr, «aa com
bonito ruah lhe ficou à cabeça.

O terceiro lugar pertenceu a Uru-I
etnia, que fioau a 1 corpoo do Jeffr.

Klo correram: Maoo o Anaoreon.
OITAVO PARBO — 3.040 METROSI

Houve demora na largada ,o que, I
entretanto, foi boa, pois ae competi-

I dorea pularam bem o, malta Junto», I
foram »U o cotovelo ««4 precedo a
ret». onde Retang. qaa eorrla par
junto da oerca interna. apos«aad»-M
da principal poilçio. Daafllaram. em
seguida, os parelhelroa par diante daa
tribunas com Retang à frente, ngul-
do por Quelldo, TÍvere, Loíd Antl-
hoe, Bisono o oe demais, modl'ican-1
Ido-se eis» ordem, na curva do hoapl-1
tal, com o progresso de Bisono paraterceiro e Tévere para segundo, ambos
superando «uejldo. A partir dos 1 404
metros, Lord Antibes começou a aran-
car, segiddo por Baladlta. do modo que,noa 1.000 metros, colocaram-se em
«egundo o terceiro, enquanto Tívere
apossava-se da dianteira, pois .. ara-
gara Pcttng. Na reta T4vere, prr-curou manter a poeiçfco, mas ataoado
energicamente por Baladlto, fM por olebatido e prejudloado com uma feehada
que obvlgou o seu piloto a »unp»nj(-
lo e lançá-lo pelo melo da pista. He-
l&istlu ««ltdlto a investia» d» Téverr,
e atingiu a meta vitorioso. Kntretan-
to, k v>sta do ooorrldo foi saladlto Jus-tamente desclassificado.

O terceiro lugar pertenceu a Lord
Antibes, que ficou a trés quatros de
borpo de Tlvere.

¦ Kto correu: Oatlllo.
NOMO PARBO — 1.500 MBTSIOBNao demorou a largada qua foi boa,

iapossando-fe da vanguarda Ciranda,
JrltJí* w. 

"*.,B "«"Ida porNanlca Ha rota, em váo N.nle» oro-
leurou alcançar a ponteira e mesmo, 1.0»dltlmos metroa perdeu o segundo postopara Iluminada, qua formou a dupla
a I «.•pae, impondo-ae a pilotada deO. UMo», por um corpo.

KM correram: Tumuc Humac. Ke-voa e Anlngaa.

Ap4a a realiaae&o do CMaeloo "Carloe
BeiaohO" corrido domiago dltlmo, no
Hlpddromo «a Oavea, eatevo aa Co-
mlaato do Corridas a Br. Carlos pau*
laa Selaclw. para aara4»*er om nomo
da eua família tquela almptllea^^H
nagem do Jeeker Club BrastlairoT^I
seu aetc»aa«ida.

nniHMil

VUfte, d« (mtt, do dMfwho do Cláatieo "Raul de Car-
nUo", TMdtHM como Morumbi o lvrantoa

As Próximas Corridas

O 
"Campo" 

Do Q. >.««Çrwiro Do Sul"
. Mra aa reuniões que torta lugar, 44.

éÊág a domingo prOtlmos, no Hipodro-
«a oavea, e Jeeker oiub Brael-

loiro, organlaou, ontem, doto bana pro.
gramas constituídos par novo pareôs,cada um, reunindo ambos 1T4 ina-
ançoes.

O oampo do Orando Prêmio "Cruaet-
ro do Bui". prova central do moetlng
de domingo, contou oom a oonflrmaeHo
da daa nacionais cujae credenciais con-
trlbuem para a previsto de Ojtito dea.«e
prello.

Oe programas citados tio os que tetoguem -

COBRIDA DE li M MAIO
PROngRO PARBO _ 1.304 MRROt— Aí 11 HORAS E 30 MUTOTOS —

— Cr$ 30.000.00 —
( 1 Brutus .

11
( 1 Olrmpue

U Xg.

40 -

( 3 Bracilian Star ........ si
S|

( 4 Irak  30

( I Folia dor .. .. f.a
5|

J_*to4
( T Diamante Negro 52

( " Xbeuion ng

SÍOONDO PAREÔ - 1.300 MtTftÔB— AS 13 HORAS E 59 MINUTOS —
— Crt 30.000,00 —

( 1 Jtfíy

o( 3 Caoré

i 3 üructnla
«I

iJ Kg.

80

INVK POR CAMINHÃO! tsra
senho significo oceleror o «Ir»
cutoçflo das rlqvaaas do Irosll.
Encorogo-al Estará contribuin*
do diretamente paro o dosen-
votvimento do novas xonos,

poro o abertura do novos mert
:ados a o construção de maior
número de boas osfradas para
» Brasil.

Cada dia, maior é •

tonelagom tromporta-

da no Srasll

sobre Pneus

firestone

!5.0#l

Ranço 
Borges, S. A.

*ÜA DA A&FAMXXKIA, 34 e M
RIO DE JANXOtO

CAPITAL ¦ RESERVAS Crt 30.000.000.0h

CAÍÍS2a^o UÇi9 
^1. 

°°BRANÇAÍ _ DESOOMTOfi
^_DEP6arr08 —>AP»I8 DE CREDITO — ADMINI8-
IHAÇAO DE MUÍDIÕ8"- MtcnnaNTOS Dt SOROS

DIVIDENDOS
1

TAXPÓsÍtOSUROS ABONADOS EM CONTAa I»i DE-

DEPÓSITOS LIMITADOS:
POPULAR ATÉ Cr| 100.000,00
LIMITADA Al* Crf 200.000.00 
LIMITADA ATÉ Cr$ 500.000,00 

DEPÓSITOS A VISTA SEM LIMITE
DEPÓSITOS A PRAZO FIXO

PRAZO DE 6 MESES ..
PRAZO DE 12 MESES

DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO

AVISO DE 60 DIAS ....
AVISO DE »0 DIAS  
AVISO DE 120 DIAS  I!!!'

5 %
i 4 %

%

%

Vi %
%

%
Vj *,'e

%

CORRESPONDENTES EM PORTUGAL

BANCO BORGES & IRMA0

( 4

( I Lrtcifer .. ,
>i

( I fltllVO .. a

Tt fcitonia .. ,
4 | 4 Jangadalro

( 0 Anr.creon ..

4i
50
50

TXRCBIHO PARBO — 1.400 MBTROB
— AS 14 HORAS E 30 MINUTOS -

— Crt 40.000,00 —
( 1 Happy Boy

ii
( 3 Oaío

C« Xg.

56

( 3 Maater ..
«i

{ 4 Cangapé

( 5 Macauba

( 7 Indiscreto ..
4!

( • caiaguá .. .

