
HPHi Depois cio pleito no Club Militar I
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I «erótico, guando conversaram, cordial mente, sobre vários assuntos por ocoirap do 
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I j DESITflOÇOS DO-EDIFÍCIO EM CONSTRU ÇÃO, ONTEM DESABADO EM BOTAFOGO p
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Minutos antes havia sido co mpleiada a segunda lage —
Cinco operários feridos — Um deles íoi retirado dos es-

combros pelos bombeiro 3 — Inquérito na policia

portânesâ

i

«te 03 conselheiros ©«ves, Artur Possolo
W, João Scharbel!
SJ.lareira, Machado
gJi.Declode Miranda,
Contem em sessão or-'¦*» presidência do«¦Fontenelle, o Cou-

0:-if-m r]„, advoga.

Se « assuntos em¦a a o «crlmc dn Ci.
K.eaPósn abei-w*. trabalhos o conse-
2"»» Neves Zm-«oemats (,„, 0 criml.« N(io Heitor dese-
2 V Conselho so-
f* Profissional",
l,TAl,0 DELEOADO

ais ^rtki Hci-
i], ™ a sua exposl-

;¦¦,! Çelegado do 2°
¦WMa"mSermes Mac""-
ii. °-o a compare-

ti-i . :a [lm de pres-

¦íK«veÇnlrB quem
^S-"":""»:*%,2 ' C(J»sidcran-

¦í5ü j:" J«e em varias
Pãte ?i crl!nI»alistaJI

w't f»ÉKT ^ - L6/m C)

Í¥nkk
! *•« «micos
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I_2» de 
"R'Zai adotarão

1 S das ü^0' !sl° é-

emente. '

Novas pers-
|irrli\ü\ para
a rriili/íiiiio

.©

Brasli.
fundo-
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iEíi Topa Hio"
Eleita a comissão dc
vereadores para se
entender com os di-
rigentes desportivos
Abrem-se novas perspecti-

vas para uma solução no im-
passe criado cnlre o Flumi-
nensc P. C. e a Câmara Mu-
nicipal, relativo ã realização
da "Copa Rio".

O legislativo carioca, nu sua
sessã de s:giuida-feira últi-
ma, negou urgência para a
discussão dn requerimento do
sr. Salomão Filho, determi-
nando <i nomeação dc unia
comissão para estudar, coin
dirigentes do desporto cario-
<-a. o pretendido aumento de
preços dos ingressos no Ma-
racanã, por ocasião da clispu-
Ia do referido certame. To-
tlavia, na sessão do ontem da-
do a interferência hábil cl o
presidente Mottrão Filho, pfl-
de a Câmara votar tal pro-
posição.

E' verdade que no primei-
ro escrutínio o número de vo-
tos em branco foi superior ao
alcançado pelos componentes
desta comissão, provocando,
assim, nova voatção, sendo
ciue, desta feita, foi a cnmis-

.ião ekita com 2G votas.
A comissão em causa, ft»

cou assim constituída: Cas-
tro Menezss — Couto de Sou-
za — Hugo Ramos Filho —
Afonso Segrcto 'Sobrinho c
Leite dc Castro.

?J^yÍAU ..^iiiiiiiiíA à-aai

A.s urnas da Capital apresen-
taram os seguintes resultados:

Elclicg. Estil.
1" uma 400 143
2" " :j!i.-> 150
3» " 429 150
4" " 391 11! 1
5" " 417 Mil
ti" " 373 103
7a " 370 173
H:l " 217 103
9" " 293 137

10n " 3(17 1 Hi
11a " 380 156
12!l " 352 173
VOTAÇÃO NAS CARTEIRAS

Foi o seguinte o resultado du
(Coni, na 4" pag. — Letra G)

ria
João Batista, o vigia

dHicio desabado
-©

O sr. Leopoldo Heitor, quando, ontem, aguardava a vez de
lalar na Ordem dos Advogados .

Padilha em ação
Prendeu o amante de Elvira Pago - "Ele é meu

'estrela", desoladasecretario , queixou-se a

Há tempos, o comissário
Deraldo Padilha, da Delega-
cia de Costumes e Diversões,
determinara que fosse feita
rigorosa investigação cm tor-
no da vida do Indivíduo On-
mer Gucrun Jo&ef Grimond
ou Gllbort Grimond, como,
era mals conhecido nas ru-

ülk&tiàisá-.. ri^frríihá-iikÃUi

das boêmias de Copacabana,
onde sempre era visto em
companhia da vedeta Elvira
Paga, e residente à ma Ba-
rala Ribeiro, 280, apartamen-
to 502.

Sem ocupação aparente,
(Coni. na 4" pag. — Lelra 2)

VARGAS AOS TRABALHISTAS ¦

ES om©
revolução em marciii*>

Participação dos leaders proletários na
administração c nos quadros políticos

Somos uma revolução
cm marcha,

Essns palavras constam da
Mensagem que o presidente
Getulio Vargas ontem enviou
aos convencionais trabalhls-
tas. Foi lida pcló deputado
Frola Moreira, por ocasião
da posse do sr. João Goulart
UangS) na presidência do
PTB, no sc encerrar a VI
Convenção Nacional dessa or-
ganização política.
INTEGRA

DA MENSAGEM
' A integra da Mensagem de

Vargas é a seguinte:
"Aos Senhores Con ven-

cionais:
Escolhi este momento, em

que vos achais reunidos em
convenção, para saudar a to-
dos os que representem o sen-
tlmento, o ideal e a ação do
Partido Trabalhista Brasllel-
ro- ¦ Constituis a força viva o
atuante do Partido, a maior c

, :i mais solida garantia do seu' 
futuro.
Oamlnhamos lado ii lado nus

lides de ontem o vos colocas-
leis com entusiasmo c deei-
são, na vanguarda das lutas
eleitorais que nos deram a
vitoria. Hoje, partilhais comi-
go c com os outros leaders
que elegestes, das reesponsa-
biliclacles do Governo.

REVOLUÇÃO EM MARCHA
Somos uma .revolução em

marcha, Vós, que aqui viestes
ele todas as latitudes do pais;
não representais os interesses
de uma região, nem as aspira-
ções de uma classe; não sois
ehearnações de grupos econo-
micos, nem imposições de. pri-
vilegios sociais. Saistes de lo-
das as profissões e atividades
para empunhar uma bandeira,
que 6 a da reestruturação eco-
nomica c social da Pátria, em
(Conf. na 4" pag. — Lefra D)

Tombou mals um edifício
da cidade. Dssta voz o des-
morpnaraentp ocorreu em Bo-
tafògo, na rua Guilhcrmmu
Guinlhe, 3(1 40, e cujas obras
estão a cargo da firma Cons-
trtitora Jofre Ltda., com es-
crilorio ti avenida 13 de Maio
23, 20:-- andar, sala 2031, c sob
a responsabilidade do enec-
nhriro civil Carlos do Oliva-
ra Gomes. CREA 2751-D.

O imóvel desmoronado se-
ria de 3 andares c estava seu-
do colocada a 2." laje quando
ocorreu o desastre. Estavam
ns operários, em numero i\r.
10, fazendo serão, a fim de
terminar Os serviços, o que
efetivamente aconteceu as
19,30 horas. Cinco deles já,
lia viam se retirado, e o vigia
João Batista fora tomar um
café na esquina,

Pouco depois, cerca das
19,50 horas, um forte estron-
do foi ouvido, alarmando oa
moradores da vizinhança-

o edifício òm construção
desabara.

RETIRAUO
PELOS BOMBEIROS

Imediatamente, foram avl-
ECidos os bombeiros, rumando
para o local o Serviço de Sal-
vamento do Posto Central, sob
o comando do capitão Fraga,
c tambem os' do Catete, eu-
mandados pelo capitão Saulo.

No meio dos escombros lol
retirado o operário Nilo Du-
tra, de 22 anos, solteiro. Es-
tava preso sob uma laje, su-
írendo forte contusão no to-
rax c escoriações generaliza-
das,

OS OUTROS FERIDOS
Ambulâncias do Hospital

Miguel Couto recolheram a-
(Coni. na 4" pag. — Loira F)

A senhora Maria Barbara Farias Alves, quando íalava á
reportagem

LATROCÍNIO EM PLENA GUANABARA
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"Loide
ala" teria sitio

irti sfenfro do bote
Acusados os marujos do "Dicto" — Dcsapa-
receram os 3.000 cruzeiros que a vitima rece-
bera momentos antes - Equimoses pelo corpo

O nicr/uiní.sfa Vjniciüs An-
tonio Cabral fl/yes, n vilima

A morte do marítimo Vinl-
cius Antônio Cabral Alves, de
34 anos, ocorrida domingo ul-
timo quando, ein companhia
de marinheiros do navio no-
ruegitês "Dicto", atravessava
a Guanabara, está sendo en-
ca rada por sua familia como
crime de latrocínio" e não co-
mo um acidente no mar, con-
forme Ioda a imprensa noli-
c ou inclusive o JDIARIO DA
KOirE, na ultima, segunda-
Icini.

O bote "Arapua", mano-
brado pelo catraelro Manoel
Santos de Oliveira, no qualia Vinícius, que era maqui-
nista do navio "Loide Gua-
lemala" e os marinheiros no
rueguezes rom duas mulhe-
res, não teria virado, por ex-
cesso de peso, como foi dito. '

D. Maria Barbara Faria
Alves, esposa dc Vinícius è
com êle residente, acaba de
(Conf. na 4a par;, -:- Zelra EX
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lâo muw mmMmk
Também nós amamos os nossos mortos ¦> sabemos rosr

P 'iiii loa Irlbiitandn-lhes ns derradeiras homenagens
fúnebres.

,S- no r.i.-.i das villmas do "Prcsldent"*, decidiu-se doi-
Mii-las uns selvas, a foinbrn dc cruzes toscas, não houve
iiIsmi nem propósito nem menospreza,

Hmtvr up.mas a força dc uma circunstancia Inclulnvcl

Dn Urusunl veio un protesto veemsnlc contra o qnt
pareceu aos amigos eus compatriotas que morreram no
Aragliaya, uni desça.'-;) dos brasileiros e americanos que
checaram ate aquela região distante. Como s? não conhe-
cessemos os teveres que semelhantes acontecimentos re-
clamam,

Estou cerlo de que se as coisas lhes foram explicadas
compreenderão melhor e nos pedirão desculpas.

Vejam que os próprios vivas não foram transportados
cio local como desejavam, Tiveram que curtir rudes penas
parn romper a mata bruta. Tiveram até que rebelar-se
apavorados com a hipótese rio permanecer.

como poderiam recolher o mandar para o liio os
restos dos mortos? Im cila, a piedade da familia e dos
amigos IrtV buscá-los, para que recebam o tributo da .sua
yaudade e repousem nas terras em quo nasceram,

A-J5TREGESILO DE ATHAYDE

FALECEP' JOHN ® .RFIELD
MOVA VOE ti :. • . ''.>

Kal:ceu ontem o auir co f.atro
• cinema John Garfíeld, na
dado dc 1)9 anos. Oarfleld. i|iie
eve origens muito humildes e

wOttdlecoraçu» dos
;ais. Zenóbib Cr* ç ¦•;¦;¦
; EsíiJJac Lca;

i'(n- iiiiii uaiiiii. • (¦ ihiu.i..
Iiiirn, 1'lcnu adliula para (laia i
hora, a serem npiirliir.aiiiiüiitr
lixadas, a icccii n para conde
1'iiraeáii ilns ijriieriils I uclyde!
Y.t iiuliiii dn Custa i' Ncwlon l.J-
llllac I.cal, alie deveriu realizar-
r.c lia l'nihnixa,la do Paraguai,
a ma nhã, dia •.".', ás líl hi ras.

Ttnja seu CABELO cont

ORF-LÉNE
c uni , . u .io Jo AiiíZÍ.I ZQ

CONHEÇA O VALOR
DO SEU IMÓVEL

i*. I 'A V iMi.üí ¦ ijíJÍUl LVilM >. i"í,l

propriuçri. s. inventários parti
lhas, seguros c balanços, conhe
i.a o valor de seu Imóvel

A Bolsa de Imóveis ineciiiinti
módica remunera', io avaliara
sua propriedade baseada nas
mais recentes solicitações da
oferta e da procura. Avenida
íilu Branco, 12(1, I" andar -
Telefone rj-.Mvj

'•) I* i noite

le narfl Iti
The Way". e

Representações
ArpiUiu-M* [iíh.i ns iiinms t!<* ar-
marinhos, cou retrós, dentais, for-
nituras r nrlefatos ilu hon:ulia.
C, I. "Intermedia" 1,1 ih. — Iía:i
ria Mbddíldr, MS — Sala II —

S;ln 1'fliilu

 ou ,i ouup.tr mn postaí;staciKlo na tela e nn rlbalta,
foi encontrado morto no. inte-
rlor do apartnmento de uma
atriz, .sil uado diante do avisto-
erntico pnrqtie Qrnmercy, Um
medico, chamado ao aparta-

• nento pouco depois das 10 ho-
ras da manhã, comprovou que
lohn (x::i.l.'i hav'n sucumbi-'.'.) •."ii fiieuHa de "um
ataque i ( > ação". As afio-'.*iclad-"s oüi-lals, investigando
is circii'1 'avias que rodearam
i morte do famoso artista, no¦pnrtamenl • da bailarina e¦triz íris Whllney, declararam
fiue Garflekl dhdnki-se ao ro-
ferido apnrl ime"
anterio",

O ulllnv.i film
íoi "Ne li.in Ali
n nlor estava preparando em
Nova York uma excursão toa-
trai de verão pelo interior dos
Estados Unido-,

Renovação e progres-
so nn li. F. Sí»?if.S'

.••.ao paulo, lt) i.Meridional)
-Falando n um grupo rie parla-
montnres, que visitou o oleoduto
c a refinaria de Cubatão, o Ad-
ministr/ulor da E.F. Santos-
Jundiai afirmou que, graças ao
oleoduto, está a ferrovia assina,
lando saldos crescentes. Rcspou.
sendo a uma pergunta, disse que
:i estrada sairá, realmente, do
rauime deficitário, graças tam-
bem ás normas de trabalho ado-
laclus, ao equipamento renovado
e a criação d() departamento ro-
dovlário. Informou ainda estai
em estudos n construção de no-
vas linhas de Santos a Jundiai
cujo custo está orçado em um
milhão de cruzeiros. Disse que a
estrada está eom o trafego mais
intenso do Brasil, pois transpor
tou sete e meio milhões dc tone
lnda.s no ultimo ano, bem como
1)5 milhões de passageiros,

•»* > „ <
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0 juiz 
"rochilou" p

foi considerado
ihcoinpclcntc

lim IDliU loram processados no
20." Distrito Poiicai aabrlcl
Pereira, Romeu Belchior e Mar-
gnridn Maria de Jesus, acusados
do crime rie íorimonlos gra-
ves u.i pessoa de um desafeto,

Remetido o processo pura Jui-
zo, foi o mesmo distribuído a
lli-" Vara Criminal, sendo ali-
nal Gabriel condenado a 5 anos
do rs. usão o os outros ciois a
l uno cada um.

Prosa Margarida Mana cie Je-
sus, verificou o criminalista Is-
mar Viana o Silva que o pro-
ceeso a ene a mesma respon-
dera cont nha graves irregula-
rldaties. sendo a maior a refe-
rente ao prazo que a lei defere
ao juiz para protelar sentença.

Impetrou então aquele causi-
dlco uma ordem dc Habeas Cor-
pus ao Tribunal dc Justiça, ale-
gaiido que, de acordo com o art.
19 da Lei de Organização Ju-
cUciaria, o juiz que proferiu sou
tençii já não era ma s comp:'-
leme paru tal, pois, tle muito
excedera s. excla. o prazo roje-
rido naquele diploma legal, j ünU.nii ft lwiu no iiue;i0.

Examinando pela primeira vez do "Bar e Café Beira Ma.''
a nrguição feita pelo relendo lá rua Visconde do Rio Branco
criminnlista a :¦)." Câmara Cr - ; 351. em Niterói, e de p:oprlemina!, por acórdão unanime dado de Manoel Martins, eis 4
após ouvir n explanação, da tri- ' anos, de nacionalidade porfubuna. dos lundameniofi da mo- guesa, que ali reside nos fim-
dida requerida, resolveu conce- dos em companhia de sua es-
der ..i ordem, anulando, a sen- posa, Irene Martins; de 45 anostonçn que condenou Margarida | verificou-se uma o s tupi d r-Marta de Jesus, expedindo, une i agressão, de oue foi vitima umdiatuinente, alvura de soltura menoieni !it'11 ^'vor. I Km romnanhiu de nlsuns

wm.

liilton Ferte'ra des Santos, no H~vpilal Antônio Pedro

Atacou o menor com
umo ocho de lenha

FUGIU O AUTCR DA BRUTAL AGRESSÃO

OtfrtterftalFstPtoto
to edico egôl rebate

o jyi .TeifesNeto
— Não temos nenhuma responsabilidade
no retardamento da remessa de processos
ó Justiça — E extranha: "Nõo é justo que
se faça sensacionalismo em torno de casos

que não nos dizem respeito"
u juiz relles Neto, em de.-,

pucho proferido no process i
a que responde um acusado,

imolar o linli

NOVA DIREÇÃO NO
"CORREIO DA NOITE"
E NO "CAMPEÃO"
Amplas reformas para uma nova fase

dos dois tradicionais jornais
AS li.tiritl.SAS Kctinidas tle Pulilicidaile S. A., que editam o

vespertino "Correio da Noite" c o tablóidc esportivo "Cam-
peão", ainlios ilcsln capital, passaram a novos proprietários.Com efeito, n Cúria Metropolitana, rciircscntadii por s
1'inb'óiicin o cardeal il, .laynie de Barros Câmara, pelu bispo
aii\iliar il, Jorge Marcos de Oliveira, por monsenhor Tavora •'
por varies inilras ilignilários celcsiãsticus c detentores do con-
tróln financeiro da .Socicdluie, ri-tirini-si' da mesma, por cessão
rir «nas mídias a um ifiMipo encabeçaria pei» ricputailn (iam*
Filho, conhecido político e educador,

1 ma nova fase, portanto, vai iniciar-se para as Emprca
liciiniilns flfi Publicidade S. A., sob a direção de seu novos pro-
prietários que se iirupúeni a dar o maior desenvolvimento à or-
Kanizaçã», imiiriminilo aos ('(iis referidos órgãos fe-çêo nítida-
inenln |io|iiilar.

A nnv.i iliretoriii li.iiiará posse às 11 lioras Ue Imie c seu^
membros são «s seuulnles: diretor-iiresiilcnlc, Oaina Fillio; clí-
retor viee-presiriente, Alberto Dcudato; diretor-secrelario, Abiicr
rie Freitas; diretor-tesourciro, Nelson Azevedo limnrii.