QUARTO PARBO
— AS 14 HORAS

— Cri 43.000,00 —
1—1 Orumete

( 3 Pêítdelo
*i

( 3 Is!ete

( 4 Incendlario  ..
»)

( 5 Vardam

( 8 Don Kuvalda  ,
4 I

( " Altamisa

3.200 METROS
45 MINUTOS —

50 Kg.

( 7 Muracajú  50 "
( 4 Carmen  41 "

»l
( • Eton &2 "
(10 Waldorf  02 ••

(11 Pilantra (.4 '•
<13 P>ranga  40 "

(13 Oe-icó a "
( " Follador 53 "

COBRIDA .DE 1 DE Jt.VllO
PRIMEIRO PAREÔ — 1.400 METP.OS

AS 13 HORAS E 30 MlKUroe —
Cri 00.000,00 —

1 Floral f»4 Kg.
3 Tejucupapo  »4 "
3 M:irco  ti "

SEGUNDO PAREÔ — 1.000 METROS
AS 13 HORAS E 90 UINtITOS —

Cri 50.000,00 —
1—1 Considerado 54 Kg.

( 2 Kayak  54 "
3 !

( 3 Reberlbr  34 "

OS CONCURSOS RO JOGKEY

CLUB 
BRASILEIRO

X VENCEDOR NO

BETTING DUPLO

Ot multado* doa Con-

curaoo e Bettinft promo-
?Moa pelo Jockey Club

BratUciro, eom « corri-

da do anto-ontom, na

Gavea, foram oo aofuln-

tos:

BOLO SIMPLES — 4

vencedores oom 7 pon-
tos e rateio de ........

CrS 7.144,00.

BOLO DUPLO — t

vencedores oom 18 pon-
tos o rateio do

Cr| 11.202,00.

BETTING SIMPLES
— SI vencedores com o

rateio de Crg 764,00.

RETTING DUPLO —

1 vencedor com o liqui-

do de Crf 107.478,00.

ommti

t^g|L

Gai

QUINTO PARBO —
— AS Ift HORAS E

— Crf 40.000.00 —
( 1 Zâneibar

M
( 3 Obólla

( 3 Mtr Prlnee .. ..'
'I

I 4 Frjtuoso .. .. .. ,

( I Dlngo .. .o .. .. ,

/ • Ornei

í 7 El Sirocco
4|

f 0 Oood Sporfc

1.300 METP.OS
10 MINOTOS —

50 Kg.

!'0

No Hipòdromo Do Corréas

A CORRIDA DE QUINTA-FIIRA PRÓXIMA E SEU
PROGRAMA - VARIAS NOTAS

O J<ukey Club de Petrdpolis. ttimdo
prossesuimento à sua temporada tur-
fiata de 1953. organlaou para a aua
lí.a r.unl»o a sev realliada deDOis r.e
amanhã. qulntH-felra. no pltortóco Hi-
pódromo de Corroas ,mn excelente i#ro*
grama constituído por sete pai»o* Mm
nutrld'), em Inscrições, cujo l»om re-
sultado é previsto, dados os uratívos
e o ««Quillbrlo que os citados pareô»
apreftemam.

PR
O uro«rama eui apreço é o ccn iinte:
HfMKIrtO PAREÔ — 1.300 MEfHOH

1 Vigarista

( 3 B C D.

Cri 10.000,00 —
55 Kg.

54 '

AS 13 HORAS — Cr* 10.W0 60

1—1 «efo  .. .. J0 Kg.

( 3 FM  50 "
a'.

( 3 Imaginário 50 "

( 4 Absoluta  .. 54 "
3!

( 0 Los Angeles (X)  50 "

( 0 Pergoksa  54 M
4!

( T Ibarl  50 "

«ai e\-ütaco.

SEOUNDO PAREÔ — 1 ROO METROS
AS 13 HORAS E 35 MINUTOS «-

- Crf 10.000.00 —
( 1 Oold Mald  54 He

>i
{ t Sulamlta  51

( 3 Muchacho  57
*1

( 4 Ben Hur  50

( 5 Porar.ga 55
3 | « Kunter 54

( 7 Nltfht Club  ..3

( 4 Tahia

( 5 Murvelo
3 í

i g Monte Alegre .. ..

i 7 Lohengrln
41

( " Odilon 

ix> er.-Baliaa.

QUINTO PAREÔ - l.
— ÁS I* HORA.fi E 30

- Cri 10.000.0.
( 1 Llnla Dona .. ..

1 3 SUturl .
»!

( 4 t*% sano

( 5 Sinuca .
31

( 0 Miiauao .

( 7 Sar>é ..

24 Kg.

ro ••

SfXTO FAMO — 1.000 METROS
AS I» HORAS I 40 MIITCTCH —

— Crf 35.000.00 —
i 1 ®olin

ti
( 3 Estalo

( 3 Moratln
11 4 Lúelfer

( f Ahdln 

( 9 Aqulla
! 7 Brelero
( 3 ^alancln .. .. ..

( 0 Blue Dream .. ..
íll Rio Verde

( " Cadinho

"6
50
R4

bg
30
64

fiS
54
•*3

1.500 !ET!iOS
10 MINUTOS -

SSTTIMO PAHEO
— AS to HORAS

Crg 40.000,00
< BBTTINO) —

( 1 Criterium 55 Kg.
11 " Ulron 55 "

( 3 Gsnlnheiro cs M

( 3 Loa Angeles " 53 "
31 4 Kaollm r.»

( 0 Coronel 99 "

( f Borlantln ., .. .. .. .'<0 "
t 7 Fr.lfptnnj- 5J "

3 !
11 pf*  -j ••
( • V4rs 5.1 "

(10 Netunio "tá '*
'11 Itaty 95 "

4!
(13 UIM Judr |>3 '
<13 Voi-cna Linda 53 "

OITAVO PAREÔ — PREI.no VUVIA
DO REOO MACEDO' — (HANOZCAP
ESPSCIALI — 1.400 METROS - AS

II HÔftAS t «0 MINUTO? —
CrR 00.000.00 -
fBETTINO» —

I 4 Qu<: lor . .. ..
3 í

( 5 Ig.uassu

( 6 G1 Mambo
41

i 7 Cl Banner .. .. ..

TERCEIRO PARBO — 1.000 METROS
— ÀS 14 HORAS E 20 MINUTOS —

— Crg 40.000.00 —
( 1 Ac.rordeon

ti
( " Croydon .. .. .. .

v 4

54

52 Kg.

50 "

( 2 Madrlgal ..
31

( 3 Bananal .. ,

( 4 Path Pinder
3!

» 6 Phllldor ..

i g Oreja ..
4 |
. ( 7 BI Gaúcho ..

54

S0

QUARTO PAREÔ — 1.300 METP.OS
— Al 14 HORAS E 45 MINUTOS —

— Crf 50.000.00 —
1—1 Poián

f 2 Pair Prlnce
2!

( 3 Kl oarboso .. .. .

55 Kg.
55 J

51 "

< 4 N-*\?marko4- u
3!

( 5 Tiell Cat .. .

( 7 Hydé

r,9

2.000 METROS
io MiNuros -

58 Kg.

Ò4 "

QUINTO PARBO —
— AS 15 HORAS E

— Crf 30.000.00
i 1 KjMucky

ii
( * DJcniah

( 3 Sahib
2 I

( 3 E. nani

( 4 Batallleur  54 "

( 5 Slsono  hi "

i 0 Arlese (xi 54 "
41

( 7 Rudora  52 ••

(x) ex-Don Carelll.

SEXTO PAREÔ -- 1.400 MfTKOS —
AS I A BORAS E 40 MINUTOS —

- Cr$ 45.000.00 —
( 1 Staiway

1J " Prania
(2 Coroinha .. .. .. .

( 3 Nlsota l.
2 f 4 Delta ..

i 5 %eb\

I 6 Ci utiua
3| 7 Indayá ..

( g Pfiherla

( 0 Luxuosa
• 10 Esquiva

4 '
(11 *Htatlva
( " Pr*d4cs

55 Kg.
55 "
55 "

55 M
ri5 "
59 ••

?5 M
S,1 •*
55 "

JOCKEY CLUB DE

PETRÓPOLIS

Resoluções Da Comissão

De Corridas
1)— Suspender por 3 reuniOea o apien-

dl» L. Domingue*. por prejudicar
oe competidores.

2) —• S ispender por 0 meses o jóquei
Ilton Pinheiro, por Indisciplina
e prejudicar os competidores, pl-
lotando o animal Zero.

3) — Kte acordo com a comunicação
do "starter" colocar dois corpos
atrás do alinhamento o civalo
Jeruqul o chamar a atenção do
tratador do mesmo sobre a sua
lndocllldade.

4)— Chamar a atenção dos 8rs. tra-
tt-dores sobre as mudauc.is de
fardas que dererfio ser comunl-
cadas à Secretaria da Comissão
de Corridas com a devida ante-
cedencia.

5) — Ordenar o pagamento dos pro-
mios da reunião do dia 22 do
corrente.

Consulta CiS 3000

OI.HOS • OI V ILMV,
N A R I 7 ¦ G,\ W(. \ N | \

tM 

OR.FOflTUNATO -1 to • HS I
¦MS5-W*I iMnm »t«wj

^ewB»o><wocA.e-««xoi |

SÉTIMO PAREÔ — 1.000 METROS
— AS II HORAS E 10 MINUTOS —

~ Cr$ 50.000,00 —
~ (BETTING» —

( 1 Ave Alta  54 Kg.
1 | 3 Beleza  54 "

( 3 Bojagua 54 
''

( 4 '«iurlma
| 5 Saravence .. ..
( 0 Baunilha . ..

( 7 Ann of England
1 8 Iritula
( f Ibarra 

(10 Ortitpa
|11 Espoir .. . ..

( " T.a Chula .. ..

6t '
54

54 ¦
' 54 '

54 '
54 '

04 '
51 '

OIT A» O r AREO - GRANDE PRÊMIO"CRUZEIRO DO SUL" — (CLÁSSICO»
(2.° PItOVA DA TRÍPLICE COROA»
2.400 METROS — AS 10 HORAS E

40 MINUTOS — Cr» 700.000.CO —
(BETTINO)

Rigoni voltou a aparecer como no» bons tern-pqtL
nhou «eis bonito* corridas s mostrou mais uma vtz que <H
ta sorte com a jaqueta do Stud Euraldo Lodi.

— (O) —

Aliás, de um modo geral, os pilotos cariocas estão a ti
eom o máximo dt eficiencia, estimulados pelo espírito de
petição que entre os mesmos está se formando.

-(o)-
Gatillo foi retirado do "handicap" 

de ante-ontem, pi
sofrido ferimento num casco. Um cravo mal colocado feri
região dolorida e fez com que sangrasse mesmo o loeal

-(o)-
A desclassificação de Saladito em favor de Tévtre

recebida pelos técnicos. O Sr. Jorge Jabour, proprtetL
animal desclassificado, no entanto, recebeu a medida et
eom a maior cal ma, julgando-a acertada.

—(o)—

Tévere, segundo Osvaldo Ulloa, seu piloto, reagia no '
mento em que foi violentamente "trancado" 

pelo adversaria,\
mente resistindo em virtude do seu grande físico. Saladtto
nha apenas meio corpo de vantagem quando fechou Tévere,'

(o)—

O Sr. Francisco Serrador queria mudar o nome d*
gem, potro que adquiriu no» últimos leilões para El fiukt,
não pôde ser e o filho de Secreto passou a se chapu

—(o)—
Maracaju voltou a mudar de cocheiras e de dono tav

Está agora com Gonçalino Feijó, depois de ter passado alfu*
ma» semanas com Luiz Tripodi.

—(o)— i
Nos preparativos pae" o Derby, iniciados na manM de m

bado com uma excelente passada de Panchito, mostraram-se
forma -impecável Homero, Platina e Nerú, que são os melho-
res do pareô, aliás.

-(o)-
Voltaram de São Paulo os animais do Stud Vice-Rei ««•

estavam em Cidade Jardim. Panther retornou às cocheiras de
D. Gabino e Pujanza, New York e New Star voltaram aos bo«
xes de Alcides Morales.

-(o)-
Fácil a vitoria de Panther no Grande Prêmio "Jockey 

Cíli-
be", cujos 3.218 metros, na pista de grama macia, percorreu
em 207" 2|10, ganhando por três corpos de Fort Napoleon, qua
deixou Martini, longe, em terceiro.

(o) —
Na semana vindoura será disputado o Grande Prêmio "Pi%-

feitura Municipal", em dois mil metros, não sendo impoisivel
que esta prova marque o reaparecimento de Panther nas pis•
tas cariocas.

(o)-

Questor, um dos "tuio 
years" que estreiam esta semana

Gavea, é um potro que o Sr. Peixoto de Castro fez correr em
Cidade Jardim no dia do Grande Prêmio "São 

Paulo". E' cor-
redor e pode ganhar na primeira atuação. ••

(o)-

Calou muito bem o gesto da Comissão de Corridas ao p»>
doar os profissionais que se encontravam suspenso». Os bene-
ficiados são Mario de Almeida, José Costa, Antonio Portilho «
Ubirajara Cunha.

-(o)-

Tirolés, La Coruna e Eudora voltam a correr esta semani.
sob a responsabilidade de Mario de Almeida, ficando os de-
mais pensionistas do tratador luso ainda sob o nome de FM-
rido Campos.

—(o) —

F. Mario de Almeida, como fornece assunto, segue hoje pa-
ro São Paulo a fim de orientar o preparo de Flor do Sol paro
o compromisso da mesma no domingo em Cidade Jardim.

Os animais do Stud Lundgren inscritos para as corrida»
desta semana serão dirigidos pelo bridão Emigdio CastiTlo, que
segue revezando com Domingos Ferreira na condução dos pen~
sionistas de Eulogio Morgado.

Muito bom o programa para Corréas esta semana. De /a-
to as coisas continuam cada vez melhores para a entidade ser-
rana, que dentro de breves dis deverá ter em funcionamento
uma agencia •em Niterói.

Nas corridas de sábado e domingo já estarão em ação no-
vos comissários de corridas. As eleições áe quinta-feira
irão determinar os novos ocupantes do quiosque no alto ia
tribuna dos profissionais.

( 1 Homero
n

( 2 D vi s d'Anjou

( 3 Platina .. ..
31

( " Porfio .. ..

( 4 NÍ 
! 5 Edfmburgo ..
( g DenOntco ..

< 7 rt*ile-là .. ..
I 8 Panchito .. .
( " Sun Valley .

55 Kg.

55 •'
55 "
55 "

2 .000 MST30S —NONO PAREÔ
AS 17 HORAS E 10 MINUTOS

— CrS 36.000.00 —
- (BETTING»

i 1 El Toro
I " El Matachln
( 2 Sorrlfo .. ..