(Transerilo d» "Diário Popular" rie 20-5-52),

. ; insf;!'.i !
lia-.co Legal

.< ;m\ ,i- c desarrazoadas maximé em -o sabendo das cnflculdades de pessoal. Dispen
demos o mn ximo esforço pa¦n bem servir, maugrado aslefieieneias dc nosso quadrole legislas que data do 20

nos atrás.

:í:..íj;, o menor Hllton forrei-
.\ (.os Santo.-;, de lli anos. tro-
.tdor (ie ônibus c morador á
.vonida Ol-avlano, 85. nvi Bar-
cio, na capital fluminense, di-
igiu-sa ao referido estabeleci-
lento para fazer uma refeição-
Não lhe agradando o aspecto¦, caie, devido a sujeira ali

/..-.eivada, o trocador resolveu
jair, lendo na ocasião manifes-
tudo o seu desagrado h esposa
do comerciante, i\'i.) o aten-
dera.

Irene não sjostou e respondeu'•isperp.i.nonte a Hilton, oue lha
lisse que não estava disposto
i. "conversar fi.i:'(i" cm uniu
•¦.iulh.:r.

o conure.iaiUc, que aeompa-
nhava ria discussão entre a es-
posa e o trocador, apanhou uma
racha de lenha oue se achava
próxima e- investindo Iraiçoai-
ramente sobre o menor, vibrou-
lhe violento .oln' na cabeça,
prost'rando-o gravemente ferido-
\:nmero-os fregueses oue se
ichnvnm no rstabelcoimento
'.irotostaram contra n prociál-
mento cio comerciante, lentan-
;!o prendê-lo. mas ele homisiou-
se r.os func'os da ca^a, fugindo,
cm seguida.

F'>i conseqüência da confusão,
Irene, oue se acha grávida, foi
aoomstida dc nua crise de ner-
vos, sendo removida pnra n Ma-
ternidadn de Niterói.

O menor Hllton, rom a run-
rin.mcnlo rio crânio, foi interna-
(:o no Hospital Antoiro Ppí''o.
cm estado Bravíssimo.

A- autoridade;; da Delesa**la
de Plantão resistraram n oco:*-
rnpia, o entraram em dillisen-
cias pr^ra capturar o perverso
agressor.

Atirou-5e da "Oua-
nalwa" ao mar

Desapareceu o corpo da jovem
cada esta madrugada a suicida

Idcn!

Entre os pas ¦
•i.'.rca ''Cuiiiiabarti'
xou o oncoradouro
fluminense, cerca

tt-ilOS (IH', que dc;-
da capital
das 211,45

nada

rwz)

1 I
"SEMPER"

A MÁQUINA DE
COSTURA MAIS
PERFEITA ATÉ
HO!E CONSTRUI-

DA !
VkMAS À VISTA
01! A PRAZO

COM A GA8AHM DE çH&ndrdéc @
i IMI.MIA (.Al l,„V!

RUA I.AVIIADIO, (,: - Tels.: 22-;il).*15 - «2-8822 - Ili-UDll
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tuto Medico Lesai porque, uo
.-eu entender, estaria "ncgli*
genplando com grave prejul-
za para a Justiça a remessa
dos laudo '.'

.Sobre c.-..s,i nova acusação
àquele órgão, ouvimos, nu
tarde de ontem, o respectivo
diretor que, mostrando-se sur-
preso, contestou-a veemente-
mente, dizendo:

- "Posso assegurai que a
acusação carece abiolu.n-
mente, de fundamento', Náo
é a primeira ve./, que esse ma-
gislrado assim procede. ci<
que, recentemente, em face de
outra reclamação sua, tive
que responder-lhe vigorosa
mente, mostrando-lhe as ra-
Zõas e os motivos no retarua-
mento ria remessa dc um iau-
tío,

Aliás, recordou, n&o e ue
lioje quo isso a comece. Na
gestão do ga!. Lima Câmara,
houve acusação semelhante, eo inquérito instaurado paraapurar responsabilidades apon'ou 26 policiais culpado», Isto
c todos da D. F. s. P. o
nenhum rio Instituto Médico
Legai.

Explicou, a ságuir, o st,
Jessé de Paiva que, realmeri
te, tem havido retardamenu,
na remessa ae processos, ma-,
não por culpa do 1. M. L. E*
que — disse — surgem, mui
tas vezes, a nessecidade de
complementos de Informações,
que são pedidas aos Hospi
iais. Invariavelmente —acca
tuoii — csta.s informações ae
moram, provocando, assim o
retardamento da remessa tío:*.
processos á Justiça. E quando as-lm acontece — frlüou -
solicitamos, logo, dilatação Ce
prazo, etc acordo com a lei.

Acresce liiais a elrcunstaii
ela — acrescentou — de qui-nem sempre os pacientes com
parecem aos exames de corpu
de delito solicitados, e ô impôs-
slvel aos peritos concluírem
os laudos rem as informações
hospitalares. Diariamente -
afirmou - o boletim do Insti
tuto publica a relação dos pacientes que assim procedem.

Agora, entendo que não se
deveria forar lar acusações
sem, preliminarmente, examl-
nar as causas. Náo é jus.o
que se faça sensacionalismo
criminoso em torno de casos
que nâo nos dizem respeito.

Concluindo, estranhou queo Instituto, que procura cum-
prir com o seu dever, venha
sempre, sendo vitima dè In-
justiças, mercê de acusações

noras de ontem, encontrava-
se uma jovem de còr branca,
aparentando 18 unos, trajan-
do saia escura e tlusa cinza
sobre as quais trazia um cn-
pote.

Sua atitude, aparentemente
calma, lendo unia revista, nfto
raia o trágico pensamento

que a empolgava, pois. ainda
não haviam decorrido dez n:i-
mitos rie viagem, quando clu,

m um salto, pulou o par.i-
peito e utlrou-so as agtuis rc-
coitas, antes qu^ alguém pudesse embargar-lhe os pa.-o.,.

Dado j aiurnie a emuarcú-
váo loi parar uni pouco mais
adiante, sendo andados 03
boies salva-vidas c dada uma
uusca nos arredores, inútil-
mente, uma vez qus o corpo
in jovem submergir».

Sobre o banco em que an-
e., se sentará a desconheci-

da, restava apenas a revlsln,
abrria em uma historia de
amor incompreendido; neta

que Mou
explicação mxe.se alguma

seu tiesto.
Nesta capital, o mestre 0.1"Guanabara" (ieu ciência ilu

fato ao fiscal da Cantareira,
que por sua vez dele Tez cicn-
te a policia do 7" Distrito pa-
ra as necessárias provlden-
cias.
IDENTIFICADA

. Pela madrugada, a jovem
suicida ria barca "Guaiitiba-
ra'' foi Identificaria por seu
companheiro Vicente Raimuu
rio cie Souza, com que vivi:,
mnritalmcnle a rua Lemos
Cunha. 407. em Niterói. l'ra-
ta-se dc Anita Alves Barreai
Uma desinteligência s.m maio
res conseqüências provocara
o trágico desfecho, preferiu-
do a jovem, que contava ape-
nas 18 anos c era solteira,
tomar aquela resolução sem
aguardar a volta do amante
que trabalha ã noite em uma"Iroite" nesta capital, e quan-
dn então poderia ter resolvi-
do satisfatoriamente o ,-,=-
sunto,

O cadáver continua desa-
parecido.

Não acolheu Prestes e nem
outros leaders vermelhos

Desmcurido do administrador da Colônia Agri-
cola Nacional de Goiás — Integra da carta di-

rígida ?o DIÁRIO DA NOITE
O .-.; D.ttis Lima ri; Oliva

administrador dn Colônia Agri-
cola Nucional de Goiás, que fó-
ra acusado de ter homhiado li-
deres comunistas, inclusive o
sr. Luis. Carlos Prestes, ir, sede
cia entidade que dirige, enrier"-
çou uma carta explicativa 110
DIÁRIO DA NOITE, pondo o:-
pontos nos "ii'", de modo a res-
guardar a sua responsabilidade

A CAIU A
Ií OS IAJOS

E;:- a missiva"limo sr. redalor a» "Foih,'>
de Goiás'' — Goiana - GoiásLendo, a "Folha de Goiás"
edição de 5 do corrente, n no-Ia "Prestes viria homislar-se emGoiás", na qua! vem transcri-
ta lima nota 00 "Diário rio Po-
vo" com o titulo "Colônia

Prêmio SAPS <i«
Literatura Infantil

SIÍK.V KWdOIOMZ VI10 O
TKAUAMIO VÉNCKliÓK

Continuam aberlas, y.c ,11
.'o corrnii.--'. mi nivisjo rie Pio-
paga nela do SAPS. as inscrições
para o "Prêmio SAPS de Lite-
r. tura Infantil" de 1932, I11.-U-
tuido como estitnii'0 és atlvida-
ctes literiir!.\s c nrl1 -tiens deili-
cadas a vulgarlKar, entre 

"as 
cri-

ancas, os prnecltr.*- da boi ali-
incitação.

_As cb*.í:s, oue devem v:ivi*¦¦obre tema alimentar, deverüo
ser Inéditas. A inscrição é fti-
ti mediante <\ remessa de trós
exemplares do trabalho a ser
Inscrito. Ao vencedor será con-
ferido o prêmio de dez mil cru-
íteiros, reservando-se o SAFy

o direito, se achar oportuno, do
publicar unv.i primeira e lição
ra obra prrimladri qje terá in-
elulda na "B!bllot-;ca SAPS dc
Literatuw Infantil", Alím dis-
so o trabalho que obtiver o pré-niio será radiofonizado c trans-
Pi tido pela Radio Ministério dnEducação.

.V.'i;o.ia dc Goiás", em que as-
severa ser o sr. Datis Lima de
Oliva, atual diretor da Colouh
Agrícola de Goiás, já tendo lios
prdndo vários lideres vermelhos
e há bem pouco tempo ofereci-
do hospedagem aos srs. niís
Carlos Prestes e Ciro Góis, sou
obrigado a contestar tal noli-'¦ia por ser ria totalmente inve-"(dica, Assim:

ai não só nfio conheço o si.'.uis Carlos Prestes, coiiioiiun-•a acolhi, nunca o vi em minha
vida, bem como. também, mm-
ca abriguei, nem hnspedel qual
quer elemento comunista;

b) não sou comunista, mie
professo esse credo vermelho
nem tomo conhecimento de
qualquer outra ideologia con-
Ira ria ao regime Constitucional
qu? vivemos:

ei o dr. Ciro Gô^. m- e. aon-
ío. elemento do partido comu-¦lisia. só agora, pila nciicia qiifme chcgnii*.fts mãos, estou to-
mundo ciência, E justamente
por Ignorar essn sú:i qunlida-(ie. foi qtij», em fbv rr-íro cie
19fil indiquei o seu nome paramédico ria Colônia Agrícola Na.
cional dc Goiás, lendo essa in-
dicnçjio. sirio apreciaria 

' 
peicU.A.b.P. c aprovada pelo sr

pre-idrnl- riu Rcpublien, Ic:k|i>
cntrelniiio. o Interessad** riecll-
nnri" do lugar. Trata-te de prrsa de largo prestigio na socie-
dade de Goiás, entre as melho-
res famílias e atnria nos cir-•uioi médicos e administrativo?
dnii,

A"no!.ic!íi por conseeuliue, cie
oertencer ésfe cidadão ao par-tido comu nisto, foi uma sur-
presa pi"a mim, e deverá ter
acontecido o mesmo à quantoso conhecem.

. Junto a esta, uma toto-eóph
do atestado dado recentemen-
te, pelo Policia do Estado de
Go'«.s. iooiv 1 minha pessoa
quanto n Ideologia política, exi-
gencla feita pelo D A.S.P. pa-ra homologação do concurso a
que me submeti.

Sem outro motivo, solicitai*-
do a publicação desta, 11a forma
da Lei de Imprensa, vez que se

ymy^yi ¦¦¦¦.¦¦¦¦¦

0 drama (fo uma

para!itica c dc
cinco criancinhas

TUPI

Marly Marins moradora na |
Fazenda rio Jucá Branco, mor- ;
ro do Rio do Ouro. barracão :
sem numero, no Esfrio rio Rio, I
loi abandonada pelo rhnrido 1
com 5 f lhos menores, o mais
veliio tem 8 anos e o menor

,10 meses. Sendo paralitica tíe
uma perna, defeito físico que
quase a impede de andar, a In-
feliz mulher não pode traba-
lhar. E as crianças estão pas- j
saneio toda a sorte de plvaçòes,
.sendo que o menorzinho na
opinião de Marly, não se cria-
rá, Está íraquinho. magrlnfio,
e "tudo por falta dc alimen-
lo".

— O médico cia Kauüc t'u-
blica receitou para ele cálcio e
vitaminas c recomendou uma
00a alimentação. Mas onde irei
eu arranjar o dinheiro para
tudo isso? .Sou dou mingaii de
srarnta com água ao coitadl-
nho sendo que eu c as outras
crianças ha uma semana que
comemos pirão dágua com um
pedacinho- de carne seca cada
um.

ivrarly veio a nossa redação
pedir a publicação dc um ape-
lo em stu beneficio, aos nossos
leitores, informando que Já se
dirigiu, sem resultado, á Legião
Brasileira de Assistência e a
outras instituições,

Recebemos para Marly um
donativo de 100 cruzeiros, en-
viado pelo deputado Oswaldo
Costa.

IA que melhor
j informa
j transmitirá
IA PARTIR DAS 15 HORAf

SÁBADO:
'Botafogo
l x
{Canto do Rio
jcom REBELLO JÚNIOR
| Comentário, dc

| FERNANDO BRUCE

(DOMINGO:
9 De Belo Horizonte:

| Cariocas
I x
*

Cognac dc Alcalrèo Xavier
Evita Tosie e Resfriado

Concurso para
a carreira de
Estatístico do IPASE

Acham-se abertas no IPASK,
até ás 17 horas do dia 20 dc ju-nho próximo, as inscrições doconcurso de Estatística do Qua-dro daquela Autarquia, cujafaixa de vencimentos vai riatótra "I" a "M", ou seja deCl. 2.000.00 e CrS G.080,00.

Os trabalhos do concurso se-rao regulados pelas Instruções
ll. 15 de 7 de abril ultimo, pu-blicadas no "Diário Oficial" de18 do corrente.

Quaisquer informações a res-
peito, poderão ser obtidas pe-los interessados no local dasinscrições, Serviço de Pessoal7." andar do Edifício cio IPASE'« rua Pedro Lessa, 30.

Será aumentada o du-ração do serviço i i|ff.
tar na Suécia

1'JSTUCOUIO iJJl&li A
duração do serviço militar riosrecrutas suecos será aumentaria
cm "io dias, num total cie :«4,
tíe acordo com um projeto rielei que ocabii dc ser submetido
ao Riksdag (Parlamento) peloministro da Defesa Naclona). Oserviço básico ò de 30-1 dias, in-clulndo um descanso obrlgator cde M dias. enquanto que os 90dias restantes estão divididoseni ires cursos de treinamento
de 30 dias coda um. Os cabos
rocnttados terão outros no diasrie serviço básico, alem de lüdias mais cm cada periodo detreinamento. Os cursos volun-lar os para oficiais o sub-oli-ciais, depois da conclusão rioserviço básico, comoreendem
um toial de '!()() e ]'¦'.() rins res-
pectivnmente

Mineiros
Com REBELLO JÚNIOR
Comentários de

FERNANDO BRUCE

f De Porto Alegre:

•Paulistas
i

»
Gaúchos

cm LUIZ BRANDÃO

. E mais. . .
f Do Campo do Botafogo:

Bangu
x

j América
I Com

OLIVEIRA SALAZA*

Do campo do Oriente :

Olaria

i
»i
»

» x
{Bonsucesso
ÍCom DANIEL MARTINf

)E 
ainda. . .

Informativo sobre
JTurf e Foot-ball nos Es-
itaci'os c no Exterior.

A Oferta de REVENDEDORE:

!*J'A.T!C e da J. PAUK
MPARGATAS S. A.

Cansado, deitou-se nr
poropeito do jonelc
Arformeccrdo, o grafico escorregou, caindo

Io arre^r a rua — Morte instantâneaCf)

l.a.a.c:; ac.cciil:.', ie.ilit.uo
da imprudência de sua vítim..
registrou-se, na noite de on
tem; na rua Henrlqus Vaia
dares, 145.

Ali, onde e e.siabelcoid.i o
firma Irmãos Brun, com um;i
oficina gráfica, Francisco Le-
mos do Azevedo, chefe cie
seção rie im pressa o c cUcherla",
sontindo-sa causado, pois la-
tia serão, subiu ao 1." RiVclai
e, inexplicavelmente, deitou-
no parapeito dn janela, tal-
vc/, por estar com calor.

Adormioondo, em virtu.de
uo próprio cansaço, a vitima,
que contava 44 anos, sendo
desconhecido até o momento
seu domicilio, projetou-se no

vácuo, indu cair na calçada,'cnrio morte instantânea.
Ao local foi chamada uma

ambulância da Assistência,
cujo medico apenas constatou
o óbito, sendo o fato comum-
cado a0 comissário Galba, quetomou as providencias de sua
alçaria, fazendo remover o
cadáver para o Instituto Mc-
dico Legal após o exame pcrl-ciai.

A hipótese cb suicídio,
aventada na ocasião, foi rc-
ptidiada pelos companheiros
do desdltoso gráfico, que tudo
indica estava acostumado a
deitar-se naquela perigosa
poslçüo.

i írapieí ocorrencia
ii Praia Vermelha
Responsável pela colisão das lanchas o ban-
queiro Lowndes Júnior apresentar-se-ó hoje
és autoridades — Inquérito na P. Marítima
Aguaniqu-s . ontem, o com-

parccíinento cio banqueiro
John Lowdes Júnior ao ler-ceiro distrito policial.O sr, Lowndes, contudo,não se apresentou, esperan-
do-se que talvez o (aca hoje,
à tarde.

Como •; sabe, o banqueiro
e responsável pela ocorreri-
çía trágica dá manhã de da-mingo, em oíie num choquede lancho-*, na baia de GUa-iiaba"ra, próximo ò Praia Ver-melha, perdeu a vida a meni-na Ellzabeih. de 7 anos. filhado sr. João Garibaldi MelraLimo.
NAO ITG1IJ O UANQJUBlitO

NpUciou-sc qu3 o bantfuciroLowndes, após n lamentável
acidente, havia fugido à res-
ponsobiliriade. rsrniiricn-lo-fe

da policia no Interior fliuiit-nense. Nossa ivn.r.ir''; ¦•, .,.,-._
rou. porem, qur n b:,iKiii"ii:oapenas evHou conlafo com opai da Infeliz criança, naom.»les p:-t*ieiros momentos riralucinação, a fim dc evitarmaiores incidentes. Masbole. n t-,-. Lo\vr'es está a'llspo \i\:\ das auto;*icladísúisnost. ¦< ajjreíaiitar-se aqualquer nionieiito, nora darcxnlicacões.