( 3 Sraríacce ..
| 4 Emoetê .
( 5 T^vnderbolt .

( 6 ('.ingedor ..
( 7 Crcoulc .. ..

3!
( 8 Fonnigu .. ..
i 9 D» In: ata .

(10 Noviço .. ..
•11 LM©

4 1
113 Toropi
'13 Pogo Belo .. .

58 Kg.
58 "

58
14
54

52
54

54
m

M
58

(<4
ro

>00 METROS
MINUTOS —

«3 Kg.

50

>4

57

( • IsJ.'da .. .
< o Irak .. .»

4 I
(10 Carmen ..
( " Eros .. ..

58
51

F8
54

( 8 Erin
SEXTO P
£-as 10

, 8 Erln
PAREÔ _ 1.900 METROS

HOBAS E 45 MINUTOS —
- Cri 10.100.00 -

^ 
1 Vrevid.ço  M K».

I 1 QUBUttbi  be '•

( 3 Panopha .. ,, ,. .. .. jt ••
31

( 4 Jertiqni  *•

( f Orlsú 5f •

i g Pollvita  sa ••

( 1 Toribio 53 rlg.
1 oe( ffapumcso  .. 4g "

( S Punltaqul .. .. ;»7 "
] 3 Camaieio 50 "
( 4 Bacon "

( 5 I o.er's Moon .. %8 "
31 f La coruna !4 "

( M Tl.-Olgs 48 "

( 7 Jocvik '.. .. 37 **
41 " Sans Route *

i " *n Titro i» •

NONO PAREO — 1.400 MVKvOS -

ATOS DA COMISSÃO DE CORRIDAS

TUDO AZUL. COM BOLHINHAS BRANCAS. . .

— AS 17 HORAS E 10 MINUTOS -
Crf 30.000.00 —
. BETTINO t -

' 1 «i'l  i« K».
11 " ír.-*  si ••

* 2 Oríonte  53 '

( 3 Alvlno 
( 4 Doca Indalecia

3 |
( 5 Hollj wood ..
1 f Frontal .. ..

53
58

M

Reunida ontem, a Comissão do Cor-
ridas do Jockey Club Brasileiro jul-
gou os meetlng* de sábado e dom In-
go, reailaados na Oavea, dellberr.ndo
o seguinte:
a» — permitir novamente a lnscrlc&O

do* animais Atrevida?o. Craco-
via. El Campeador. Enll. Jequi-
tirhonha, Boaphorlno. Cratnbe.
Hunter Prlnce. Atrevido. Orarl-
'o Jeruqul. Don Pradloue. Hur-
«o- Lamego, Alvor e Aviador,

b» deitar de runir o aprendi/ J.
Oraca. por considerar movímen-
to espontâneo do animai a Aalda
de Unha 1o cavalo 8alad'|o, no
oitavo pa;éo da corrida do dta
25

e) — dar por cumpridas aa p^naiida-
d-a imposta* aos proflsiionai*
até esta data.

d* -- considerar seus aelhor*>s louvo-

ra, a par dos agradecimentos
que formula, aos funcionários e
proílaslona!.- do turf, ^ela cola-
joração eflriente oue lhe presta-
iam. no desempenho de suas ar-
d'!Bs atividades.

Aos Senhores Representantes
dv imprensa, a cuja construtiva
«•- tlca tanto ficaram a d^ver —

i algrado a paixão lrreflctl.lr de
r.íun» menos avisados — id«n-
ticos e repetidos agradecimputos.
Par como concluída. en'lm —
atendendo a já citada colabora-
c*o e reconhecendo-lhes o devo-> h
fi mento no rltra a qua ee ea«n '

põem e conseqüentes condições
patológicas em que atuam —
às penalidades Impostas àqueles
P ofisslonai*.

e) — ordenar o pagamento doa pra-
mlõa das corridas dc 17 a 18 r;o
corrente.

TERCEiHO PAREÔ — 1 110 MrTKOS
— AS 14 HORAS E 10 MINUT'*! —

— Crf 10.000.00 —
» 1 Miragem 54 Kg .

11
< S Ctlapô  54 - 

!

í 3 Islecha  »f " j
'i .( 4 Zalra .. .. 50

64
U
58

( 7 Pilantra 52

t 8 Re ama *% -
SVTIMO ÍARKO — 1.200 TIETROS
— AS 17 HORAS I I MINUTOS —

— Crf 12.000,00 —
( 1 Irresistível  60 li*

»i
í 3 le.ro  M "

a Alvanel
| 8 Nacelle

7 Ltngote

f g C.O.T.
] 0 Abunsn

( " r«o(ra .

Soe. BEBIDAS CARIOCA

54
52
54

QUARTO PAREÔ — 1 200 METP.OS
— AS 14 HORAS E 50 MINUTOS —

( 3 Moratln ..
3!

i I Kaiualuefo

( 5 *a.rita
3 1 I Li|ie ..

( 7 Abi tn

( 8 9<x«rn Boy
4 | 8 Ituano .. .

t " Parlamento

•¦o

hi
0

34

at
rO
53

¦

1

i ¦
I

; g
i 8
I 8' i
».aa

SENSACIONAL! 11

UM CONJUNTO DE R A D I O-V I T R O L A
EQUFABQ COM t

RADIO INVItTUS — TOCA-DISCO "WEBSTER" 
PARA IX DIS-

COS COMIW8 OU LONG.PLA1Í B UMA CAIXA A ESCOLHER NOS
MODELOS t

— RtiSTICO OlI COLOMAL

TUDO ISTO POR APENAS

Cr$ 4.050,000

tOHMAS BE PAG.ldt.VrO ? A VONTADE DO FREGLfcS

CASA MAR1Z E BARROS

RV A M AR ÍE E BARROS, 47 0
PRAÇA DA BANDEIRA

Um amigo meu, pre.
aldente de uma grau-
de empresa teatral e
cinema togràíicw, foi
convidado para almo-
çar no restaurante do
Jockey Clube. Eu nfto
vou dizer o nome da
pessoa, porque a pes-
«oa mo pediu segredo.
Em todo caso. para nfto
deixar curiosos os os-

i sociados do Jockey Clu-' 
be. nfto direi o nomo
mas direi as iniciais —
Dr. Domingos Sogrcto.

O que rne "ontou o
Dr. Domingos Segreto
fas-me lembrar aquela
historia do aldeão, o
cabrito e os três la-
drõeo.

Um aldeão tinha
uma cabra premiada
pela cegonha com dois
oabrltlnhoc. um do se-
xo masculino e outro
do sexo feminino
Quando os cabritlnhos
ficaram em ponto de
bala, o aldeio resolveu
vender o cabrito e fl-
car com a cabrita.

Um dia, o aldeáo se-
gurou o cabrito pelas
pernas, colocou-o ás
costas e pos-se a ca-
mlnh.r pela eetrada
rumo á feira.

A certa altura veri-
ficou qua três homens,
depois do segredarem
qualquer coisa, deao-
pareceram na estrada.

Depois de uma lon-
ga caminhada, um dos
homans aporaoeu a
perguntou-lhe:

Quer vender esse
cachorro?

Que cadiorro? I...
Retrucou o aldeáo.

Bsse que o senhor
leva às costas.

Isto náo é caclior.
ro, meu amigo. 1* um
cabrito, filho de minh«
cabra.

Mais adiante apare-
ceu o segundo vlgaris-
ta • perguntou ao al*
defto:

O seu oahorro astá
cansado?

Que cachorro?!...
Esse que o senhor

lava às costas,
O aldeáo colocou o

cabrito no oháo 0 re*
trucou:

O senhor náo vê
que Isto é um oabri-
to?!...

O vigarista sorriu,
sarcasticamente e o al-
defto proaaegulu o seu
caminho melo descon-
fiado.

Nas proximidades da
feira surgiu o terceiro
vigarista e fez novo
pergunta «o aldeio:

O seu cachorro
está doente? Vsl levá-
lo ao veterinário do
Jockey Clube?

O aldeáo retirou o
cabri,to d«s costas,
olhou-o demorada-
mente e murmurou:

Será possível que
o filho da minha ca-
bra seja mesmo ca-
chorro?

E o pobre do aldeáo,
sugestlonado. abando-
nou o cabrito na ea-
trada e seguiu triste
para a feira.

Hora* depois, verifi-
cou que alguém pre-
tendia vender o seu
cabrito na feira. *pro.
xlmando-se do rende-
dor. perguntou:

Por quanto vende
este cachorro?

Os prosélitos da can-
d Ida tur a do Sr. João
Borges, também con-
vencem por auto-su.
gestão.

O Dr. Domlr.eos Se-
greto, mal entrou ao
salão de refeições do j
Jockey* Clube, foi abor- '

iarto, ra.
Ínterim*

dado por um amigo
do «tual prwMent. do
Jockey Olub», que 1b.
disse:

Já Ml que • »
nhor vai rolar acaso
grande astro qua brl*
lha, com lnexcadlval
fulgor, na conatefcaçá*

Joquelclublana, o 11 us.
tr&diaslmo, excelentls-
almo e revereadlaalmo
Dr. Joto Borsea...

O Or. Domingo. 8..
greto. lealawnU, con.
fessou que nfto era as«
soclado do Jockeor Clu.
be.

Velo o segundo, «
terceiro, o quarto,
fim, uma fila
navel d. cabo. el.tto-
rals do Sr. João Bor-
ges, todos com a mas-
ma chapa fanhosa di
gramofone da conta.

A todo. o Dr. ti»-
mlngos Sayreto res-
pondla:

Mas eu nfto sou
soclo do Jockey Clu-
be ...

Os pedidos de *6to«
foram tantos e o Dr,
Domingos Segreto fi«
oou tio .UKeetlooado.
que ontem foi oottvl-
dá-lo para um jantaf
de anlversarlo a ftéli»
zar-ae no próximo^dta
28 O Dr. Domlngoi
Segreto puxou On»ca-
demo de anotaçtb •
disse:

-Kau dia. «f do
Prado, náo posso. Tou
ás eleições do Jockey
Clube. Vou votar no
Jofto Borges.

-Mu o unbor cio
é Kck> do Jockey ®iu-
b»?!... *

E' por isso meamo.
Se fosse soclo do Jbo-
key Clube náo rofarla
uo Jofto Borges!... O
mea roto seria ptm a
Mario Ribeiro... '

A60RA TAMBÉM EM TABLETEST

O MELHOR- 0 MAIS AKTI60 -0 
MA1Í ITlCAíi

BEFUMADOR s

CABOCLO ;
CA0A CAIXA CONTá/vt UIM* OCAÇÂo

distribuídos,: CHAVES' & FILHOS LT^A
BíCOíoRO!SA5.ro 2-fi JZIO

/

Lauraaram-

I
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BRASIL CHEGARÁ DIA 1,°
Maii um jogador estadual deverá ter incorporado ao plantei que está treinan do sob a direção de Manoel Leite Pitanga para disputar o Torneio de Basket
dos Jogos Olímpicos de Helsinki. Trata-se de Brasil que, segundo comunicação recebida ontem pela C.B.B., chegará à nossa cidade no próximo dia 1°.

EM 
JULHO, 

0 FEMININO DA CIDADE

ABERTAS AS INSCRIÇÕES, Alt O DIA 30, MA F. M. B. — 
BOTAFOGO, VASCO, FLU-

MINENSE, FLAMENGO E CARIOCA E. C., CONCORRENTES CERTOS — DETALHES
O basketball feminino, sem dúvi-

da alsuma, está tomando forte incre-
incuto em nosso país, como ficou
l.!*namente demonstrado no recen-
te certame continental de Assunç&o.
As "estrelas" nacionais, em que *>ese

- a perda do titulo que esteve a nossa
mercê, exibiram-se otimamente
deixaram excelente Impressão nos
técnicos e dirigentes dos demais con-
juntos que se fizeram representar
no" IV Campeonato Sul-Americano de
Uaslcetball Feminino.

O BRASILEIRO E O MUNDIAL
Ainda para este ano teremos duas

Importantes competições entre as
atletas nacionais que, inicialmente,
estarão empenhadas no certame bra-
sileiro de setembro e, posteriormen-

FLAMENGO

52x38

Como Decorreram As Fes-

tividades No G. E. De

Quintino — Resultados

Das Pelejas Travadas Em

Comemoração Ao Clube

Suburbano

Nas partidas realizadas por oca-
slôo do encerramento dos festejos dt
aniversario do Grêmio Esportivo de
Quintino, mesmas apresentaram
os seguintes resultados, na partida
de basketball feminino, entre at.
equipes do Grêmio e do Madurelra
A. C., saiu vitoriosa a representação
orientada por Charles, pelo expres-
slvo score de 40x20. Tomaram parte
nesta peleja as seguintes estrelas:

GRÊMIO: Gllclnia (10) — Marina
(2) — Irani (11) — Eugenia (2) —
Marlene (3) — Ablgall (3) — Nelde
^2) e Ivone (8).

MADUREIRA A. C.: Dlclola (3) —
Carminha (2) — Eunlce (10) — Cel-
ma (6) — Del Carmen — Ione e Ve-
ra.

VITORIA DAS MOCAS DO FLAMEN-
GO NO VOLLEYBALL

Na partida de volleyball. entre as
equipes do Grêmio de Quintino a
do C. R. Flamengo, a representação
rubro-negra venceu por 3x0. respec.
tlvamente 15x8 e 15x8, e as equipes
formaram com a seguinte constitui-
ção:

FLAMENGO: Pequenina — Roslnha
— Lella — Marlene — Carminha e
Carmen Godinho.

GRÊMIO: Irani — Gllclnia — Sld-
néa — Sônia — Eunice — Mamina e
Ivone.

52X38, PARA O FLAMENGO

No prélio de basketball, entre as
equipes do Grêmio e o Flamengo,
caiu vitorioso o "ílve" rubro-neuro
pela contagem de 52x38, após um
primeiro tempo equilibrado, onde a
equipe do Grêmio esteve sempre co-
mandando o marcador com largas di-
ferenças chegando a estar vencendo
por 19x12, quando então, verificou-
ke a reação do "ílve" da Oavea que,
acabou por bater a equipe gremls-
ta pela contagem acima, ou seja,
52x38. Jogaram e enccstaram os se-
guintes atletas:

GRÊMIO: Charle» <9) — Wilson f3)
Valter <8» — Valdir (2) — Vantull

(7) — Plinlo (5) — Ivan (2) — Ti-
burclo 121 — Aldo e Italio.