DA COMPETEM Ú 1»,\roticiA M\nITIMA
Por outro lado iíifòHhou-se

mls'Í ^ r;tif!c*"- »:6tn inteira -nente desfunflpmentnda. sou ri-v. 3. \tcntn, nmiso e obrlgado
nio dc 

janeiro. 13 dem,•<„ de
a 

~ Oatis Lima dc OlivaAgr. C.R.E.A. 4.100-D. admi-• nistrador da C.A.N.G."

uo DIÁRIO UA NOITE que o
inquérito não é da competência

do terceiro distrito, e sim cia
Policia Marítima, pois que o
ocidente ocorreu no mar
Este seria um dos motivos
que talvez estlvesem reter-

dando a apresentação co
banqueiro Lowndes âs auto-
ridaiV;.

REO-PETROPOL
Estourou o pneu do ônibus c o veículo
cipitou-se num pequtno rio da eJCarlos Chagas — Sete passageiros fa— O moíorísía apres&ntau-se ú policj

Na nollo de ontem, cerca i n0 i„(..,, ,„.,tias :!.'! hora... trafegava peia i rio 1'i-ii,-,.,.,,,:' ,c Q<
cntga 'cs ioda RCo-Petrópo- I wtaR&M

K._p." n^imM'à alçada, rc

«5o» WS
olarceinientos

iura In.
de Ptiit
"i lni

lis o únibus chapa ii-lll-3!).
Ja Viação Eirola cio Norte,
quando, á altura da estação
Carlos Uliajas, ü.i Lcopoldl
;;a Railwoy, o veículo desfio-
.•ernou-se em virtude dc ler
estourado uni dos pneus, re-
iultando Ir parar no inter,or
le um pequeno rio que passa

por ali,
Em conseqüência rio aclclen

o, saíram reridas as .s-eguiir ! «no se tratava
tes pessoas, pirsaíteirns tíe ' -"¦¦• *

, coletivo: Juraci Mana aa
I Conceição Wilson Tei.toirj,

Dario Pinto do Carvalho, Vai
j demtvo Dias, Maria Margari
i da da S.lvn. Manoel Jacinto
! da Siiva e Ivete do Andra ,c
I Silva, residente á rua lua.i

Rego, 2í). em Olaria, m.Iíj
com escoriações generalizadas
reUrando-se depol- de ineti
nadas no Hospl ai Getut:*.i

i Vargus, com exceção ria út
; tlma. que ficou Inleniaria, cum¦ suspeita de trV fraturado a.-

; duas pernai e ante-braco dl
relfo além de outras comu

f? 
te.ente comi

regressou a Belém »(la ™,° QUO ííaro identificar um<•• Juauva ffetto-hfi
i[-' 'í-binan, chefe di
Ç.?rftoi descoberta J
uni u.i prisão. Foi «mi""f «4o se tratava d^'f «mista, qUe C011tj^"vãmente procurado!» ales, policial., ll

"DíAltlO DA B*ií«'/i IUWOI

mim os du voa
;Ç:^n:c, Ircnsmilida •,,(.
*.I.O horas, pela Rádio Ti

(Aharus dc 01'ncin
O disco vcaçlor anda na ordem do dia. üecrutar,,ua-io clu sua ex stencia dc quando nn quando £"bru-a-a da vida, Após volta st.is.icia, ala cn e m 11mentos mais Importantes tio mundo. aM
O; repórteres dc "O Cruzeiro" e cio "Diário h» «togrnfaram o disco que vsio odiar os brotinhos da Bumuca. Os incrédulos lazendo muxoxo, acham c? recUrSlístlco para eanhar circulação. Entrcianto |U.a n»ttinvcrcsíir.el para o real, se anali. .vii-os o qu s 

"
tios discos voadores, e -j pensa rato. rinundo pessoas o tem vislo.

Algo há, não resta duvida. E quemcomo euã, o fu.uro que espera a av:a*. o 
"buBm'r.Í«"e

cômica, cm viajn, interplanetária,, qtiaik :,SSH.C03 Já soo experimentados, quando a proimlsSo à iaeliconcreto, será dema
si

a jactopensar cm tli.co voador, uitrã-rNao cremos serem yeíruloa provindo.s de outros planetJhora nao se dev» leva-lo nu conta da.* cisas impoKcatamos pensando cm viagens á iu.i Acreditamos mal,«arma nova, estranha, secreta, diferente c rcvolirlonãalguma potência mundial, E ¦ifirm-.ir.o, -,r d* aljumipoacrosa, porque os experimento- de dc-olrrlas tiníipiidcni ser fáceis á paises sem recur,os pois ciift-m i 
'

nheiro, '
D qiuiiqu r modo o disco voador exve- ^u «e mdescrer dele. Sc de um lado os reparteres . ilihsram ulruclomilismo e pelo furo tão prol: .sioiialmciue du«hdoutro não c fato que se Julgue irreal " 

"
Que os discos existem, existem, fc não õ dc hoje oiiem preocupando a humanldiide. ^

EMÜíiÜ

{//w n//M#%\ ~7\ 'f-ffrfj' r(/f
ll#t.S ^*»t j . '

ll fcai . hW . otrtil

A L ?~> A C A R R I P 0
f."A SUA MAIOI! CKhlÇAO:

"M A C A M E S A N S CEN
:-§íSÍ? De SAHDOU Trníi. «o R. AlviB
$Ü. I Wiindcrlev - Cl! \M'í- MONTÃO!

LUXO R FIDE1,ID\I)F A gPOCi
di \i:!a."p;\" . '.:¦ ::i horas -
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DUELO ENTRE BERNARD SHAW E SHAKESPEARE

PB AM A DE CÉSAR E CLEtK
PATRA PELOS DOIS AUTO*.

NO MESMO TEATRO
A rainha egipria sensual e amadurecida que o velho
Mandes apresenta depois de morto

Reportagem de MONICA PEARSON (Da I. P. A.)
Viviam Leigh e se uesposo, sir

uodlsfa Francisco Silva Filho, quando descia de
'"Slínson", r.o regresso das selvas, sendo ouvido pe-

«ler dos 
"Diários Associados". (Fofo MeridionoJ).

CESSOU DO LOCAL DO "PRESIDENTE"

caravanas a
hda wsm

ras i 16

ias
lios
«V

Lav/reuce Olivicr, os dois anis
tas mais famosos da cena inglu-
sa, estão fazendo unia expcrien-
cia, sem duvida interessaiitissl-
ma e quo pela primeira vez se
realiza nos íastos do teatro, não
só da Inglaterra, mas de todo
o mundo. Levam á cena, no tea-
tro St James, de Londres, a pi-
ça" César e Cleopalra", de Shaw,
numa noite, c na noite seguinte,
no mesmo teatro e com, os mes-
mos cenários, o drama de Sha-
kespenre "Cleopalra e Marco
Antônio"; assim, alternam, clu-
rante meses seguidos, duas pe-
ças dc autores celebres e escri-
tas a três séculos de distancia
uma da outra.

E' uma idéia muito corajosa e
original, que abre novas perspec-
tivas literárias, cênicas e iirlls*
tieas, mas como realização teu-
trai mostra-se, naturalmente,
cheia de dificuldades.

Ambas as peças têm o dono-
minador comum no personagem
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dos recrutados para a (loiionu
nada "Caravana da Soliclane
dade" e que, com seus compu-
nnelros, foi cios primeiros a cies-
eer clc paraquedas no interno
verde. Foi êle lambem um dos
passageiros a regressar enfermo.
A reportagem dós DIÁRIOS
associados foi encontra-io
quando desembarcava cie um"Stinson" que o trazia de volto.
MESMO ENFERMO

SALTOU DO AVIÃO
Já sal algo Indisposto rie

Sfto Paulo, mas urma que uma
uiegaçáo de enfermidade nao
tosse tomuem com gesto ae co-
vardia no enirenuir o perigo —
aisse-nos Francisco da Silva Fl-
lho.

E prosseguiu:Filiei do aviüo com meus
conipanneiros, mas em terra sen-
ti meus males agravados, Assim
ia estive cinco dias- Meus com-
panneiros embrenharam-se pe-
las matas e não cheguei a ».i-
ber se alcançaram o local rio••Presidente" porque o capitão
DJanlr entendeu que eu ciever a
regressar e inc submeter a na-
tamento medico-
O TEItKOIt

DO INFERNO VEKDE
O.s inclios rondavam o nos-

so acampamento e as .teras
rugiam a pouca distancia ciei-
xando suas pegadas peias ma-
tas próximas. Felizmente, ou-
rante o.s cinco dias em que ia
estive nada aconteceu de apor-
mal. Mas, confesso que vim pes-
sim sta quanto ao destino aos
que 1.1 ficaram. Trata-se de um
local em que a cada i:asso se
eslá topando com ossadas cie
animais que se entredevoram,
sciiclo mius comum encontrar-
se ossos dc cabeças ;ric/'veados
devorados pelas onças. Eniim,
concluiu o paraquedista pauhs-
ta, quem está de longe não pode
avaliar o que seja "aquilo" c
dos heróicos sacrifícios rie quan-
los se aventurem a cair naque-
ias selvas tão distantes ria cl-
vilização.

r
SJiofcespocire

cie Cleopalra, tipo extraordiná-
rio clc aventureira, mãe, rainha,
político, mestra na arte da se-
cltiçáo, verdadeiro demônio do
sexo e do poder. Essa persona-
gem da historia exerceu podero-
sa influencia na ciação artistl-
ca cie numerosos poetas, pinto-
res e escultores. Sob o ponto de
vista cronológico, a.s duas peças
se completam, revelando dois
-pisodios da vida da legendária
rainha. No drama dc Shaw
Cleopalra tem somente dezesseis
anos; na peça de Shakespeare,
ela tem, de inicio, 27 anos, e no
momento de sua morte já atin-
gira 33 anos,
O DESAFIO DE SHAW

Shaw calca sua peça no epi-
sódio do encontro de Cleopatra,
jovem de 10 anos. com Júlio Cc-
sar, o poderoso senhor de Ro-
ma, então com 50 anos. O dia-
ma shakespereano gira em tor-
no rio amor de Marco Antônio,
parente cie César o um dos su- I
cessores e herdeiros do poder. I
De acordo com as fontes histó-
ricas, a obra de Shnkesperre foi
escrita em 1008, isto c, quando jo gênio incrlés se achava em pie- |na fase de criação, já tendo '
produzido Hamlel. Otclo, Mac-
bet, Rei Lear, Júlio César e Co-
riolano, A ueça rie Shaw foi es-
crita em 1809, vale dizer, na ju-
ventude literária do famo?o es-
crltor irlandês: assim, os dois
dramas estão separados, exata-
mente, por 202 anos.

Ao escever sua peça, Shaw já
conhecia profundamente a obra
de Shakespeare. e ressalta, cia-

lar uma replica na escolha do
episódio, feita por Shakespeare,
e na maneira de apresentar a
personagem de Cleopatra pelo
gênio de Stratford; assim, mui-
tos críticos autorizados acredl-
tam que "César e Cleopatra" de
Shaw sela um desafio lançado
pelo irreverente irlandês, atra-
ves cios séculos, na mesma língua
e forma artística uo gênio con-
sagrado.

Sob o ponto dc vista histõrl-
co, ambos os autores tomaram
ampla liberdade ao escrever suas
obras, sem se ater eom muita
precisão á verdade histórica ou á
lenda; alias, a precisão histórl-
ca não passa muito no julga-mento da obra de urte.

Shaw rejuvenesceu cleopatra
de quatro anos e extraiu de seu
contaeto com César todo o con-
tendo sexual; o conquistador cio
mundo, já no declínio da Idade,
c apresentado sob o domínio dos
encantos da jovem egipeia a to-
do o seu erotismo é atraído inc-
xoravelmente, pela inocência dc
Cleopatra: entre a mocinha ino-
conte c o experimentado con-
quistador romano se passa um
dos mais maravilhosos diálogos
já, escritos em toda literatura
teatral. Ma.s, esse dialogo náo
toca a questão do amor; refere-
se, apenas, á educação dos jo-
vens, no governo dos homens e
da própria viria.

Shakespeare, ao contrario, en-
grundeceu as dimensões rio amor
de Clopalra c Marco Antônio,
dando a imagem cia paixão sem
limites que os levaram á pro-
pria destruição.
CLEOPATRA AMADURECIDA

E SENSUAL
As duas obras receberam no

teatro St- James a mesma for-
ma cênica e foram representa-
das no mesmo cenário. Essa for-
ma de representação de ambas
as peças num mesmo cenário,
na opinião de vários críticos,
tem uma base falsa, é contra-
ria aos dogmas da "reforma
tealtral", estabelecida pelo la-
moso Craig. Essa reforma con-
siste em reconhecer que toda
obra dramática tem uma indi-
vidualidade que não pode ser
repetida; cada incarnaçáo do
personagem é uma nova prova
dc uprcscntaçáo da idéia do au-
tor em palavras.

As obras primas aproximam-

tre-u uma elasticidade tantas-
tica na interpretação cie dois
papeis tão diferentes. Desta vez,
Olivier não foi o diretor das pe-
ças, tão preocupado se achava
na criação dos dois dificílimos
papeis. Os outros artistas do
elenco concorrem para o brl-
lhante desempenho das peças,
conservanclo-se no mesmo nivei
do celebre casal de artistas.

E' pena que Shaw náo esteja
vivo para presenciar o duelo ce-
nico cujo desafio ele lançara há
anos, escrevendo a peça com
que pretendeu dar uma replica
a Shakespeare. (IPA), Destroces da ponte montada em tambores vazios — Bombeiros e parliculares pesquizam as águas do rio á procura de

vitimas  O guarda-poníe /oão Feiício de Souza Falando ao repórter (Foíos Meridional)
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O Serviço de Cooperação Eco-
númicii e Colocação de Traba-
lhadores (S.C.E.c.T.i, que fun
ciona no 4" andar rio Ministério
do Trabalho, telefone '10-0722,
com o objetivo cie colaborar eom
o.s empregadores i> procura de
mão de obra e amparar os tra-
balhadores desempregados, cuja
seleção é feita mediante rigoro-
so exame médico, tem inscritos,
íí disposição dos estabele::imen-
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tos comerciai?, industriais e ou-
tros, o.s seguintes candidatos:

Auxlltares de Laboratório: —
Ermelinda P. Poppolino, casada,
48 anos, procedência Distrito Fe-
deral; Regina Soares rie Melo,
casada, 34 unos procedência Mi-
nas Gerais; Olivia Lopes de Me-
lo, solteira, 23 anos, procedên-
cia Maceió; Rita de Cássia Ml-
randa Brolo, casada 29 anos,
procedência Estado do Rio; Her-
cilia Pontes Nogueira, solteira,
25 anos, procedência Estado do
Rio; Diva Francisca da Graça,
solteira, 18 anos, procedência
Alagoas; Marina Soares de Cas-
tro, solteira, 32 anos, procedeu-
cia Distrito Federal; Celi Batls-
ta Rocha, solteira, 19 anos, pro
cedêncla Estado do Rio.

Datilografas: — Ana juracy
Mendes Braga, casada, 30 anos,
procedência Ceará; Ahylcies San
tos. casada, 35 anos, procedên
cia Minas Gerais.
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Caixas:
do Souza,

— Thoreza Dorallce
solteira, 20 anos, pro-

Shaw

se muito umas das outras na
anedota histórica, mas sáo dia-
metralmcnte opostas na repre-
sentação artística de cada au-
tor. Resulta dai que a apresen-
tação cênica da obra de Sim-
kespeare não foi suficientemen-
te monumental, tornando-se
niul.io pesada para a peça de
Shaw.

Avulta enlre* os artistas que
trabalham nessas duas peças, o
trabalho de Vivian Leigh, que e
obrieada, numa noite a criar
uniu Cleopatra Jovem, inocente
e ingênua; c na noite seguinte,
apresentar um tipo completa-
mente diverso, isto é, uma Cleo-
patra avara, glutona, sedenta
clc amor e perfeitamente expe-
riente sabendo como levar o ho-
mem amado a amá-la até á
morte. As condições naturais de

cedência Distrito Federal; Ma-|Seu fis.co e seu grande talento

Parker Quink
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ria das Dores Galvão, solteira,
18 anos, procedência Pará; Leda
Pinheiro, ,'olteira, 26 anos, pro-
cedência Estado do Rio.

Atendenten em consultórios:
- Luebilia Bittencourt da Cruz,
solteira, 17 anos, procedência
Distrito Federal; Marina Mar-
quês Cabeça Martins, casada, 31
anos, procedência Pará; Izuurn
Souza Guigni, casada, 28 anos,
procedência Distrito Federal; A-
lice Ferreira Cruz, casada. 30
anos, procedência Distrito Fede-
ral; Celina Louzada Costa Almo,
casada, 42 anos, procedência Es-
tado do Rio; Ednéa Roque Jus-
tino, solteira, 20 anos, proce-

ciência Distrito Federal: Eponl-
na Alves Sampaio, solteira. 17
anos, procedência Distrito Fede-
ral.

Serventes em Escola: — Nah
Nascimento dos Santos, viuva,
34 anos. procedência Estado do
Rio; Helena de Azevedo, viuva.
47 anos, procedência Distrito
Federal: Antonia Martins do
Souza.'-viuva, 55 anos, procedên»
cia Sáo Paulo; Noemia Cavai-
eanti Silva, solteira, 28 anos,
nrooedêneia Alagoas; Nair de
Rviio, solteira, 45 anos, proce-
iléncia Distrito Federal; Nair
Albuquerque de Assis, casada, 37
anos, procedência Distrito Fede-
ral; Marina Bezerra de Mene-
zes, .solteira. 21 anos. procedên-
ca Pernambuco; Odila Teixeira,
viuva, 54 anos, procedência D's-
trito Federal; Estelina costa,
solteira, 40 ann=, procedência
Estnrin do Rio; Marina de Sou-
za e Silva, casada, 30 anos, pro-
cedência Pernambuco.

permitiram a Vivian Leigh criar
com facilidade o personagem
imaginado por Shaw; mais di-
ficil, porem, lhe resultou a cria-
ção do personagem shakesperea-
no: sua Cleopatra deve ter o
vulto e o peso de uma mulher
amadurecida, sensual, experi-
mentada na vido, forte e apai-
xonada. A grande artista saiu-
se airosamente dessas dificulda-
des.