FLAMENGO: Dobinha (8) — Gu»
guta (1J) — Artur (6) — Mlauel (51Raul (9) — Sérgio (2) — Ivan
(21 — Morgado (21 e Paulista (5).

Como Juizes, funcionaram Mario
Newton Leal e Gilberto Borges.

Usaram da palavra anos o térml-
110 das partidas, os Sr». Gilberto Car-
tloso, presidente do C. R. Flamengo.
Gama Filho, presidente do Grêmio
ele Quintino, e João Batista Martins,
representante Uo Madurelra A. C.

te, no mundial que será realizado no i as que futuramente estarão obrigadas
Chile. Como * lógico, o primeiro lar- a defender o renoma do baiketball
vlri da campo de ot>i»rvaç*o para feminino do Bnall,

UMA REALIDADE, O CAMPEO-
NATO CARIOCA

A Federação Metropolitana de B;

| 
ketball, desejando dar cabal cum.
prlmento ao »eu calendarlo oficial,

[ vem de abrir lnicrlcftei para o certa-
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O quadro campeão Ja cidade é um tios tert os concorrentes ao certame a ser iniciado em Julho
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OS BASKETBALLERS NACIONAIS FICARÃO ALOJADOS •

NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DE
ESPORTES DA MARINHA — OUTROS DETALHES

"A 
NOTICIA" NO

BASKETBALL

Hoje, A Estréia De Seu
"Five" 

Frente Ao Rio

B. Clube

Iniciará hoje, às suas atividades
esportivas, o "team" de basketball
de "a Noticia".

O seu primeiro atlversario será o
Rio B. C., que conta com valorosos
praticantes da "bola ao cesto". Esta
Jogo será realizado hoje, dia 27. fn
20.30 lioras, no glnallo da Associação
Cristã de Moços, à rua Araújo Porto
Alegre, 36.

A entrada será livre.
Os atletas que defenderão as co-

res de "A Noticia" B. Clube sào 03
«PSUlntes: Torre» — Antonlo — Hen-
rlque — Jalro — Valter — Fcrnan-
do — Germano.

Os preparativos em torno da seleção brasileira
que ira a Finlandla estão sendo feitos com muito ca-
riiiho pelos dirigentes da Confederação Brasileira de
Basketball. Assim é que todas as facilidades estão
sendo postas ao dispor do técnico Manoel Leite Pitan-
ga e, mesmo assim, ainda estão dependendo de solu-
çao as licenças que estão prejudicando a presença de
alguns dos elementos convocados.

CONCENTRAÇÃO, PONTO IMPORTANTE

Desde inicio, como é lógico, aventou-se a necessi-
clade de ser conseguido um local para que os basket-
ballers ficassem em absoluta concentração até o dia
de embarque para os Jogos Olímpicos de Helsinki.
Essa providencia, que só poderia ser tomada no mo-
mento, isto é, com a participação de todos os elemen-
tos que ainda se encontravam ausentes, deverá ser
posta em prática dentro em pouco a fim de surtir os
efeitos esperados. Sendo assim, é de se prever para
breve o recolhimento dos quatorze players que serão
escolhidos para representar o nosso país na maior

ada do esporte mundial.

NA ILHA DAS ENXADAS

Foram estudados, conforme já informamos, qua-
tro locais para a concentração, ou seja, Escola Naval.
Ilha das Enxadas, Escola de Aeronáutica e Escola d«
Agronomia, sendo que o segundo é que está mais ga-
rantido de ser o que abrigará o selecionado durante
a fase final do treinamento elaborado por Pitanga.
Como é sabido, as confortáveis dependencias do De-
partamento de Esportes da Marinha já foram utiliza-
das para o mesmo fim antes da realização dos Jogos
Pan-Amerlcanos de Buenos Aires.

Ano XXII, Rio d# Janeiro, terça-feira. 27 dé maio de 1S5.J
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me feminino, fixando o seu término
para o próximo dia 30. Ao que sou-
bemos, deverão atender a essa obri-
(•{to as equipei do Botafogo, Vli-
co, Fluminense, Flamengo, Carioca
E. C. e, posivelmente, o Grêmio de
Quintino.

Transferidos

A. A. Grajaú x Jequiá E

Botafogo x Mackenzie, Os

Prelios Transferidos Pelo

Mau Tempo
O mau tempo reinante na noite de

ontem impediu que a Federação Me-
tropolltana de Basketball efetuasse
todos os trêg Jogos pelou certames
das dlviaóes de Aspirantes e .Juve-
nis. Desta forma, do três Jogos pro-
gramados para a noitada esportiva,
somente um pôde ser realizado e
isto porque, estava designado para
o ginásio do Carioca E c., entre o
quadra local e o TIJuca.

Atlética Grajaú x Jequiá e Botafo-
go x Mackenzie, foram os Jogos trans-
feridos.

8KXTA-FEIRA, Og JOGOS
TRANSFERIDOS

Em resolução de ontem, a dlre-
Ção técnica da entidade carioca re-
solveu marcar para a noite de sexta-
feira próxima os encontros trans-
feridos, ficando iara a noite de ama-
nhã, os Jogos Já marcados e que es-
tão noticiados em outro local desta
página.

AUTORIDADES ESCALADAS
A. A. GRAJAÚ' X JEQUIÁ' (qua-

dra da A. A. Grajaú) — Aladlno As-
tuto e Armando Macedo, Juizes —
Sérgio Rosa, cronometrista — José
Moutlnbo, apontador — Homero S»n-
tos, delegado.

BOTAFOGO X MACKENZIE (qua-
dra do Botafogo) — Luiz Marzano e
Mario Newton S. Leal, Juizes — José
Guió S. Filho, cronometrista — Ha-
fclb Dahia, apontador — Augusto
Baltazar, apontador.

I

O BOTAFOGO EM

NITERÓI
Em Nota Ofictel de ontem, a en-

tlOade concedeu licença ao» Botafogo
para participar de Jogo amistoso,
hoje, em Niterói, contra o Clube
Central.

AMANHA, 
0 FLA X FLU

NO GINÁSIO DAS LARANJEIRAS, OS P RELIOS DE ASPIRANTES E JUVENIS -
OS JQGOS COMPLEMENTARES DA RODADA DA SERIE 

"A

Amanhã, os aficionados do basketball ca-
rioca poderão apreciar interessantes prelios pe-
los certames das divisões tíe aspirantes e ju-
venis. Entre os quatro jogos programados pa-
ra a noitada esportiva de amanhã, destacamos
o prelio entre os asplrantçs do Fluminense e

DA F. M. B.

Flamengo, no ginaâlo das Laranjeiras, e que
poderá ser o mais equilibrado jogo da pre-
sente temporada em curso. A preliminar, en-
tre os quadros Juvenis também poderá agra-
dar, porem, os locais reúnem malotes possi-
billdades para a vitoria.

OS JOGOS COMPLEMENTARES
Três Jogos completarão a ro-| pilos de Guilba. No encontro

Sampaio x Vasco, há grande
equilíbrio entre os quadros e
na peleja de aspirantes, os
primeiros esperam nova vito-
ria de categoria. América e os
defensores do Carioca da Ga-
vea. poderão proporcionar óti-

dada. Grajaú T. C. x Sirio,
Sampaio x Vasco e América x
A. A. Carioca. Na quadra da
Av. Engenheiro Richard, os
grajauenses e n f r e ntarão os
defensores do Sírio e Libanês,
com maior chance para os pu-

H0 FEMININ0 INTEK-CLUBES

TODOS 08 DOMINGOS NOS JORNA-
LEIROS UM NOVO NÚMERO DE

"JÚNIOR"

DOIS JOGOS PELO

TORNEIO DO CA-

RIOCA

Na noite de hoje prosseguirá o
XI.0 Torneio Aberto do Carioca
E. C., patrocinado pelo JORNAL
DOS SPORTS.

OS JOGOS E OS HORÁRIOS
Ás 20 horas: A. A. Eldorado x

Colepjo Piedade, e às 21 horas:
Combinado Tupi x A. A. "A For-
taieza". A direção do To.rneio de-
signou as seguintes autoridades
para o controle dos jogos:

Juizes: Heliodoro Dulcetti e
Léo Melo: Apontador: Norival
Menas: Cronometrista: Armando
Coelho e Delegado: Haroldo Lobo.

ARNALDO ARZUA,

TÉCNICO DO ALIA- 
•

DOS
O Clube doa Aliados vem de eomu-

nlcar que o esportista Arar Ido Ar-
zua é o responsável peLis sina equl-
pes. funções que exerce cem remu-
ne ração.

APTO PELO MAC-

KÉNZIE
A Pederaç&o Metropolitana de Bas-

kettvill tomou conhecimento do exa.
me médico procedido pelo S. C. Mh
ckenzie em aéu jogador Nlldo Praga-
:ia, tendo o mesmo, sido inscrito e
rcsl^t^do na entidade carioca.

LICENÇA A JOGA-

DORES
A entidade carioca concedeu li-

cença aos basketballers Haroldo
Léo de Paula, Astrogildo de Aze-
vedo Serejo, Aureliano César Lo-
pes e Luiz da Silva para parti-
ciparem de ,|o?os amistosos, pela
equipe da Policia Especipl, no II.0
Torneio do Carioca E. C.

GILBA, TÉCNICO DOS

JUVENIS CARIOCAS
A Federação Metropolitana de

Basketball vem de desienar o
esportista Ezio Borges Lima, o
popular Gilbinha, do Grajaú T.
C. para responder pelo preparo
c orientação técnica do seleciona-
do carioca de Juvenis que intervi-
rá no próximo Campeonato Bra-
sileiro de Basketball.

nmoe tHMij, o mio m seleto

CONTINUAM ANIMADOS OS TREINOS

DOS OLÍMPICOS —OUTROS 
DETALHES

£?
*

Amnnhâ, mais um treino será efe-
tuado pelo selecionado nacional que.
vem se preparando para os Jogos
Olímpicos de Helsinki. Dentre os vln-
te Jogadores selecionados pela C.B.B
cinco fazem parte da equipe que em
Londres, obteve as medalhas olim-
picas referentes ao terceiro posto, se-

guindo os "ílves" dos Estudos Uni-
des e França. Agora, ao Invés de den
Jo-adores como da Jornada anterior
Irão quatorze e. este é o problema
do técnico Manoel Leite Pitanga, ou
seja. escolher dentre os vinte, os
quatorze melhores. O trabalho de se-
leçâo está atrazado e lato porque

clínica especializada de PENICILINA

DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM

CLENORRAGIA E COMPLICAÇÕES

1 ratamento da impotência sexual por processos ex-
tra-modernos, da sifilis em 15 dias por métodos empre-
•,'ados na América do Norte e com exame de laboratorio
para comprovação de cura

PROSTATITES - CISTITES

Consultas Cr$ 50,03

Tonsultorio: Rua Álvaro Al-
vim n 24 - 11" andar - saia
n 3 Telefone 22-4231 — à noite
tfas 17 às 20 horas DIAR1A-
MENTE.

EM FRENTE AO RESTAURANTE ROSAS

1NIEIR0

cinco des convocados estão aussn-
tes do treinamento, todos, ainda sem
licença oficial para se ausentarem
dos sons serviços. Tales, Campineiro,
Braz, Alexandre e Brasil, ainda não
se apdesentaram e são os paullstaa
ausentes.

NA ESCOLA NAVAL E A TARDE
O problema da concentração ainda

nâo está resolvido em definitivo o
desta forma, os Jogadores naciopaiu
continuarão treinando no ginásio da
Escola Naval. Amanhã, os exercícios
Individuais e coletivos serão efetua-
dos na parte da tarde, ás 18 horas.

CAMPINEIRO, UMA DUVIDA
Embora a entidade máxima do bas-

ketbnll nacional ainda não tenha
conhecimento oficial, podemos adi-
antar que o bandeirante Campineiro,
deverá chegar no decorrer desta se-
mana. Segundo pudemos spurar, o
Jogador da seleção paulista contraiu
matrimonlo e deverá passar alguna
dias no Rio a.jós a "lua de mel" «
então, pasaará a integrar a seleção
convocada pela C.B.B.

OS CONVOCADOS
Os quinze Jogadores que estão trei-

i nando sio: *li;od4o — Alfredo —

j 
Mario Hc-rmea — Tláo — Rui de

| 
Freltaf — F-almundo — Almlr — Al-
varo — Godinho — Zé Luiz — Paula

I Mota — Ançelim — Bombarda —
I fc.mniaiüia e -Malr.

DEVOLVAM OS FORMULÁRIOS. ATÉ O DIA 30,
PEDE A COMISSÃO ORGANIZADORA - NOTAS

Aumenta, dia a dia, o Interesse pelo Tor-
neio cie Basketball Feminino Inter-Clubes.
Prova disso é o apreclavel número de agre-
miações que nele intervirão e os que já reti-
raram os indispensáveis formulários são os se-
Rulntes: Glube Olímpico de Jacarepaguá, Ma-
dureira A. C., Grêmio de Quintino, A. A.
Méier, Madureira T. C., A. C. Tupi, Combi-
nado Normallstas, Carioca E. C., Nova Amé-
rica e Imperial B. Clttbe.

DEVOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO
A Comissão Organizadora do Torneio,

oue será em homenagem ao JORNAL DOS
SPORTS, solicita dos representantes dos clu-
bes que devolvam os formulários devidamente
preenchidos dentro do prazo, a fim de não
acarretarem anormalidades para os seus tra-
balhos. Conforme já publicamos, esse prazo

(Vi' UZ encerra-se no próximo dia 30. às 22 horas, po-
Torneio Feminino dendo essa providencia ser adotada em qual-

quer das sedes dos clubes promotores, ou se-
iam: Clube de Sub-Oflcials e Sargentos da Aeronáutica, Clu-
be Olímpico de Jararenaiuà e Madureira Atlético Clube.