Seu companheiro, cm ambas as
peças, é seu marido, sir Lawren-
ce Olivier. Na peça de Shaw ele
é o César velhusco; na de Sha-
kespeare o jovem Marco Anto-
nio. Esse artista genial demons-
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ESTADO DO RIO

Comunica-nos a Divisão de
Seleção e Aperfeiçoamento do
D.S.P. do Estado do Rio acha-
rem-se abertas, á rua Marquês*
do Paraná, 108, em Niterói du-
rante 15 dias, as inscrições para
o Curso de Dactilografia e Por-
tuguês, destinado a preparar
candidatos ao futuro Concurso
de Escriturario - Dactilografo,
funcionando dito curso na parte
da tarde, em dias alternados,
respectivamente, na Escola
Royal e Liceu "Nilo Peçanha"
Igaulmente, no mesmo local, se-
rá dentro em pouco aberto Con-
curso para Enfremeiro de Sau-
de. Quanto ao Curso de prepa-
ração para o Concurso de Guar-
da de Transito, este vem prosse-
guindo normalmente, no Liceu
«Nilo Peçanha, das 17 horas em
diante. Tais Cursos são manti-
dos gratuitamente pelo Gover-
no do Estado, visando o aper-
feiçoamento de funcionários
mais antigos e o recrutamento
de novos, com a necessária ha-
hilitação para o serviço publi-
co.

O PREÇO DA "ULTIMA
PENADA" DO PREFEITO"Sr. Redator do DIÁRIO DA

NOITE — De vez em quando, o
prefeito do Distrito Federal en-
via uma circular a seus secreta-
rios traçando normas para
apressar o andamento clc pro -
cessos. Acontece, «gora, qtii* os
processes ctugam ao gabinete
do rir. Vital c ali ficam, indo-
finidamente. Afinal, de que ser-
ve correrem nas Secretarias ?
Nao há tempo para despachar
as centenas de processos quo
dormem engavetados, cinco, seis
meses e mais, dependendo o a
íiitiraa penada. Os interessados
andam por ai às tontas com pe-
tiiiorios a vereadores, deputados,
senadores e, até, ultimamente, n
ir, presidente cia República tom
atendido a dezenas de interes-
sarios cm assuntos pertinentes a
Prefeitura. Ii." preciso haver
uma providência séria, por pai-
te do sr. prefeito, porque ale-
?ar falta de tempo, como tem
leito nestes últimos seis meses,
náo é mais razoável. Ss o caso
c- de se criar as discutidas sub-
prefeituras, que ète as propo-
nha, ou outro remédio que, co-
mo técnico que é, achar mais
conveniente.

O que evidentemente não e
possível é continuar a presiden-
cia da República, já lão asso-
berbada de trabalhos, a desiin-
dar qucstiúnculas da competen-
cia cio sr. prefeito do Distrito
Federal.

MISÉRIA E SUJEIRA NA
ESCOLA "ÁLVARO ALVIM"

De Governador Portela, es -
creve-nos o sr. Álvaro da Cosia
Medeiros:"Muito sc tem [alado sobre a
situação calamitosa em que se
encontra o grupo escolar "Al-
varo Al vim" desta localidade.

Até a presente data, nada II-
cou resolvido sobre a constru-
çáo do novo edifício para a rc-
ferida escola; e o velho par -
cheiro cia rua Dr. Osório de Al-
meida, em minas, caindo aos
pedaços, ali está como um ates-
tado vivo da maneira como nós
no Brasil, ou melhor, no Estado
do Rio, encaramos a educação
dos nosso filhos. Já se fala até
por aqui que a verba destina-
da a construção do nosso gru-
po escolar, vai ser desviada pa-
ra outra localidade. E nós per-
guntamos: — será possível que
exista alguém capaz de cometer
semelhante crime? E a respos-
ta é esta: No Brasil todas as
coisas são possíveis.

A situação deste educandário
é a pior possível. Um casarão
velho, umas poucas salas exi-
guas e mal ventiladas onde as
crianças se acotovelam como
sardinhas em latas. Carteiras
quebradas. As cadeiras, só se
agüentam nos quatro pes porque
as profesosras, nas suas horas
de folga, munidas de pregos e
martelos, 1 in p r o visam-se em
carpinteiros e as consertam.

E por falar em carpinteiras,
já se fala também que algumas
professoras estão se preparan-
do para aprender a nobre ar-
te de São José, pois, como as
coisas váo se encaminhando,
breve ser á exibido, das profes-
soras do interior, mais um di -
ploma: o dc carpinteiro, por-
quo sô assim essas sacerdotisas
do saber poderão, com mais efi-
ciência, reparar o mobiliário rias
suris escolas, como Já o fazem
as professoras do nosso grupo
escolar, mesmo porque o mobi-
liário das escolas do interior
não podi? sofrer a ação do tem-
po, como acontece aqui em Por-
tela, que ainda usa em seu gru-
po escolar as cadeiras e cartel-
ras usadas pelo nosso velho pul
Adão, quando estudava no pa -
raiso as primeiras letras.

Quando chove, então. <5 um
horror, goteiras por todos os la-
dos, crianças transferidas de
uma sala para outra, carregan-
do as suas velhas c imprestò-
veis carteiras; as professoras,
tontas, sem nada poderem fazer
para remediar tão triste situa-
c5o, cruzam os braços e espe-
ram, da Provlducia Dilvna, o
termino do seu angustloso pro-
blema.

Outra coisa que apavora to -
rios aqueles que têm a infelici ••
dade do se abrigar no velho
grupo escolar, quer sejam alunos
ou professores, é a falta dágua
pois todos sabem que, no grupo
escolar " Álvaro Alvim " náo
existe uma torneira sequer, o,
como consequncia dessa falta de
apua, também é prejudicada a
higiene do colégio, que é
freqüentado por centenas de
crianças quo ali vegetam como
se estivessem em pleno deserto
do Sahara. Como é natural, es-
sas crianças têm as suas neces-
sidades fisiológicas mas, o que
é pior é que o colégio náo pos-
sul Instalações sanitárias e as
crianças se defendem como po-
dem na única privada cm uso,
que, devido à absoluta falta de
água, exala um máu cheiro hor-
rlvel, que põe em perigo a saú-
de das infelizes crianças e cias
não menos infelizes professo -
ras que, com a sua,boa vontade,
nada podem fazer para sanar
aquele estado dc coisas. Eis aí
em poucas palavras a miséria, o
abandono em que se encontra
uma .escola situada cm um dos
mais populosos distritos de Vas-
Soüras".

SAO PAULO (Meridional) —
Criminosa brincadeira de qua-
tro rapazes que a policia pro-
cura identificar provocaram o
trágico desastre, do qual já de-
mos ontem ligeiro noticiário.
Desatendeno ás determinações
cio guarda, aqueles jovens, que
se encontravam sobre a ponte
movediça que liga, pela rua S.
Felipe, o bairro do Tatuapé ao
Parque Novo Mundo, começa-
ram a balançá-la justamente
quando sobre ela se encontra-
cam varias dezenas de pessoas
que procuravam atravessar o
Tietê. Não apresentando a se-
gurança que cra de desejar, a
ponle. construiria sobre tambo-
res vazios, inclinando-se para
um lado, virou espetacularmen-
te, arremessando á água cerca
de 34 pessoas, entre as quais
duas perderam a vida. !
O LOCAL DO DESASTRE

Havia no fim da R. ae S.
Felipe, no Tatuapé, até há bem
pouco tempo, uma balsa de pro-
priedade do Município, pela
qual, se fazia a ligação entre
aquele bairro e o Parque Novo
Mundo,

Em seu lugar, colocaram uma
ponle, que tem como base tain-
bores vazios, de 63 metros de
comprimento por pouco mais de
um metro de largura, ligadaeni
toda sua extensão por um cabo
de aço.

Há lá uma guarda, João Fe-
licio dc Souza, que tem como
função impedir, dada a fragi-
lidade e insegurança ria ponte,
que sobre ela transitem, de ca-

ria vez, mais do que vinte pes-
soas, sendo de:', em ca.ia sen-
tido, isto a fim de evitar, co-
mo se verificou ontem, que a
ponte-movedica virasse cie borco-
ATIRADAS AS A'fiUAS

Dezenas de pessoas, como
sempre sucede, foram passear
nas imediações do Tietê. De
ambos o.s lados daquele rio ex:s-
lem campos de football, tre-
quentadissimos. o que aumenta
rie muito o transito sobre a
ponte . Cerca das 17 horas, ins-
tantes depois rio terminaria uma
partida de foot-ball, vários ra-
pazes entraram pela ponte, sem
ordem rio guarda, c começaram
a balançar-se e a balançá-la,
forçando um dos lados, aquele
onde se encontravam, a ceder
ao peso c ao esforço emprega-
do. Não tardou para que a pon-
te-movedlça, um atentado á vi-
da de qualquer cidadão, viras-
se espetacularmente, quanoo
sobre ela se encontravam 34
pessoas, que foram atiradas ao
Tietê.
DOIS MORTOS

Embora Inúmeras pessoas que
por ali sc encontravam tivcs-
sem se atirado ás águas para
salvar os que foram atirados
fora da ponte, José Antônio
Ferreira, cie lli anos, residente
na R. Cardoso, 2001, e Neitíc
Correia da Silva, de 15 anos,
residente na R. 4, n.° 20, no
Parque Novo Mundo, mòrrre"
ram afogados, pois que fica-
ram presos sojjyos caibros da
ponte.

Os menores Nely, Cario.-;. Fer-
nando e Neusa, irmãos de Nei-
de Correia da Silva, foram sal-
vos por seu pai. Sr. Francisco
Correia da Silva, que não me-
diu esforços para arrancar de
sob a ponte n outra sua filha,
que teve trágico fim.

Oscar rie Camargo, que por
ali transitava com seus filhos
Aidé, Vicentina c Aimoré, tam-
bém se atirou ás águas, cor.se-
guindo salvar seus próprios it-
lhos e auxiliando, ainda, ou-
iras pessoas a safar-se das
águas.

João Moreti, que transitava
pela ponte levando pela mão
sua bicicleta, salvou-sè e auxi-
liou, ainda, outras pessoas a
escapar c!e morte horrível.
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Acordo militar bi-lateral
entre o Brasil e os EE.UU.

A maioria do povo carioca é favorável á ce-
lebração de um tratado especifico - As mu-
lheres, tambem, simpáticas aos "yankees" -
Baixa a percentagem de opiniões contrarias

O Instituto Brasileiro de Op'-
nião Publica e Estatística,
(IBOPE), recentemente proce-
deu uma "enquête" entre o pu-
vo carioca a fim de conhecer
sua opinião a respeito da cfetl-
vução de um Acordo Militar en-
tre o Brasil e os Estados Uni-
dos, mediante o qual uma Na-
ção se comprometeria a ajudar
á outra, em caso de guerra.

E' visível o interesse publico
pela situação do Brasil no con-
ceito internacional, no que tan-
ge á eventualidade de um con-
flito armado. Náo obstante os
compromissos internacionais que
nos ligam ás Nações deste He-
mistério, por medida de segu-
rança, consideram uns, seria
aconselhável a assinatura de um
acordo bilateral, em face da po-
sição que ocupa aquele pais no
sistema defensivo do universo,
contra o perigo bolchevista.
Nestas condições, afigurar-se-ia
conveniente o estabelecimento
de um tratado especifico ligan-
do a segurança do Brasil a Ter-
ra de Tio Sam.

Ao lado das relações muita-
res em face de uma conflagra-
ção subsistiriam, tambem, aspec-
tos politicos e econômicos, ten-

rio cm vista » moderna concep-
çáo de guerra total. Por tudo
Isso, o carioca foi chamado a
opinar.

As opiniões divergiam sensi-
velmente, conlorme veremos
abaixo: Consideraram "boa
idéia", o estabelecimento do
mencionado acordo, entre os
homens ouvidos, Gl7c e, entre
as mulheres. 54';;». Reputaram"má idéia'' 25% cios homens e
17% das mulheres. Deixaram de
opinar 14% ods homens e 29'.;.
das mulheres.

Como sc Vê, apreciável maio-
ria manilestou-se favorável ao
estreitamento de nossas relações
com os Estados Unidos, susten-
tando ,assim, uma tradição que
já vem dc longe-

í A coisa"esíá \
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:a Zé Barbado
ar a carta cieict.
ir dele leu tudo

brutal esparrela.//

do par GilletU",
Barba Feita vive em paz.
Carinhos no telefone
Hecebe o manda o rapaz.
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Subvencionadas
varias instituições
de Niterói

O Prefeito de Niterói .assinou
decreto, segundo o qual ficam
instituídas as seguintes subven-
ções no corrente exercicio cie
1952: Casa Divina Providência.
6 mil cruzeiros; casa do Pobre
São Vicente de Paula, 2 mil cru-
zeiros; Abrigo Cristo Redentor,
48 mil cruzeiros; Patronato de
Menores, 12 mil cruzeiros; As-
sistência aos Lázaros e Defesa
contra a Lepra, 0 mil cruzeiros;
Associação das Damas de Curi-
dade de São Vicente de Paula, 0
mil cruzeiros.

Nada ocorreu com o
avião em que viajava
o min. da Agricultura

PELOTAS. 20 (Meridional! —
Com surpresa, o ministro João
Cleofas e os demais componen-
tes de sua comitiva leram no"Correio do Povo", de Porto
Aleçre, uma noticia procedente
de Üruguaiana e segundo a qual
na viagem de Passo Fundo para
esta ultima cidade o avião em
que se encontravam passara
momentos difíceis.

Segundo a mesma infor-
formação, devido aos eleitos do
temporal a mesa onde o gover-
nador Ernesto Dorneles, o titu-
lar da Agricultura, c outras pes-
soas conversavam, ficara des-
mantelada.

A noticia foi precipitada, pois
o aparelho ministerial, dirigido
pelo major Terra e pelo capl-
tão Henrique, desviou-se hábil-
mente da tormenta, sem dano
de espécie alguma, nada tendo jocorrido de alarmante.
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ACEITAMOS SUA SUGESTÃO para pagamento com uma pequena
entrada e prestações mensais a combinar

"HMU&iTÍPi" it, "IS&T líBiv íí *1

ir Miml^s ll>§
ALEMÃES

DIRETAMENTE DE HERM STOLTZ — HAMBURGO
SCHIMMKL. OTTO. TIIEIN. DORNEK, SCIIIEDMAYEK e ALI". IIAIIN.
gleees -- 3 iiedai.s
tipo Armário.

— 88 nolas, cordas cruzadas, teclado de marfim

fW

Alemães e In-
ce.pu de metal

TEUEVHAO
DIVERSAS MARCAS — GRANDES E PEQUENOS APARELHOS — ULTIMO TIPO

RÁDIOS E RÁDIOS-ELETROLAS '

MARAVILHOSAS CORES. MODELOS ARTÍSTICOS E MODERNOS
Das melhores marea.s: PHILLIPS — GENERAL ELECTRIC — PHILCO — R.C.A. —
STANDARD ELECTRIC — WINDSÒR. Kádios desde CrS 85(1.(10 c Rádios-EIetrolttS a par-
tir de Cr.Ç 4.200,01).

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Diversas marcas. BENDIX
CKS 4.300.00
- THOR — LAUDRY QUEEN IIOWER

WJÍ:i.HjÍm jnij |i_r

CRS 12.050.00 
ACABAMOS DE RECEBER LUXUOSOS MODELOS Ilipüí. — Preços oni «iniicorréitela
Norge - Motl. 80 — Crosley — Philco — General Electric — Ilot Point — Gibson — Í.CP'
uard — Ititeiniis — UCstiimboiise — Internacional Ilarvcstcr (cVpurla mágica).

E9RÂ&
A%

J. MEDINÀ-EUÂ CÜEll «55

Com garantia do representante nesta cidade — Diversos modelos a preços (le rara ocasião,
das melhorei: marcas — A'erifique. hoje mesmo, na Casa J, Medinu, Rua Chile n. 27.

Nofe bem — A RUA CHILE acaba na Av. Rio Branco em frente à Galeria Cruzeiro
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a apurnçlíOj mais se acentuava
a dlferencti a ínvor du Etche-¦{oyén,
DlSfilPIilNA

13 COESÃO
Nos corredores altos chefes

militares .se congratulavam com
colegas ele farda u animada-
mente conversavam com os re-
porteres.

A certa altura, chegou o ge-
neral Zonoblo da' Costa, que íol
recebido detaixo tle palmas e
vivas. Poi lo:ui dando sua opl-
niiio, n pedido da reportagem

-- Vim cumprimentar u pe-
neral Etchegoyen prla miigrilfl-
ca vitoria nue estamos obtendo

Eu esperava uma vitoria por
1.500 votos,

Nunca, uma diferença iflu
grande.

E, mais. adiante,
Venccmffs porque as cias-

ses armadas compreenderam as
razões patrióticas do programa
lie "Cruzada Democrática".

A disciplina e a coesfto do
Exercito — são as consoquen*
cias imediatas'do plelio, para
o Exercito e para a Naçflo,
W, DA ATIVA

O general Cordeiro de Fa-
rias lambem falou á reporia-
gem: Grande vitoria, f|ii" El-
chegoyun merece, pois ela nao
exprimi' o pensamento do Exer-
cito, Se só votassem o.s soeios
pertencentes á niiva do Kxur
cito tenho certeza que teria»
luos 9.'i'r de maioria.
i'M-i!/n;.\('AO

COIHUNiyTA
A decepção Livrava entre ns

nacionalistas,
o general Artur Oariiauiia,

argumentou tia seguliitn ma-
neíra:O nossa progiarna (dn Es-
lllao) era bom.

Mas. houve a Infiltração dos
I comunistas e |x>r Isr.o uris per»
I demos.
: i.) capitão Amniicio Freire
í de Abreu, ex-diretor súcia!, us-' sim se manifestou numa pàles-
I tra-coni o jornalís a:

Fomos derrotados por dois
motivos: 1") porque o general

para Kl- I Esttlac demorou muito em apre
grande qúanci* )BC1,t!U' il sll~ candidatura; e,

dade de pessuus que pediam ou
aceitavam chapas da "Cruza-
da Democrática". Alem disso,

bom da própria opinião
pública.

ÍKOVA DE CIVISMO
O píelto correspondeu a uma

verdadeira prova de civismo,
Dai u compareeimeiito extraoi-
diiiário dc socos o, o grande
numero rie possuas idosas, ln-
validos c ate doentes, que nao
podiam, em obediência a deter-
lhinaçücs di! atual diretoria.

, votar na própria casa ou por
procurciçfio.
SlüiÍTO ENTUSIASMO

O air.blcnte era de extraordi-
nario entusiasmo. Nas filas, uo
lado de jovens aspirantes viam-
se velhos oficiais que durante'¦¦horas aguardavam a vez de vo-
tar. ,

(i que mais surpreendeu, po-'.' rem. á reporia.'-em. foi u espi-' •" rito civicu dc anciãos, de UO
. anos para cima, coma o maré-

chal Esp.ridtão Rosa, que vem.
o despeito da idade e das con-
(lições de saude, sufragar a
chapa da "Cruzada Democra-
tica".

Nas filas encontram-se rem-¦'' fiem varia.-, pessoas aleijadas e¦ mutiladas, cegos, doentes o are
iijn eleitor, todo enlalxado, quis,
a viva torça, exercer o seu til-
reito de escolha, votando nus

j^andulalos dc sua preferencia.r *o (icneral Gil de Almeida,
teue ii.'." enxergn quase nada
JJty' ii as escadarias carregaria,

AS AEM UAÇOKtí
As apurações começaram ils

21.horas. Em intenso u amijien-
lc de expectativa dentro do Ulu-• be e muita gente permanecia

§k local, a cata do novidades.
Mrri.. u-, r.i tinha ingresso no vas-
tri talão social, onde se proee-(iiá o escrutínio. Mas. através
dos vidros das portas e rie so-
breioja do terceiro andar, lol
possivel apreciar a marcha dos
trabalhos,
l-RESStNTIliA.".!¦» \ vitoría

Desde eerlo, todos senl ram
Ü}'-; ;l VUui''X
chegoyen, pe!:

declarado inicialmente, dn-
pois de revelarmos a Infoima-
ção obtida:

Ele é meu secretario!...
E, adianta:

O rapaz, coitado, para
dar cumprimento Hs suas
obrigações contratuais, tra-
balha dia e noite, sendo In-
fundadas aquelas Informa-
cões.

Prossegulndo, dlsst a co
nhíctrtã vedeta quo Gilbert,
fora preso na manhã de on-
tem, cerca das 11 horas,
(.uando reparava uma "pane"
no motor de seu automóvel.

Nesta ocasião, entrara no
apartamento em que ambos
residem, ^ax mão, sujas de
olío, acompanhado por três
Indivíduos mal encarados, dl-
yendo estar preso, sem saber
ns motivos e mm por quem,
Somente multa tarde, depois
de buscas esta fan le.s, logrnvrt
localizá-lo na DCD. onde lh-
informaram tratar-se de pri»
são Incomunicável.

lltMA I>E CRIAÇÃO
Quaulo ft outra crlatunv,

ainda é Elvira quem nos In-
forma, a Informação é inve-
ridica. Lia liamos, apesar de
levar vida Irregular, não ê
explorada por Gilbert, que ò
seu Irmão dc criação, firirv.lt-
zando Elvira Paga:

-- O que eu acho ds tudo
isr.o, ' que o comissário Pa-
diliia procura persegiilr-mn.
indiretamente, Alas, final-
mente, pergrnto eu:

Po;- que esse ódio contra
mim, se nunca lh ¦ fl/, mal?...

c

egundo, devido a canipaiilin
alarmista da liunrensa.
UNIÃO 1)0 QUADRO

SOCIA1,
O general Etchegoyen, falan*

rio ao repórter, disse que esta-
va satisfeito pela maneira Iran-
quila com que correu o plelio.- Pode afirmar qu? o meu
principal objetivo e, agora, fazer
a-união do quadro social de
Clube;
CM ABHAÇO DO CIÍEFE

nr. policia
Minto larde da noite chegou,

com uni terno escuro e grava-
ta de borboleta, o Chefe de
Polícia, general Ciro Rezende

Vinha congratular-so com .>
general Etchegoyer. e fnzou:

— Foi uma vitoria magnillca
que somente pode ser recebida
por mim, como uma prova de
que o Exercita eslã qousrlo cio
suas responsabilidade',
SUM.IÇO

Quanto a Ér;tl!ae, não apa-luar Leal, depois | recel, míüs „„ 01ubB; „es;U, as
10 horas. Quiseram ate orgiinl-
zar uma "Caravaiir." para que
viesse cumprimenta.' o seu con-
tenclor.

Mas Estilan sumiu e no hotsi
OK Informaram que file não
estava etn casa.

os lideres das correntes em
choque conheciam, ninguém sa
be'como, a quantidade rie vo-
tos'do interior que cada qual Ia¦apresentar.

Dai a conllauça com que os
partidários ,do general Etche-
goyen encaravam os resultados
do pleito.
Ct'lA'.\ DOS JORNALISTAS»

O general Estillac Leal. quan-do chegou para votar, lui ábbr-
dado pelos jornalistas. Tratou-
os secamente, sem a desenvol-
tura cosittmèlrsi, visivelmente
cruitrrUXtri.
Acurou a- imprensa do que se

passava uo Clube:
— Vocês são o.s culpados. Niij

ha nada aqui dentro. O Exeri-Í-
in não está dividido e vocês é
que fizeram uma montanha de
papel, de onde hoje vai sair um
ratinho.

ii

ilo votar, demorou pouco. Poi
embora e somente retornou lá

. para às 1!) horas, iiitelrancío-se,•<^-então de que a sua situação nau
era boa.
tres pai:a um

Logo quo os escrutlnndores
(Sil tíc cada facção), começaram
a apurar, foram confirmadas
es esperança da ''Cruzada De-

_ Tl!''cr(\t!ca'\
•"•' medida que os votos eram

t:-p;iiados, notavam os especta-
cio:*?:: que a proporção dos ar-
rumados diante dos represen-

iii'-

tal!

e-criu

"Cruzada rie 3

1 X4
5,lí

V:

pa;.,agem. que os
i possuem dlslhi-

ria ?-Wi -, que
¦ -. ostentavam

.i fH.a varrle-ama.
locrclas imia.i fila

^jrr:.:iic;:,:
ris(i.,pel:,
tela e o-,
azul.
AVl UACÔKS

i: ALEGIlÍA
Das 21) para as 21 horas jáninguém duvidava da vitoria tio

generr.'. Etchegcfyõn, que iíSslis-
tiu à apuração até a manhã df
hoje, rc^lrandò-sc do Clube pa-
ra tomar um rafe. em .casa.
cerca das 4 horas. O entusias-
mo genç-ralizou-se e elementos

-de "Criiiiadá*fSSltaram bom-
ha.-r, em regogüir pelo triunfo.
qu-j já era cofiaínêradq garanti-
do, nos .lariliiis da Praça More-
chat l-X-rimio *Xr,ru calçadas ..ío
clube. :;-•-

A .esse ií.n.pó.' das doze urnas
da capiial, II já estavam apura-
das; apresentando a maioria d:
quase dois mil votos. ¦

- A' pedida que. se processava

tudo indicava que Gilbert ti-
lilia nus mulheres suo uniea
tonte ce renda, vivendo fts
exp. usas da atriz >¦ de uma
outra mulher, t-ca liamos,
moradora na avenida Pran-
klln Roosevelt, &¦*, a,:;,;ta-
mento flílli.

ültlmamenfe, devidn a r.ma
desavença comercial entre
Elvira i'agã r- o proprietário
rie uma "boX" no Posto 8,
então conhecida por "Bikl-
nl", agrediu-o n socos e pon-
tapes, rra p*'esença da aman-
le, (Sai estai- sendo processa-
tado pelas autoridades dn se-
gundo distrito, pn's fugiu ao
flagrante, tendo sra vitima,
em vista dás continuas am?a-
ças que continuou a receber,
solicitado garantias de vida
no Delegacia de Vigilância,

"ELE iv Mi:r
SEC»ETÁRIO!"

An termos ciência da pri--ão de Gilbert, em vista de
terem se confirmado em par-
te a.s suspeitas ria policia, e
conhecermos suas ligações
com a irrequieta "estreia",
procuramos e conseguimos
falar-lhe, lendo Elvira Paga

m' •' H
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/ programa
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RIDÍCULO V. ESQUISITO
Apii.s a leitura do documeri-

lo, o que o sr, Leopoldo liei-
tor considerou "exlravagan-
fe e esqui'lio", o advaga.ro
qualificou a atitude do sr.
Hermes Machado de ridícula,
passando a criticá-lo dc ma-
nelra agressiva. Em seguiria
disse que não procurava a
Ordem para pedir conselhos,
pois tinha plena consciência
fio que devia fazer. Apenas
resolvera comunicar o fato,
como o lizéra em outras opor
ttnildades,

K evocando o „eu "passado
digno", concluiu por dizer
que desejava contínua:- dip.no,
merecendo a confiança dos
seus clientes e a fí rios seus
colegas. Vai agir por conta
própria, conforme recomenda
o bom senso e sua diretriz
profisdonal.
i)i;sni;o:ssakia

a comunicação
Ao fim da exposição do sr.

Leopoldo Heitor, o presidentedo Conselho, sr. Jorge Fonte*
nelle em nume do órgão ma
Mino dos advogados, di:,;,,,-
simplesmente:"— O Conselho eslã perfel-tamente inteirado de tudo.
Já havia tomado eonheclmen-
lo dos fatos através do.s Jor-nais".

Após estas palavras do sr.
Jorge Ponlenelle o repórter
procurou o advogado Leopól-
rio Heitor, Mas este se reli-
rara sem ser visto. Desapare*
cera da sala como que por en-
canto...
OUTRO "GOl.l-K*

DE PUBLICIDADE
Comentando para o repor-ler a atitude do fr. Heitor, o

conselheiro Scharfcel decla-
rou:"— Achei desnecessária a
comunicação do advogado, de
vez qu? ele próprio já se en-
carregara de divulgar tudo
pela imprensa".

Outro membro do Conselho
arrematou:".— Heitor visou nisso mais
um "golpe" publicitário. Ele
veio aqui somente reunir rr-
porlêres e pousar para foi o-
gratos".

líeahnente, mais uma ve?„
o crimliinlista conseguira mo-
vimentar toda a reportagem
carioca. A sala da sessão li-
cara repleta de jornalistas e
populares, curiosos de conhe-
cirem a.s "sensacionais revê-
lações" que o sr, Heitor anun
ciara fazer de parlas abertas,

bases de Igualdade, de justiçae de bem estar para todos.
Ks.se o verdadeiro sentido so-

ciai do trabalhismo. O nosso
programa consiste na procurade um mundo melhor, onde não
haja distinções nem privilégios,
onde todos os que trabalham p.
produzam possam encontrar as
mesmas oportunidades e frulr
os benefícios da segurança eco-
nnmlea e da justiça social.

Sois a força dirigente do par-
tido e os depositários da con-
fiança popular; devels, porIsso, ser o.s primeiros a dar o
exemplo de união, solidariedade,
disciplina, abnegação e desinle-
résse. Sem união e sem organl-
zação, não consolidaremos as
missas conquistas, nâo eolhere-
mos o.s frutos do.s nossos esfor-
ços, nem nos situaremos na his-
torla como um movimento sal-
vador de construção e de re-
novação.

Unidos coi torno da bandeira
e do Ideal que .simbolizam as
nossas lutas, marcharemos parao futuro confiantes na solidez
do que logramos edlficar, em
Deneflcio do povo e para a
maior grandeza da Pátria,
A MISSÃO DO P. T. 1J.

A verdadeira missão do Par-
tido Trabalhista Brasileiro só
agora principia a caracterizar-
se e a desenvolver-se. Durante
Vinte anos, as leis sociais de
proteção ao trabalho, elabora-
rias no meu Governo, lançaram

os alicerces de seu programa de
renovação econômica e politica.Daqui por diante, cabe ao nosso
Partido assegurar continulda-
de da.s nossas conquistas no
tempo e consolidar o.s benefícios
(pie devem sobreviver á transi-
torledade das Influências pes-soais.

E' preciso que o Partido
Trabalhista seja sempre uma
força dc ordem a serviço de
uma causa justa. K' preciso queseja, cada dia mais, o partidodos trabalhadores — instru-
mento das suas aspirações, ba*
luarte da defesa dos seus dl-
reitos. sentinela vigilante dos
seus destinos.

Para esse fim, deve existir
maior aproximação entre os
órgãos e dirigentes do partido e
as massas trabalhistas, que me
trazem a Inspiração e o apoio,
Seria de toda conveniência, se-
nhofes convencionais, que em
todos os órgãos dirigentes par-tldârlos, nos diretórios locais,
estaduais e nacional, houvesse
a participação direta das das-
ses trabalhadoras, através dos
seus leaders mais representou-
vos.
ORGANIZAÇÃO

Por outros termos, tenho a
convicção de que essa parte rio
programa do Governo, que con-
siste em chamar os leaders pro-letànos para a direção das ms-
tltuições que lhe Interessam
mais de perto — como é o en-
so dos Institutos • de prevlden-
ela —¦ pode ser adequadamente

completada pela reorganização
rio Parido Trabalhista, no sen*
lido dc permitir mais Intima o
constante colaboração rias cias-
ses trabalhadoras nas suas
funções de direção. Desse mo-
do, a ação governamental se
conjugar a eom a ação político-
partidária, convergindo então
para o mesmo oojet vo comum
de realizar o nosso programa cie
renovação social.

Meus amigos e corrcligtono-
nanas.

Tenho feito e sempre tarei
o que puder para ser um ao
meu pais e fiel aos ideais que
me Inspiram, o que são os vos-
sos.

Uma certeza me contoria: a
de que os guardas vigilantes,
o.s contiiiuadores e os apertei-
çoadores dessa obra, que, gra-
ças ú vossa energia e á vossa
le. há de sobreviver, há de per-
petuar-se nas gerações defini!i-
vãmente para um mundo me-
lhor".

A PALAVRA
DE JANGO

O sr. Jango Duarte também
discursou, dizendo, a certa ai-
tura:

— "Náo poderia, nesta hora
em qua assumo a pre ;i:lmera
rio Partido Trabalhista Brasilei-
ro, deixar de conclamar todas
us demais correntes de opinião
rui sentido do que congregue-
mos esforços no interessa cri-
mum rio Brasil, qus vai hoje,
mais rio que antes, c amanha,
talvez, mais do que nunca pu-
cisando ri-.' uma ação patiioti-
ca e conjunta de iodos os seu-,
filhos. Não será a custa de um
desgaste inútil de forças, a quetanto arrasta o sectarismo e a
Intransigência, que haveremos

de encontrar o denominador
comum dos Interesses nacionais,
Náo haverá, por certo, nenhii-
ma consciência honesta, queencontre meritorla ess.i i.iulaii-
cia de retalhamciito dos orgn-
tilsmos partidários, fruto, mui-
tiis vozes da incompreensão,
mas, causa, invariavelmente, de
agitações estéreis — que ternil-
nem por influir no quadro jaconturbado das inquietações po-
pulares, Justo seria, c de altu
mérito, pudéssemos, .,ob a ins-
piração do vontades comuns,
orientar ação o Intenções no
bom sentido realizador c cons-
trui ivo.
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PRIMEfUÒ FESTIVAL UÈ POESIA — Kcúliz ou-se, ontem, sob os auspício» do Centro Es-
tutlahill Ualia Fausta,' orcâi» de representação dos alunos do Curso Prático de Teatro, do
iJe.-vi ,. Nacional de Teatro, a inauguração de um Festival de Poesia, primeiro que se leva n
efeito em nosso nais. Surgido <la inspiração de Leste Iberc, cstudanle de arte dramatira,
c organizado par Milton lio Moraes Uinery, o referido Festival alcançou o êxito desejado,
aarrscnlando uma sírio dc belos trabalhos de poetas da nova geração, A sessão inaugural
.•steve concorrida, eabando «o sr. Aldo Calvet. diretor do Serviço Nacional do Teatro, após
breve ti-a-ãa, dar como inaugurado ti l Festival de Poesia. No clichê, um aspecto desse cer-

(anis literário (Foto A. N.).

DIÁRIO DA NOITE Rl°. 22.5.1

serafim mum
(rFALECIMENTO I

Esposa, filhos, noras, gomo o nela-.
aos seus parentes e amigo, „ falecimoí'1
idolatrado esposo, pai, 50'.;ro c avó spri»,'

MAR COMES, e convidam para 0 seu' \3
que se realizará hoje, dia 11, hs 17 |10l.;,s Pu|,ai
retro da Capela Principal co Cemitério deS"
tista, para a mesma necror-oie, "a

t
5 .lindo I"á* 
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l!È ONDE VAI A RESISTÊNCIA DO CARIOCA?

cruzeiros custa hoje
em custava 30o aue ójit

ti

E a metade da populaçã o do Rio não está satisfeita
com od aue ganha —- O resto conformou-se

narrar ã reiwrta^ni nue seu
marido, horas antes, com ela
csttvera faUEiido compras no
centro da cidade. Na Praça
Mauã encontraram-se com o
marinheiro Marcollim de tal,

rio "loii.lo Argentina" e este
pagou ,i Vinícius 3.000 cru-
zellOS c-UP lhe devia.

Ali, separaram-se, ficando
seu marido de regressar au
seu navio.

Agora o próprio Marcollno
e um médico .Miileo da faml-
lia, afirmam, como o tm.
lambem a sra. Maria Barba-
rii Paria Alves, que o eorpo
de Vinícius apresentava cqul-
moses nu pescoço e outros si-
nais de luta pelo corpo, jus-tiflcnndo a.s desconfianças quenutrem de ter sido ele assai-
tado cm pleno mar e rouba-
do do dinheiro que levava,
pois apenas rico cruzeiros fo-
ram encontrados em seu.-; boi-
sos.

Ao que eon,In ;i família vai
pedir a policia abertura de
inquérito para apurar c foto.

qtiele e mais Américo drtpp,
de 2ii anos, casado, encarri-
ir.ulo da obra, morador na
estrada da.s Furnas, sem nu-
mero; Gaudencio Cardoso ae
Andrade, de .'i,'l anos, solteiro,
vigia; Heraclito Ribeiro LI-
ma, de 40 onos, casado, e Sil-
viu Gonçalves da Rosa. de 21

anos, solteiro, todos ali r-.vi-
dentes, o nue apresentavam
contusões e escoriações gene-rallzadas, retirando-se ci-apois
de medicados.

NO LOCAL
AS AUTORIDADES

Cientificado do ocorrido,
transpor!cu-.se para a rua
Giillhermlna Gulnle o eoniih-
sarlo Silvio Costa, tio a." dis-
frito policial, que providên-
ciou o compareeimeiito de
soldados para isolamento du
local, serviço este também
auxiliado por guardas da Po-
licia de Vigilância da Prefei-
tura.