PRÊMIOS PARA OS VENCEDORES
Foram instituídos diversos e numerosos prêmios para as

eauipes participantes, o que dlvulearemos dentro em breves
dias. Também será nomeada umi Comissão no sentido de re-
cepcionar as autoridades e convidados por ocasião da aber-
tura do Torneio Feminino. ¦ .. !. .. , j

NO OLfMPICO DE JACAREPAGUA
O Clube Olímpico de .Jacarepaguá, disputará o Torneio

Inter-Clubes Suburbanos, reforçpdo de Ivone e Nivea, duas
expressões do basketball carica. No próximo domingo, o qua-
dro de Jacarepaguá. treinará em conjunto no ginásio dos
Sub-Oflciais e Sargentos ria Aeronáutica, a fim de escolher as
suas representantes. Fstão convocadas as sculntes atletas:
Ivone, Nívea. Trotte, In-rrlman. Terezinha, Léa, Marli, Con-
cel<*ão. Alfredina, Vera, Ivone II e todas que desejarem par-
tlclpar deste Torneio.

TAMBÉM O INSTITUTO RABELO
Já é certa a particinacjio do Instituto Rabelo, no Torneio

Suburbano Juvenil dr> Basketball, representado por uma for-
te equipe. No "clichê", 

aparece o forte conjunto do 
"Grêmio

Eurico Rabs'o", formado pelos seguintes jogadores: Hervecio,
Jack, Ari Vidal, Silvio, Paulo, Car'os, Asgal, Carlos Nogueira e
Ailton. Mascote Celso Ventania Porto e responsável, Glauro
Couto.

mo confronto, r.a quadra de
Campos Sales.

AS AUTORIDADES ESCA-
LADAS

GRAJAU T. C. X SIRIO —
Quadra do Grajaú. Jonatas M.
Costa e Nelson S. Carvalho
Juizes: Armando Coelho —
Cronometrista: Pascoal Bruno

Apontador; Homero Santos '
Delecado.

FLUMINENSE X FLAMEN-
GO — Ginásio do Fluminen- 1
se. Aladino Astuto e Guilhe--
me Fleischauer — Juizes: El- í
cio de Almelria Santos _ Cro- !
nometrista: Raimundo Poret- |
tl — Apontador; Edir Saraiva 1

DeWado.

SAMP4IO X VASCO - Qua-
dra do Samoalo. Noli Cout!- |
nho e Joaouim Grpnii Ríbei-
ro — Jui7-s: Sérgio Rosa —
Cronometrista: H»)io da ^ei^a j
Martins — /nontarior; Inaiá
Mirp^Hn — r>el»ga<-'o

AM*PTCA V A, A. C4t?IO-
CA — O u a d r í* **o América..
Lu1* Mar'""o o"-
volra — J"i7es: ,To«4 OuH R.
^Ilho _ Cronometrista: José
Mo«Mnho — Auorit«'lo>" Pau-
lo Henrlqucs — Delegado.

B,—^ VMM 1 Ik ^H

CONVOCAÇÃO DK

BASKETBALLERS
RIO BASKET CLUBE — Rea-

luando-se hoje. no ginásio da A.
C. M.. o jogo amistoso de basket- |bali, com inicio para as 20 ho-
ras, entre os l.°s. quadros do
Noticia 1 

x Rio B. C„ pede o di- !retor do Rio B. C., o comoareci-
mento dos jogadores abaixo men-
cionado*. às 19 horas, na sede pa-ra seguirem incorporados para o
loc«l do jogo:

Ribeiro — Nailde — Blra —
Armando — Macedn — Armin-
do — Hoower — Gledistone —
Francisco — Rafael — Levi — Le-
cl e Jacob.

Os vinte e trés clubes concorrentes ao II Torneio
Aberto do Carioca E. C. estão distrtbuidos em duos
chaves. Acima, vemos quando João Coelho, um dos
dirigentes do Torneio, esclarecia a situação dos* con-
correntes, dentro das respectivas chaves aos nossos

 companheiros.

O II Torneio Aberto do Carioca E. C. tem revelado
bons valores vara o basketball carioca. Entre os qua-
dros concorrentes, destacamos a Associação Atlética
Lincoln, vitoriosa equipe do bairro da Saúde e que
está credenciada aos primeiros postos do torneio em
questão. O clichê apresenta o quadro que está agra-
dando aos que vêm assistindo às animadas pelejas.

Outro quadro que deixou ótima impressão foi o da
Associação Atlética Santa Teresa e que em sua maio-
ria conta com jogadores universitários. Acima, os
componentes do grêmio de Santa Teresa e que apa-
recem com boa chance para a classificação final do
Torneio realizado no ginásio da rua Jardim BotAnieo.

fijli ^ ^ jflf c ¦ II j
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O Esvoi-te Clube Atlântico, embora sendo derrotado
pslo quadro da A. A. Lincoln, -deixou boa impressão
aos assistentes do Torneio Aberto do Carioca. O con-
junto do Estado, ainda terá uma chance neste torneio

RAIOS X — 
MÉIER

Radioscopias — Radiografias — Radiodiagnósticos
D rs.: J. Marini — O. E. Lisboa — J. C Amado

RUA ARQUIAS CORDEIRO, 245 — Sobrado <Em frente à Light)
Executam-se exames em residencia — Tel. 29-6165

APROVAÇAO DE

JOGOS
A entidade carioca vsm de

aprovar os seguintes resultados
de jogos pelos certames c'.e Aspi-
rantes e Juvenis:

ASPIRANTES:
a) marcar um ponto para a

A. A. Grajaú, por ter vencido o
S. C. Mackenzie, pela contagem
de 65 x 18, em 21 do corrente.

bl marcar um ponto para o
Riachuelo T. C., por ter vencido o
Botafogo F. R.. pela contagem de j
56 x 52, em 21 do corrente.

c) marcar um ponto para o
Imperial B. C„ por ter vencido o
Jequiá E. C.. pela contagem de j
52 x 34, em 21 do corrente.

d> marcar um ponto para a A.
A. Grajaú. por ter vencido o Ti-
Juca T. C., pela contagem de 36
x 29. em 13 do corrente.

NOTA: Retificaç&o do constan- |
te em N. O. n.° 71.

JUVENI'8:
a) marcar um ponto para a A. 

'

A. Grajaú. por ter vencido o S.
C. Mackenzie. pela conta"em de
54 x 23. em 21 do corrente.

b) marcar um ronto para o
Botafogo F. R.. por ter vencido o
Riachuelo T C.. nela contagem de
60 x 36. em 21 do corrente.

c> marrar um ponto para o
Imperial B. C.. por ter vencido o
Jequiá E. C., p?la contagem de
19 x 23, em 21 do corrente. |

CORTADORES DE PELES

Fmisg-se de cortado-

ves de 
peles e de um re-

tocador 
para a seção de

e3&co$pi&* Csa. Calçados

"FOX", 
rua Mendonça, 9.

rw>9 milhoes

fin 
DC CRUZEIROS

ALGUÉM LHE DEVE?
Promissórias, duplicatas vales, tudo enfim, que repre-

sente valor. Rua da Quitanda, 3 — 3o andai — salas 310 u
314 _ Telefone: 52-6421.
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