A seguir, solicitou a auton-
dade o compareeimeiito da
perícia, e registrou o fato para
a competente inquérito, a fim
rie serem apuradas a.s raspou-
sabiíitlades,

Chegaram os cariocas ao
ponto máximo ue dificuldade
de vida? Ainda podem resta-
ti: ás prívaçõea imposta.'; pe-
Ia vertiginosa alta dos pre-
cas':1 Cou inuará iurio a su-
bi!".'

At estão as perguntas an*
gustiaiias que surgem em to-
rias as conversas neste, ai ri-
bulária e tão dificil íao Se*
bastião do Rio de Janeiro.
O DINJEKiRO NYiO DA'

Os ordenados têm subido,
lambem, ma; muito mais
lentamente do que os pre-
eu i.

Resultado: ninguém pode
mai; pagar aluguel de caia.
comprar comida, comprar rou-
pa e dentro e;u breve nem
mais sair do barraco para
trabalhar poderá o carioca,
pois lhe faltará dinheiro para
pagar a condução. O.s mais
favorecidos sairão á rua eom
um carrinho de mão cheio r.e
dinheiro possa comprar um
par de sapa os, Tudo como
na velha China em que .se
vai transformando esta mal*
fadada "terra ria pronris-ão".

Novas reivindicações de :,a-
lário se avolumam. Agora são
os funcionários públicos (pie,
não podendo mais suportar

o custo da vida, pleiteiam au-
mento de vencimentos.

As estatísticas que DIÁRIO
VA NOITE já ofereceu aos
leitores mostram que um fim-
cionario para ter o mesmo
padrão rie viria que tinha em
1930, precisa ter os seus ven-
cimentes aluais duplicado;

Mas alegam os poderes pu-
bilcos que o pais não tem dl-
nlieiro para pagai' o aumento
e que se este tosse concedido

I provocaria novo e tremendo sin:-
I to Inflacíonario que atingiria

todas as classes sociais, Entre-
lauto, (i impossível conter esse
surto, eom aumenlo ou sem au-
nienici de salários. K ai e.-ia
o ultimo para exemplificar o
da média que já vem servindo
á alimentação de Brande mas-
r.a proletária.
INSATISFAÇÃO

K CONFORMISMO
Diante desses aspectos da

crise que abale o carioca, o
t.B.O.P.E. realizou inferes-
santo pesquisa de opinião pu-
bl ca formulando primeiro esta
pergunta:— Pu'- quanto o sr. comprava |Ira cinco ânus. o que haja custa
cem cinzeiros?

A maior parle dos Homens e
cias mulheres foi encontraria
nas respostas que dão como
custando hoje irem cruzeiros o
que ha cinco anos se compra-
va por no cruzeiros

Isso revela que o povo se da

conta da desvalorização pro-
gressiva do dinheiro e das dl-
licuidades que tal fenômeno
vem acarretando.

A outra parte ria "enquete"
da t.B.O.P.E. procura lixar o
aspecto de serem os ordenados
sempre pequenos pana a vicia
que se quer levar e de lambem
or; que vivem de rend mentos
se queixarem de tudo e prmci-
palmente rios Impostos.

Foram encontrados, cm nu-
meros Iguais, os que vivem dc
salário e o.s que vivem de ren-

da. Dal ter sido tacit formular
a pergunta:— O sr. estft satisfeito com o
que ganha ou recebe?

A maioria não está satisfeita,
mas a proporção dos que res-
ponderam afirmativamente e
também muito granae.

Praticamente, metade da po-
pulação carioca esta satisfeita
com o que ganha ou recebe.

Entretanto, também e licito
considerar que muitos cariocas,
diante da inutilidade da luto,
já estão conformados com a
miséria.

O SINISTRO DO "PRESIDENTE"

Todos os paraquedistas
já deixaram o loca!

A Ia Zona Aérea não concorda com o protesto
uruguaio — Resolvido o impasse entre os expe-

dicionários brasileiros e norte-americanos

Em regime I irseiii
a mswii In

«Barnafe» iiíÉis
Torpedeada a reestruturação cem
as emendas já apresentadas

Na sessão de ontem da Cá-
mara Municipal, foi aprovado
o reglm.» de urgôncla para a
discussão da mensagem do
prefeito João Carlos Vital,
cuidando da reestruturação de
cerca de oito mil funciona-
rios, que, desde HI-17, não ob-
tiveram nenhuma melhoria
cm seus padrões d.- venclmeu-
tos.

A proposição em causa já
tem o parecer favorável da
Comissão de Justiça, .sendo
que o relator da mesma, o sr.
Luis Paes Leme, conclui, fa-
zendo um apelo ao plenário.
no sentido de evitar o erro
da sessão legislativa anterior,
quando diversos v c voadores
apresentaram, á mesma men-
sagem, centenas de emendas,
obrigando ao chef; do Exe-
cutlvo a vetá-la, pois o pro-
jeto estava, de fato, inexe-
quível.

O KRRO SE REPETK
Parece que ainda dessa vex

os "barnalxs" municipais não
terão melhor sorte, p o i s o
compromisso firmado pelamaioria absoluta da Câmara
em náo emendar o projeto,
rolou por terra.

Basta dizer que embora fe-
nha sido a sessão rie ontem
prorrogada por mais uma lio-
ra, com o fim especial de ser
apreciado e votado, em dis -
cussão única, o referido pro-
.1:to, os trinta minutos finais,
dessa mesma prorrogação, fo-
ram consumidos, somente, com '
ft leitura de dezenas de einen-
das que vêm afluindo á Mc-
sa, em massa. E, por mais in-
crivei que pareça, a sessão

terminou sem que, ao menos,
0 primeiro .secretário tivesse
concluído a leitura das enien-
das, aliás, em sua maioria, ab-
surdas.

Corno se vê, a demagogia,
mais uma vez domina o pie-
nário da Câmara dos Verea-
dores, em um achincalhe a
ssa Justíssima pretensão de

humildes servidores munic.1-
pais.

úoteição nas Carüiras dn Club:
Hipotecaria e Imobiliária,

Etchegoyen, 1720, Estiilac 77&;
Mutuária, 330 e 491 (essa foi a
uniea vitória dn Estillac no
Distrito Federal; Assistência.
847 e 287.

i IrMrolibHIll'!

As últimas noticias a rcspel-
to da.s caravanas que foram ao
li-irul (ío "Presidente" dlz:m
que já foram dali retirados lo-
dos os paraquedistas o que o
ligeiro Incidente havido entre a
expedição paulista e os norte-
americanos, já foi pkna c sa-
i Isfatòiiamente resolvido.

Também, a reportagem dos"Diários Associados" ouviu o
brigadeiro Rodrigues Coelho, dn
1." zona aérea, que explicou a
Improcedèncla de razões sobre
o protesto havido no Uruguai,
segundo o qual as corpos das vi-
tlmas d-, veriam ser removidos e
náo enterrados no local.

RETIRADOS TODOS OS
PARAQUEDISTAS

S. PAULO, 22 (Meridional)- Notícias procedentes rie Põr-
to Nacional informam que já fo-
ram rotulados da clareira da
Serra rio Roncador todos os pa-
raquedtstos de Sáo Paulo, que
se encontram, <ra sua maioria,
em Pório Nacional, enquanto
apenas um i.úmero reduzido es-
peia em Pium o retorno para
esta capital, que deverá ser íel-
to ainda amanha.

Apurou ainda a reportagem
que o sr. Juvenal Lino de Ma-
tos. chefe da Caravana, que se
encontrava em plena mata, fez
questão «.bsoluta de ser o úl-
limo a sah, para dar exemple¦tos demais componentes do gru-
p-j de espirito rie disciplina.

O léimlno da tarefa, aciilen-
tada pelo desespero que invadiu
aqueles homens na iminência de
serem abandonados cm plena
s:lva. registra a colaboração dl-
reta do.s americanos na salva-
çáo dos paraquedistas, que não
puderam contar eílcienteinen-
te, com o helicóptero enviado
por Sáo Paulo, Esses incirien-
les Já foram resolvidos «atisfa-
tòrlamcntí, graças aos entendi-
mentos havidos entre ns duas
partes e à advertência das au-
toridades brasileiras, empenha-
das em evitar atritos inúteis e
assumindo uma atitude decidida
em favor dos hom-fns que se dis-
puseram àquela arrojada mis-
sã»
EXPLICAÇÃO

PARA O PROTESTO
URUGUAIO
BELÉM, 22 tMeridional) -

Em torno da estranheza do go-
verno uruguaio, lace á pressa
do scpultamento. sem previa
Identificação, dos corpos das
viamas rio "Presdente", a re-
portagem da "Meridional" pro-
curou ouvir o brigadeiro Rodrf-
enes Coelhu, comandante da 1,"
íiona Aérea, sollcitando-lhe es-
clarecesse as razoes détermi*
limites rio euterranientò inte-
diaío dos despojes nu mesmo
local do sinistro. E o brigadeiro
Coelho respondeu:— A completa decomposição
e a falta de transporte. Esses
fprani os motvos. Alem de tudo
seria dificil Identificar as viu-
mas, com o.s cadáveres muti-
lados e carbonizados, Apenas
reconheceu-se o corpo rio
radio-lelcgratisla, porque esta-
va com os fones nos ouvidos.
Náo lol por outra coisa o se-
pultamento, principalmente par-
que os corpos já se encontra-

or ile açousue

Gasta TO

'""il r f

(MISSA I)1-X'I0" DIA)
Esther Pinto de Brito, Hélio Pinto • .to e filho, üastúo de Brito Plho, íle filhos, LioncliAlírcdo H?' fte filhos. J. .T. de Brito e filhos V"Borba, senhora e filhos iausente A,1!te de Almeida, senhora e fll £ -Jconvidam seus parente:; o amigos pan .,- • '

missa de trlgéslmo dia que, por aima âèsX*vel esposo, pai. sogro, avô, irmão, cunhado p HSTAO DE BRITO, mandam celebrar am nh °'01
íRira, dia 23 cie maio. ás 9,30 horas no Z,'.?Igreja de Nossa Senhora do Carmo :\ ,-„',•" mor
Antecipadamente agradecem. 'Ip Mu,

Dr. Ga UP
(MISSA DE 30.° DIA)

Iri
éU Os companheiros c auxili-ires ¦'-¦ '--'•¦

do DR. CASTÃO DE BRITO, na S
nhia Comercio c Construções, mani
rezar, amanhã, sexta-feira, dia 23 doei
rente, às 9,30 horas, no altar dc No.Senhor do Horto, da Igreja dc Nossa Senhora

Carmo, à Rua IV de Março, missa de trigéíit
dia, pelo descanso eterno de sua alma, e«i
dam para esse ato dc fé e religião as pes:
gas. Antecipam agradecimentos.

35soas an

flfc

DIA

nri>.Dr. Oasfl0.
(MISSA DE 3d.

A Companhia Comercio o Construa
fará celebrar, amanhã, sexta-feira, 23
corrente, às 9,30 horas, no altar de Nos
Senhor dos Passos, cia Igreja de Nos
Senhora do Carmo, à Rua 1." de Mai

missa em sufrágio da alma do seu saudo«o t
Presidente, DR. CASTÃO DE BRITO, e, parae
ato religioso, convida as pessoas amigas. Ante:
padamente agradece.

f
VL EpI"•U* r"V:íiX.X V''^''11U8 vim

No Interior dn açouguc sito
a rua ri. Oristováo, 51:> a gnnr-
ii i;au dn K.l',5. chefiada pelo
investigador 1,339, prendeu, ha
ríiaçlhiRada de hójo, os lndtvl-
flüòs Osvaldo de Oliveira, dc18 unos, domiciliado em tor-
ração sem numero do morro
cios Maciu-os. com entrada pela
rua Senador Nabuco, cm vua
Isabel, e José Cruz do Nasci-
niento, de 18 anos, morador na
rua Capitão Macieira, 220. em
MaduiTira, quando se prepara
vain para agir.

Um tercc.ro- elemento, queileára na porta daquele esta-

t.cleolmeiHo para vigiar a poli-ela, lusiu a aproximação ciaviatura, deixando os "colegas"
entre&úes a própria sorte.

Os dois meliantes presos, au-tuados na lònna da lei. decla-rajn que são Egressos dn SAMc peritos arrombadòres, tendot:e cspeçinlixado na "armo pe-rada', denom nação pela qualé conhecidci aquela maneira deroubo.
Osvaldo e José turain íécói. inícios ao xadrez do 16.1 uts-trito, por ordem do cótnlssa-no Carlos Santos, que lambemrequisitou o OEE-,

vam há mais de uma semana
insepultados — concluiu.

O jornalista Jorge Ferreira,
da revista "O Cruzeiro", que
também esteve no local do de-
Riistrc. assistindo a todos os
akn das autoridades da expe-
dição, prestou o seu depolmen-
to á "Meridional", reforçando ,
as declarações do brigadeiro
Rodrigues Coelho e infon.nan-
do que não era possivel outra
medida, uma vez que os cor-
pos estavam em adiantadissl-
mo estado de decomposição,
exalando um máu cheiro horri-
vel, sentida ã grande distancia,
sendo também praticamente
impossível o reconhecimento
devido estarem oí corpos lnte!-
ramente carbonizados e muti-
lados e muitos pulverizados,
sendo que a maior parte stan
cabeça.

Apenas foi reconhecida 11111--.
criança — acrescentou — que
se presume ser filho de um
banqueiro paraguaio, In u 11 o
embora o seu eoroo estivesse
também carbonizado,

A reportagem da "Meridio-
nal"" procurara ouvir outras
pessoas que estiveram no local
e que de lá lambem aca'op.111
de regressar.
UM ItEPORTER FALA SOBRE

O IMI'ASE ENTKK OS
EXPEDICIONÁRIOS

BELÉM, 22 (Meridional) —
O repórter José Maria Neves
narrou à imprensa desta capi-
lal detalhes da revolta dos pa-raqiKdistas paulistas contra os
norte-americanos, cm vlrtuds
destes últimos terem-se negado
a transportar, da selva paraLatiu Gia nele, Iodos 03 que ali
ho encontravam,

Afirmou aquele jornalista quenão houve, d; parte dos para-
quedistas, o propósito de des-
respeita ros americanos, mas
apenas uma justa atitude de re-
vide. pelo fato destes não que-rerem reconhecer os Inauditos
esforços desenvolvidos pelos pa-raquedistas 110 sentido de faci-
litar a chegada lité os destro-
ços do "Presidente".

Informa-se aqui que o avião"Teco-T:co", de propriedade do
conhecido módico paraense Ar-
mando Moreli, pilotado pelo seu
proprietário, e conduzindo b
sapilão Luz, seguiu para a eSr-
ra de Tamanacu, a fim de au-
sillar a evacuação dos paraque-distas.

O avião em qu-.stão tem ?.u-
lonómlÁ para quatro horn ae l
1*0. podendo iram portar qua-tro pessoas de cada vez.

O cônsul dos Estados Unidos,
sr Colman, declarou aos jor -
nallsáts que hpenas espera aretirada do cidadão norte-ame-
ileano Kcott Magnos, retido ro-
mo refém pelos paraquedistas,
para dar por encerrado ii lamen-távcl Incidente.

WÀSHINCiTON NAO SE
PRONUNCIOU

WASHINGTON, 22 (U.P.) -
Referindo-se à investigação doacidente do "Presidente", naselva amazônica, um porta-vozda Junta Aeronáutica Ciivl cte-clarou que "não há, por ciiqiuui-
lu, provas suficientes para fim-
damentar um juizo sobre 11 scausas do acidente. Proseguem
ás investigações e haverá au-diència pública a respeito".

4k
s >

(MSSCA) <
Passando amanhã, -ü do corrente átalicia elo eminente e saudoso dr. Épitàclí
soa excclso estadista c cx-prcsidenle da I
blica, figura impar pelo seu espirito civil
nossa historia politica, pelos seus conl
raneos tão mal julgado, mas mie agora,anos decorridos de seu infausto passamento, comoII que aguardou a "Justiça de Deus na voz da His!está sendo apreciado com serena isenção por teriosoi

brasileiros, o devotado amigo daquele ilustre licmenhlico sr. Moisés Pellnto dc Oliveira, funcionário 1
n.ara dos Deputados como vem ".vendo todos os
njcUida ^celebrar missa era sufrágio da alma bonlsÉ'(li-rE^ilácIo Pessoa, ás 8 horas rb amanh?, nn I51
ft.uitaiia.

Passageiras g íméâ
dâ mmm. i n' ti wm

T
PAN AMERfCAN AIRWAYS, IKC.p
fundamente conj tem: cia com o ai

sofrido pela sua aeronave MI039V, cc

rido no Estado do Pará no dia 27 dor

passado, cumpre o dever de convidar t

dos os parentes c amigos cios passageiros c Inf

lantes desaparecidos, para asnbtircm à missa qi

pelo descanso de suar; almas, fará celebrara"
nhã, sexta-feira, dia 23 do corrcnle, às 10 te'

no aítar-mor da Catedral Metropolitana con:;

sando-se desde já agradecida aos nue se dignar*

a comparecer a esse ato de piedade crista.

r. -:~'yí'iii!

M

O comercio
vai ficar abastecido
de bacalhau

O setor marítimo d.i C- O. P.
A. P. deu Instruções no sentido
de que. tivesse prioridade do
atracação o navio "Norma", dc
bandeira norueguesa, que tra-
zia a bordo 24.000 caisas de bi-
calhau. A estiva, desd-n sábadoultimo, vem trabalhando dia c
noite para qua o referido iwvio,
i;ue ss encontra atracado no ar-
ma/em 22, ali permaneça o
menor tempo possível, pois c
grande a fila esperando atra-
cação.

do

as

ANTOKÜ 101SÃ1Í5S
(Mim) -

(1° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO1

NADIR NOVAES DOS SANTOS 9 fil

convidam os parente-, o nntigos <

bonissimo esposo c pai ANTÔNIO
SANTOS, paia assistirem i missa dc

aniversário do seu falecimento, que J
dam celebrar ssgunda-feita, dia 26 do corre

ós 10 horas, no altar-mór do Igreja éc boo r

cisco de Paula. (Largo de São ^-'f^

já agradecem és pessoas <r-'e com par
esse ato religioso,

dr. mmm m mi
mmmsy

(MISSA DE 30.° DIA»
,r ni; AMO"0.»*A Fnmliliá d» DR. T1IAD1

roíivida seus iiarcnles c nmifios l,!,ri"a"(|.
'Ila wuc. pr'n rsptilisode sV?,.a . ,,", Mitrlc

inifí-
ida eclq

UmiIsrela de N. S. ria Concciçan e
Kosário csiiiilna dc Av, Itío TSrívrico
feira, cita 211, ás » luiras. A''"'("I'1,(1 ,,„
a todos que comparciccrem a ''iY'¦

£!Z$38l%*;$i&«?<*(:P'k"

nm
\Hferipadamente

AVISOS VViSE
KM TODOS OS J011NAIS E »^''(!fE:. 43

RUA no OIIVIDOÍt N." mo —., .V-.vr •'¦••J-2ii'!
plantão Norrit:;o - ti.!.i.H'm • 

f
ATENDE-SE A D 0 M I C I ¦¦
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Agradável éII
| BENÉFICO! |

A Magncsia S.
Pellegrino, dis-
solvidaemágua,
pelo cheiro e sa-
bor, é agradável
de tomar.
E constitui um
anti-ácido po-
deroso que, de
forma natural,
corrige a pre-
guiça dos intes-*
tinos. A Magné-
sia S. Pellegrino
é purgante e de-
sinfetante do
estômago
testinoR.
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Mariano Dei Gigante /unior conta sua historia ao reporte.-.

Após balear a jovem
tentara matar-se

Levado ao crime pelo desprezo da mulher por
quem abandonara o lar - Apresentou-se á policia

SÃO PAULO (Meridional) —
Já noticiamos o crime. Ela, Eloá
de 20 anos, professora, reslden-
te na R. Cenário Alvim, 207.
nesta Capital. O ap.ressor, seu
tio por afinidade, pois foi ca-
sado com uma Ua da vitima.
da Qual se acha desquitado, é
Mariiino Del Gigante Júnior,
de 35 anos, conierclário, atual-
mente residindo cem uma sua
irmã na ladeira cia Memória,
36, também nesla Capital.

Mariano desfechara contra
Eloá um tiro, apenas, de pisto-
Ia. atingindo-a na. boca. Eloá
foi internada no Hospital das
Clínicas, por ter sido conside-
rado grave .seu estado. Mais
tarde, soube a reportagem que

MAGNESIA
S. PELLEGRINO
• Com onfs • $»m anis •

EFERVESCENTE

t V € M D B EM tQOl PARTE
XAVIER-M S

Juros tlett%
AO ANO

Pagos trimestralmente

Debentures do

Banco Hipotecário

Lar Brasileiro S.A-.

RUA DO OUVIDOR, 90

AVENIDA COPACA-

BANA, 661

Horário ininter-

rupto para o publico de

8,15 ás 17.30 horas.

a moça eslava fera de perigo,
Mariano, depois rie. a ter alvo-
jado, ainda tentou socorrê-la,
conseguindo deitá-la ív.i calça-
da c, só então fugiu. O moto-
rista Clair José de' Souza, tjuu
passava pelo local, viu a cena,
parou seu carro mas não ten-
tou prendeu- o criminoso porque
lhe viu ainda a arma na mão
e teve. receio de que êle atiras

O prefeito interino coronel
Dulcidio Cardoso sancionou a
lei que institui deu prêmios mu-
nicipals de teatro, a serem ou-
torgados anualmente, no valor
global de Cr$ 500.000,00. Os
prêmios ser&o distribuídos na se-
guinte ordem: Autor da me-
lhor comédia; da moU-.br pe-
ça dramática; ao melhor ator
cômico do ano em comédia na-
cional; ao melhor autor drama-
tico em peça de autor nacional;
á melhor atriz cômica em peça
de autor nacional; á melhor
atriz dramática do ano em peça
de autor nacional; ao melhor
cenógrafo em peça nacional; ao
melhor cenógrafo do ano cm
peça nacional porem dramático
o finalmente aos melhores dire-
tores dc peças no gênero còml-
co e dramático.

Os prêmios serão de cincoenta
mil cruzeiros cada.
VAO ESTUDAR A ORIENTA-

CAO A SER DADA
ao ensino ni;
GRAU MÉDIO
O prefeito coronel Dulcidio

Cardoso designou os srs. Ani-
sio Teixeira, Manoel Lourenço
Filho, Álvaro de Sousa Gomes,
Luís Palmeira. Francisco Mon-
tolos, do Ministério de Educa-
ção e Saude, para constituirei!)
uma comissão sob a presklen-
cia do primeiro estudarem a
orientação que deve ser adotada
pein Secretaria de Educação
quanto ao ensino de Grau Me-
dio.
PARA STJSBSTITfJIR

O SR. GtJIl.l.HKAH.
ROMANO
O coronel Dulcio rio Espirito

Santo Cardoso, secretário do In-
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O "CITROEN", ABALROADO, TOMBOU — São Paulo (Meridional) — Devido ao excesso
do velocidade, no cruzamento da rua Albuqu erque Uns c Veiga Filho, ocorreu violenta co-
lisão entre doi» veículos, tombando um deles. Descia a rua Veiga Filho o auto da Secreta-
i-ia de Saude. de chapa n. 5.81.67. guiado por Geraldo Bueno de Oliveira, que, como frisa-
mos, pisava no acelerador "com vontade". Na cruzamento citado, não pôde evitar o choque
com o "Citroen" de chapa n.. 4.33.30, cujo condutor, o funcionário pública Benedito Juno
Barreto Filho, que também imprimia ao veicuir» velocidade excessiva. O segundo carro, que
rodava pela rua Albuquerque I.ins, com a coll» io, tombou espetacularmente, caindo sobre o
passeio c entre um poste e uma grade que clr# linda uma residência. Não obstante a» pro-
jiorções do acidente, apenas o funcionário público ficou ferido. No ciiché, aspectos apanha-
dos no local do acidente, vendo-se a posição em que ficou o "Citroen", sobre a calçada

(Foto Meridional).

Isenção dos im-
postos predial
territorial
jornalistas
NOVAS NORMAS SERÃO
ESTUDADAS POR UMA

COMISSÃO
O prefeito interino, coronel

Dulcidio Cardoso, por ato de
hoje, designou os funcionários
Carlos Povina Cavalcante, Celso
Frota Pessoa, Caio Mendonça, e
os jornalistas Rafael Barbosa e
Álvaro Pinto da Silva, represen-
tantes, respetivamente, da ABI
c do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais, para constituírem
uma comissão que, sob a prsl-
ciência do primeiro, elaborará
um projeto de reforma do dc.
creto que concede isencáo de im-
postos federal e territoral aos
jornalistas profissionaip, visando
estabelecer novas normas na
execução do referido decreto.

DIÁRIO DA MHty
Rio, 22&19S2 Mjr\

se. Mas socorreu a vitima e terior e Segurança, respondeu-

ímím CENTRÍFUGAS
ELÉTRICAS ou a GASOLINA^^jw^^
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deu alarma para a Central dc
Policia.
NA REDAÇA

Na vedação dos Diários Asso-
ciados uni cidadão entrou. Di-
rigiu-se no primeiro reportei-
que encontrou e disse que dese-
java falar com alguém, sobre
a agressão a tiro ocorrida na
rua João Ramallm."Eu sou Mariano Del Gigan-
te, que agrediu a tiro a Eloá.

Pode sentar-se — respondeu
o repórter. — Quer contar a

I historia do seu ato ou preton-
1 tle que o auxiliamos em alguma
I contingência mais dlficil?
I — Quero uma e outra coisa

respondeu Mariano. Mas
I primeiro quero que me Isforme

como devo me apresentar á po-
licia, Nada ou pouco sei dn S.
Paulo, e desejo contar toda a
triste historia dos meus infeli-
zes amores com Eloá o depois
pagar pelo meu ato desatinado.

Õ reportei- ouviu o relato que
Mariano contou. Vamos coutar
toda u historia.

— Eu sou filho do Rio Cia-
ro. onde me casei. Tenho uma
filhinha. de 12 anos. Ali me es-
tabeleci tom casa de secos e
molhados, que íoi a profissão
que meu pai me ensinou. Ho-
mem de trabalho consegui rcu-
nir alguns cabedais o gozar «o
bom conceito no comercio, lan-
lo daquela cidade como nesta
«ipital. Eloá Furlan c minna
sobrinha por afinidade. Um cliu,
há uns dois anos, nâo sei bem
dizer como isso foi. pois creio
que nunca se sabe bem direito
como essas coisas acontecem:
apaixonei-me por Eloa e ela i>of
mim. Sempre que eu vlnlia a
S. Paulo tratei' de meus nego-
cios encontrava-me com Eloa em
hotéis".
FUGA PARA

BI.I.li.M DO PARA'"Um dia resolvemos íii:;n\
Partimos para Belém do Para.
Se assim procedemos Íoi pot*
que a familia de Eloá ja tmna
percebido que nossa vida era o
de verdadeiros amantes. O pai
da moça apresentou queixa a
policia e, em segu'da, foi atras
de nós. Eu era acusado ae r:tp-

molda, para sem prejuízo de
rante a ausência do sr. João
Carlos Vital, designou o coro-
nel Oswaldo Melchiades de Al-
meida'. para, sem prejulso de
suas funções, exercer as ativida-
des atribuídas ao sr. Guilherme
Romano, ccordenador das Fa-
velas.

Recolhido mais um
cadáver do desastre
da ponte flutuante

SAO PAULO, 20 (Meridionali
- A turma de salvamento do
Corpo de Bombeiros, conseguiu,
lia tarde de ontem, retirar das
asuas do Rio Tietê mais uma
vitima do trágico acidenteocor-
rido na ponte ilutmintc daquele
rio. Trata-se de Nelde Correia
Silva, de 15 anos, filha de Elól
Corr«ia Silva, residente á rua 4
li, 20, no Parque Novo Mun-
uo .

Continuam desaparecidos a
jovem José Antônio Ferreira e
,i Jovem Neusa, também filha de
•ilól Correia.

"DIARIÒ DA NOITE" APRESENTA
"0 milagre da sinceridade"

< "OM a frase que serve de ti-
tulo a esta crônica o Mon-

senhor Gonçalves de Rezende
íez n síntese da consagração de
dois jornalistas no dia de seu
30." aniversário de casamento.

Aníbal Duarte, decano da
Bancada de Imprensa do Se-
naco Federal, e sua esposa, a
jornalista Maria das Dires
Bastos Duarte completaram 10
anos de casados no dia 20.

Mandando oficiar uma mis:-:t
na Canela de N. S. da Vitoria,
na Igreja de São Francisco de
Paula tiveram a gloria de se
verem rodeados dius mais re-
presentativas figura- do atual
mundo político.

Anibal e Maria dar. Dores,
esnuivando-se a essa vida fiHíl
ile"aparências vãs puderam ter
a satisfação de dizer que, ainda
hoje o mundo oferece as iplas
dn bondade e o "milagre da
sinceridade".

Presentes ao comovente nio
religioso estiveram;

O representante do pre.Meu-
te Vargas, sr. José Ferraiolo
Pilho; o vice-presidente da
República, sr. Café Filho, que,
apesar do posto, é o mesmo pa-
ladino dos simples; os senado-
res Álvaro Adolfo, vice-lider do
p. s. D.; Alberto Pasqualini e
senhora-. Mozart Lago e se-
nhora; Rtiy Carneiro, Valde-

A VENDA NAS B0A5 CASAS
FABRICADAS E OARANIIIIA', PtlA

mar Pedrosa, Camilo Môrolo,
Alfredo Slmch, Kcrginaldo Ca-
valcanti, FIávio Guimarães,
Etelvino Lins e... — 6 implissl-
ve! nomear todos, pois a maio-
ria do Senado estava presen-
le, além de Comitê de Impran-
sa, cujo presidente, o jornalis-
ta João Austregesllo de AthayJj
fez-se acompanhar de sua en-
cantadoiH esposa-.

B. de M.

805 milhões para o Conselho Nacional do Petróleo

Será montada, sem fardança,
a Refinaria de Cubatão e
ampliada a de Mataripe

Assinada a mensagem solicitando ao Congresso
abertura dos créditos necessários

BREVEMENi
INAUGURAÇÃO DA NOVA MATRJ

CASA NEIV;
NA RUA SETE DE SETEMBRO, M
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Cortinas e Tapetes
à vista ou em

10 PRESTAÇÕES
TAPETES

NnllUIDECIMI MM SIUS OE VISIIJS
com deienho 11,01 1 m,30 x 2m,00.. SM.N
de  8S.00 lm,60 x 2m,30.. «M,00

2m,00x3m,00.. 1.100,00
DE U - NU SIL» BE VISITAS 8BUCLE • MU SIIIS DE IHttR

1 m,40 x 2m,00.. 1.151,00 lm,60 x 2m,30.. 850,00
lm,70 x 2m,40.. 1.590,00 2m,00 x 2m,50.. 1>^7I,N
2m,00 x 3m,00.. 2.290,08 2m,00 x 3m,00.. 1.370,03

IIKtfS lirO CII68LEUM
im,50x2m,OO 1«S,00
2m,00x2m,50 245,00
2m,00 x 3m,00 285,00

— TECIDOS PARA CORTINAS —

l^mos^^l^.'^'.^ ii»"Mo
Damasco ; desenhos e cô-
ms variadas  lm,30 51,08
Pan»delr«i Bouclè, desenhos e corei
v«»«toi  ",00Vojie  lm>40 27'"°
Voilé de »lgodio,'tipó'iulço Jm,40 31,00
RUmlnei, com de»enho»  Jm,30 ií,»o
Marquiiettes eiUmptdes  i"1^0 ™>w
Moirês, cores diversas  lm,30 29,00
Unho inglêi eiUmpado  í^^o i«00Gorgorõei litoi  m'^ "'K
Gòbelini para móveis  lm-30 65'°"
Matérim Plástica para banheiros lm,40 25,00

Grande sortimento de lonas tm tò-
das a$ larguras • todos ot artigos
tle tapeçaria por preços de atacado.

0 EXCESSO DE POLICIAS QUE
PREJUDICA A ORDEM NA

to cie Eloà. Mas ela tinha mais fltlAM
cie 13 anos. E tinha profissão uwwfc
clofinkia. Era prolussora ionua- j Temos ] 5 policias no Dis-
tia. No Pará andamos de Hero- . caJB,-|
cies a Pílatos. Estivemos em mui- rr,ro reaeiai
tas ctrtaaes, para liiiílr a per- | Falando sobra o excesso ile
seguiçáo (Io pai cie Eloa,, Miicu-
co 1'urlan. Fomos presos, atinai.
Por meo cie "Hubeas uorpus"
a Justiça paraense nos soltou.
Isto a lil de julho cio ano pus-
sado Desde entáo nao tivemos
esperança nem sossego. Eloá veio

policias existentes no Distrito
Federal, o vereador Edgar tle
Carvalho citou. n:i tribuna da
Gamara, as seguintes polidas,
que se confundem em muitas
vezes atrapalham n ordem na
cidade: Policia Civil. Policia

Salário integral para os extra-
numerários e diaristas da
Prefeitura de Niterói, quan-
do atacados de doenças gra-

v&s e contagiosas
o prefeito dc Niterói subine-

teu á consideração da Caniura
Municipal local, projeto de lei
concedendo aos extranr.merúrios,
Inclusive diaristas, direito á 11-
cença com salário integral,
quando atacados de doenças
graves e contagiosa-, que são es-
pecifleadas 110 texto da propo.
slção em apreço.

Ficarão, ainda, o.s servidores
com direito a aposentadoria in-
tegral em tais circunstancias,
independentemente de quaisque?
outras condições ou exigências.

A medida, que visa colocar os
extrãnurrieràrlos em situação dn
igualdade com os funcionários
efetivos, quando portadores do
doenças tais como: tuberculose
ativa, alienação mental, neopla-
sia maligna, cegueira, lepra ou
paralisia, constitue providência
dc amparo e assistência das
mais louváveis, permitindo o
tratamento e mesmo a subsis-
tência, daqueles que se^encon.
tram. por força dn moléstia de
que sofrem, impossibilitados de
desempenhar qualquer atividade
remunerada.

O presidente da ltcpubüca as-
sinoii mensagem, a ser enviada
ao Congresso Nacional, solici-
tando a abertura ao Conselho
Nacional do Petróleo de um
crédito suplementar de oito-
centos e cinco milhões, sessen-
tu e seis mil e setecentos cru-
zeiros.

Justificando a abertura do
credito, escl.irece o chefe do
Executivo, em sua mensagem,
oue o orçamento deste ano não
consigna dotações suficientes
pura que o Conselho amplie os
seus serviços de maneira ajtis-
tada aso empreendimentos que
a "Petróleo Brasileiro, S.A.",
deverá levnr « termo, 11 partir
dn sim organização. Demais,
tendo em vista a tensão inter-
nacional e a possibilidade de
se reduzirem os fornecimentos
externos de materiais e máqui-
nus indispensáveis à industria
do petróleo e não produzidos no
país, é aconselhável não retar-
dar à execução do programa de
pesquisa, lavra e industrializa-
çáo, bem como de preparação
rie pessoal técnico para éssp
campo de atividade.

Em outro trecho da mensa-
gem lê-se o seguinte:"O Governo tomou, alias, a
Iniciativa de autorizar o Con-
«ellio Nacional do Petróleo a
aplicar desde logo as suas do-
tuções orçamentarias deste mio
de acordo com a necessidade da
expansão dos serviços, imposta
pela situação anteriormente de?
crlta, certa de que o Congresso
Nacional, ou votaria a tempo os
projetos ns. 1.516 e 1.517. de
1951, da Câmara dos Depu-
tnclos, oriundos de Mensagens
do Executivo, ou concederia re-

Veraneio! Ferias! Week-
HOTEL FAZENDA DA

ESTRADA RIO-SÂO PAU|
Todo conforto, máxima distinção e magníficos
Piscinas, cavalos, rink de patinação, charretes, jq
volleyball, Siiooker, Bilhar, Cinema, .lardins. lindol?
bosques e ainda um magnífico lago com barcos
motor. Apenas 2 horas do Rio. Município dc ITJ
vido pelo ônibus Angra dos Reis. — Reserva e ínfor

Teófilo Otoni n." 74-2.° andar — Telefone :]

dõ' Pina' em 
"companhia 

cio pai Militar, Policia Municipal, Po

eis» FERNANDES
RUA SETE DE SETEMBRO, 186

Fonts; 43-4001 • 43-4003

e eu voltei a Rio Claro onde a
minha vida se linha tornado
insustentável devido a tortas im>-
tas peripécias".
DESQUITADO'•De novo no.s juntamos aqui e
os encontros fortuitos voltaram
a ser como eram dantes. Fo-
mos para Minas Gerais, onde
percorremos varias cidades. Nob-
sa correspondência era sempro
feita pela posta restante, desde
o tempo em que nos víamos as
escondidas. Da peregrinação
por Miniis voltamos a S, Paulo.
Entretanto tratei do meu nes-
quite porque não era possível
manter-me naquela situação ae
homem casado e com amante.
Desquitei-me.

Deixei o prédio em favor de
minha filha, com o uso fruto
para minha esposa. Para esta,
ainda, a casa comercial em
funcionamento. Tudo Isso po-
de valer hoje uns 400 mil cru-
ziros. Sai de casa com algum
dinheiro, que so foi gastando.
Mas consolava-me ter a certo-
za do amor de Eloá. Ela queria
casar-se comigo. O resto da
vida nada mais valin,

Terminado o desquite, resta-
va-me o amor de Eloá, pelo qual
eu havia trocado o lar c o amor
da minha esposa e o de minna
filha. Desde o dia 22 de abril
deste ano que sou desquitado e,
portanto, livre. No dia 20 de
março, Eloá foi para casa dos
pais e combinamos que daqui a
um ano nos casaríamos, o que
seria feito, naturalmente, fora
do Brasil. Seria necessário
eu refizesse a minha vida. Tra-
balhasse muito, economizasse
quanto pudesse, para fazer um
outro lar, o lar que eu tanto de-
seiava e pelo qual tanto tmna
sofrido. Eloá me ajudava cum
Palavras de incitamento.O PAI DE ELOA'

"Tratei — continua Mariano
a sua narração - de me cm-
pregar no ramo de negocio em
que me especializei, secos e mo-
lhádois.

Há dias, estando eu em cos;-.
de minha irmã, na Ladeira da
Memória, onde resido, ela me
contou oue o pai de Eloá estive-
ra rondando a porta a manha
toda. Nulesco Furlan é homem
que já teve vários assuntos a
tratar com a policia. Seu pas-
sado não recomenda muito e
depois nunca gostou de mim.
Tinha as suas razões.

Durante vários dias Nulesco
foi rondar a caso. dc minha ir-
má é eu senti medo dele.

Conl. na 6o pág. — £°íra p

licia Especial, Policia Politica,
Policia rio Exercito, Policia da
Aeronáutica, Policia da Mari-
nha, Policia dn Cács do Porto,
Policia da Leopoldina, Policia
da E. F. C, B., Policia do
Ministério da. Fazenda, Policia
da Câmara Federal, Policia do
Senado e Policia da Câmara
Municipal. Como vemos — ei-
lou o vereador trabalhista —
liá na metrópole nada menos
de 15 policias, todas autono-
nins. E, se verificarmos nas
estatísticas policiais, concluire-
mos que grande parte dos mais
hediondos crimes verificados
nesta Capital devemos a ele-
mentos dessas mesmas policias,
homens algumas «vezes irres-
ponsaveis a quem se entrega
uma arma para atirar contra o
seu semelhante. Ainda ontem,
mais um crime covarde foi
praticado por um investigador,
na calçada da Central do Bra-
sil, fulminando pelas costas uni
operário que ia tomar um trem
de regresso para o seu lar. O
investigador "China", visível-
mente embriagado, atirou para
matar.

Explodiu
uma bomba na
janela do procer
político

Por causa de um jornal
seis pessoas estão às

' voltas com a policia
BELO HORIZONTE, 20 (Me-

rldional) — Uma bomba de di-
namite, embrulhada numa pá-
gina do "Diário de São Paulo",
explodiu debaixo da jnnela da
residência do sr. Eduardo Ven-
tuveli, procer político em An»
dradas.

A policiei, em suas investiga-
ções, apurou que em Andrndiis
não existe distribuidor daquele
lornal "Associado" de S. Pau-
lo, havendo 52 assinantes, que
foram .então convidados a pres-,
tar depoimento, levando seus
jornais do dia do atentado, isto
é, do dia 17 do corrente. Todos
os assinantes do "Diário de São
Paulo" foram a delegacia le-
valido seus jornais, mas seis
deles apresentaram exemplurce
sem a "pagina fatídica". As-
sim, 42 suspeitos já estão "li-
vres" da policin, que agora está
preocupada com os seis res-
tantes.

A REFORMA DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL ESTA9
POR POUCO

Supervisão de técnicos
competentes

A PliOPOSITO do trabalho de
rt elaboração do ante-projeto
de reforma da lei orgânica da
previdência social que está sen-
do examinada pelo D. N. P. 8.,
o sr. Gilson Amado, presidente
da Comissão Nacional de Bem-
Estar Social, declarou que espera
dentro de 15 ou 20 dias, enca-
minhar esses estudos ao minis-
tro Segadas Viana,

O referido ante-proj«to, ao
que afirma o sr. Gilson Amado,
calcado de vários trabalhos e
supervisionado por técnicos da
maior competência, entre os
quais os srs. Geraldo Batista,
Waldyr Niemeyer, Moacyr Ve-
loso, Pericles Monteiro, e por
outros membros da Comissão
Permanente de Legislação do
Trabalho, do M. T. I. C revo-
luclonará inteiramente o siste-
ma administrativo do seguro
social do Brasil.

O trabalho em apreço, após
apreciado pelo titular da pasta,
será encaminhado ao preslden-
te da República.

Os posseiros
pediram garantias
de vida

CURITIBA, 21 (Meridional)
— Encontra-se em Curitiba
uma comissão de posseiros, re-
sidentes em Pato Branco, sul
cio Estado, a qual te mpor ob-
jctivo pedir garantias de vida
contra os capangas que estariam
a serviço do deputado estadual
pessedista, Cândido Machado de
Oliveira, Interessado nas terras
do 1 ugar denominado "Mula-
tas". A comis3âo acusou os ca-
pangas da morte de um passei,
ro que deixou cinco tilhos na
miséria.

cursos adicionais, para fazer
face às despesas no segundo
semestre.

"Conforme a documentação
anexa, êsses recursos montam a
CrS 805.060.700,00 e deverão ser
aplicados em pesquisa e expio-
ração, inclusive preparação de
pessoal técnico, no prossegui-
mento das obras e na monta-
gem da refinaria de Cubatão,
na ampliação da refinaria de
Mataripe e no início do progrn-
mu de industrialização do xisto
betummoso.

"Quanto á pesquisa c expio-
ração, o progrn ma exige o dis-
pêndio adicional de CrS 
R99.331.700,00, a serem aplica-
dos nas diversas áreas sedimen-
tares, c mais CrS 3.281.700,00
para' atender às despesas com
o aperfeiçoamento técnico do
pessoal de nível superior neces-
Rn rio à execução do programa
do petróleo, quantia a ser apli-
cada em aparelhagem e em re-
muneração de professores capa-
«es de ministrar cursos de ex-
tensão, conforme acordo ceie-
brado entre o Conselho Nacio-
nal do Petróleo c a Universida-
de do Brasil."

Em relação ao xisto tetumi-
noso, torna-se, necessário — se-
gundo a mensagem — autori-
zar o dispendio de alé CrS—
201.050.000,00 no segundo se-
mestre, para fazer face aos en-
enrgos previsíveis, que decorre-
rão do contrato ainda em es-
tudo, para construção de uma
unidade capaz de tratar 10.000
barris diários de óleo de xisto.
ai compreendidas as instalações
dc mineração, retortagem a re-
fino. Com essa dotação será
possível iniciar os trabalhos rc-
ferentes à instalação dessa In-
dustria cuja importância para
a defesa nacional é encarecida
pelns classes armadas.

0 primeiro óleo do mi
aperfeiçoado pela energia

ai

Um Produto da
STANDARD OIL COMPANY OF CAUFI
REPRESENTANTES PARA O BRASIL

Lubrificantes e Produtos Fonseca S. A.
Itua Sacadura Cabral 81 • Rècln Tel.: 43-0944

RIO DE JANEIItO
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Diotrihuidnrea cm São Paul»

IMPORTADORA DE PETRÓLEO "IMPETR0L" LTDA.
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Distribuidor em Min»» Cerain

VICENTE CAHSALADE
Av. Afonio Pena 526 • S/ 1008-Belo HorUuuta
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X Central do Brasil,
quer desapropriar
uma enorme área, na
estação de Nova Era

O ministro Sou?a Lima enca-
minhou ao Chefe do Governo
exposição de motivos, acompa-
hhada de projeto de decroto,
declarando de utilidade publi-
ca, para efeito de desapropria-
ção pela Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, a área de 1.700
metros quadrados, necessária á
construção de um triângulo de
reversão, situada no pátio dn
estação de Nova Era.

Uns
preferem
Óleo...

Outros
preferem f.i

Brilhantina... í'l i
Mas todos concordam na marca:

GESSY
OLEO ou
BRILHANTINA

GESSY
— um par de produtos

para um penteado imparl

SUS

BOA VIA»-

Apreensão da carteira
de um motorista con-
denado pela Justiça

Em virtude de ter sido conde-
nado pela Justiça de Niterói,, a
15 meses de detenção o motoris-
ta profissional Celestino Inano,
o inspetor geral do Transito do
Estado do Rio. Bernardino Pi-
zarro da Fonseca, baixou porta-
ria determinando a apreensão
da carteira de habilitação do re-
ferido motorista por idêntico
prazo.
VÁRIOS MOTORISTAS DE NI-

TEROI SERÃO PUNIDOS
Segundo apurou a reportagem,

a Inspetorla Geral do Transito
está ultimando processos contra
vários motoristas profissionais da
capital fluminense, por delitos
uo transito publico e que além
das penalidades da Justiça terão
suas carteiras de habilitação
cassadas.
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Faça a sua pi
viagem do

para CURITI
e PORTO ALEI
nos modernos, rápidos
e confortáveis aviões dl
AEROVIAS BRASIL que;
duas viagens por dia.*

transporta o progresso

Av. Rio Broneo, 277 - l«ja G - T»l«.: 32-4300 - 22-8566

Rua México, 11 j^loja B ^Ttls.t 32-4300 (R.44) t

¦-:-¦ m 'XO-fm Wmr^rJTir^mmmmmmmÊmwi} "11 I. ¦ — - •



*M*_nJPP 
' :v>;?w^^ lWm&m;tMststimmssrmma<>w<ts ••¦•f»*-'-*-*"'*-********"»»-*"-*^

lOGOl 0 AUTOMOVIil. CONTRA O l-O&TI. — São Paulo (Meridional) — Grave desastre
registrou-se na nta Vergueiro, madrugada, quando o auto dc chapa 3-82-25, dirigido por .loão
Vilela lima, descendo 11 referida via em direção á cidade e em grande velocidade, perdeu a
direção d" veiculo, nlirando-o dc encontro a um poste de iluminação pública. Com a che-
cada da a inundado, ijoustalnu-sc nue, alem do molnrisla, saiu ferido «eu companheiro Bento
Tabeiiehi, ,1» 2 anos. As vitimas do desastre, cm virtude dos gravíssimos ferimentos recebi-
dos, foram Imiispnrludos diretamente do local para o Hospital Municipal. No clichê, o auto-

movei destroçado e uni dos feridos (Fotos Meridional).

Meia'
MA 1.11 A U - CrS '«.OO

MAlill.. «0 - CrS 45.110
ESTA-tílFa VENDENDO A

CASA ZlLDA
RUA DK SANTANA, 22».

0 DIA NA HISTORIA
A(il()l,OOI(): - Santos
Cecllio, Kiifráslo Casio, In.
ilal.ilti, Henrique, Simáo.
Secundo In.lalócio, Te.sl-
llntc, Tiircnato, slmão;
santas llita ile Cássia, Enil-
lia, Klrna, .1 uli-i c ('niteria,

Modernos c cm estilo

i\ máximo dc bom gosto
l/cndidos com honestidade

exposição variadissima

Interessam por seus preços
¦^empre o melhor

JL F. COSTA
(A maior galeria dc

moveis )
27 - ANDRADAS - 27

onsulta|)PiPQ
)LHos.:oWV,y]
NARIZ •GÀfeCÂNTA.

I OR.FDRTUNATO-UsBHS
f-3655-HORA MARCADA CrlBOM

RUA DA CARIOCA,fl- «• AtlU

Dr. Spiuosu llothier
DOENÇAS SEXUAIS li URI-
J"ARIA.S - Lavagem endos-
copica da vesieula Próstata -
Rua Senador Dantas, 45-13 —
Tel.: 22-3367 - De 1 as 7 lis.

MÁXIMOS JUROS
tervien «ilra-rapldo

BANCO
LOUVEIRQRQXOV.

Io ponto mais central
da clriíidB

R. MIGUEL COUTO, ?

Fali.ia, para o I Festival de
Po.:da.

Convites com Milton de Mo-
ruis Emery, no Serviço Nacional
ds Teatro — A. B. I. — 3.»
andar, Diariamente, a partir
das 1<! lioras. * * *

Realizar-se-á, no dia 22, quin-ta-.cira, ás 17,30 horas, no S.
N. T. - RBI - 3." andar -
Debates sobre Tettro e Poesia,
fob a 

'direção 
de Álvaro Morey-

ra, como parle cio programa 
'es-

labelecido pelo Centro Estu-
ciantll iiaiia Fausta, no I Fcstl-
vai de Pos.sia.

Entrada franca,

¦Já se encontram abertas na
sede do Serviço Nacional de
Teatro, á rua Araújo Porto Ale-

rgrc, n, 71 — 3.",andar (Edificio
da ABI) as inscrições para rc-
querlmeiitõs de amparo ás com-
panlilns. grupos amadar.js.as e
muras entidades teatrais, rala*

, iivo ao corrente ano, de acordo
i com a portaria ministerial n
; 538 de !) de abril de 1951. Es.sc*.
; rcqucrimènos, que devem ser
j entregues na sede do S. N. Te.,
; até ás 17 horas cio próximo dia
j 16 de junho, serão acompanha-

rios dos seguintes documentos:
! atestado da Sociedade Brasilei-

ra de Atores Teatrais (quitação
de direito.s autorais); atestado
cio Ministério do Trabalho Ei-
clustria c Comércio (caiia ou
registro d? empresário); atesta-
cio do Sindicato dos Atores Tea-
trais. Cenógrafos e Cenolécni-
cos do Rio de Janeiro ou do
Sindicato dos Atores Teatrais,
Cenógrafos e Ccnolccnicos do
Estado de São Paulo (regular!-
dade de contratosi e atestado
da Associação Brasileira do Em-
presiirlos Tcatrri; (idoneida-
de).

327 — Morte do Imperador Cons-
lamino — o Grande,

1737 — Combait. ikiv.11 cie Martlni
Gárciai a llottllu.i brasilei-
ra da Colônia cio S-.icru-
mento, comanduda por Al-
varo cie Brito Rego. termi-
n« o combate começado na
véspera, com a clcstrtil.ío
cia ilotllliu «rgentlna deu.
Juan Bonetc.

iam — íJestitiilefio tio. vlco-rol eis-
neros, pelo cabildo cio Bue-
nos Aires.

I813 — Nascimento tle Ricardo Ua-
itne*.-, oompoistor iiienifio.

I823 — Combate r.nv-.il do Ol-.irlu
entre três canhoneiras bro<
sllclras, cio I," tenente ou-
velra Botas, e .sete canlio-
nelra.s portuguesas, uma
cias quais «premei». Por
esse íelto, Botos íoi pro.movido d capltfio-tenente
nor I.ortl Cochrnne.

1340 — Combate, dn Ribeiro, no
. . Maranhfio, onde o mojor

Ciralluidn, conl 200 Iggalli-
.««,-vence 1.00U rebeldes"balaios".

li;;.!) — Nascimento de Arthur Co-,
nin Doyle, novelista lu-
f lês, o, criador de "Slierlock
Hslmes".

1873 — Morte cie Manuonl, poeta e
novelista, clássico Italiano.

1879 — Bonilwrclelo dc Antofagos-
t:i (Cllllel. pelo cniziitlor
peruano "Huasear".

190,1 — Imposição ela íimendíl PUit.
h Cuba, pelos Estados Uni-
dos.

1033 -- Morte, em Barcelona, tle ,Io-
.*<* M, de Vorgu.. Vlltt, o.s-
crttor colombiano.

1535 - Morte de Joaquim B.lda,
novelista espanhol.

IOÍ0 — Outorga de plenos pode.cs
de guerra ao Gabinete ln-
Rios.

UHj — Encontro dos' presidentes,
general Dutra, do Brasil, e
ThomAs Berreta. cio Urti-
giHtl, em Quarohtm,

PRECEITO DO DIA
INSISTÊNCIA PREJUDICIAL

Um dos defeitos comuns da
visão é a míope. O indivíduo
míope só consegue ler o jornal,
por exemplo, a menos de 30 cen-
timetros dos olhos. E' sinal de
que a vista não está boa e ln-
sistir cm tal leitura, sem cor*
rigir o defeito, é arriscar-se n
piorar. A correção há dc fa-
zer-se por meio de óculos apro-
priados e somente receitados poi
especialistas.
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PROCURA AS DUAS FILHAS
A família veio da Bahia e percorreu inutilmente

a rua das Laranjeiras

Dr. /Uaiilío Martins
..SPIXIAI.ISIA

¦ ABAM •i,«ni|. asnnUica

AôtTtA Brim.,. crônica"*'"" Complicações
Quitanda, 20. S. 4iil - Tclclo-
ne 22-004!). dc I! âs t> horas, ex-
ceio aos sábados — Olimos re-

sulladns desde l*""1

"HORA IMO-
BIUAR1A"

ATENÇÃO
Ouçam Iodos os Do-
mingos; às 8,:.() ho-
ras, na P R (1 - 3 —

RADIO TUPI, a
"HORA BMOBÍ-

LIARIA"
da secção de
IMÓVEIS do
O JORNAL
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Julia Lima Santos e

DIÁRIO DA 'NOITE
6 — Rio, 22-5-19.52
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MAIS 135 MIL CRUZEIROS
PARA CADA MUNICÍPIO

Mensagem do presidente
Getulio Vargas á Câmara
dos Deputados — Elevadas
as cotas das Prefeituras
para 440 mil cruzeiros

anuais
O presidente Getulio Vargas

assinou mensagem a ser envia-
da a Câmara clus Deputados,
acompanhada de projeto de leisolicitando a abertura do crédi-
to suplementar cie 252 milhões
440 mil cruzeiros, a fim cio
ocorrer á diferença, para mais,
da cota de auxilio aos nmnici-
pios, correspondente á décima
parte do total arrecado do im-
posto sobre a renda, em 1051 e
mie, por lei, deve ser distribui-
oo •sc.uitatlvamente entro Iodas
as prefeituras do pais, excetua-
das as capitais.

ESCLARECIMENTOS
Conforme esclarece a Direto-

ria das Rendas Internas, no cx-
pediente encaminhado ao pre-sidente da Republica pelo mi-
nistro da Fawnda, a distribui-
c,*ão das verbas subordinadas
aquela rubrica ás Delegacias
Fiscais limitou-se á.s previsõa-.orçamentarias, ciue ascendiam
apenas a 558 milhões de cruzei-
ros cabendo á cada comuna por-tanto, a importância de 229 mil
cruzeiros e fração, resultado da
divisão daquele total pelas lt)(jü
Prefeituras.

Agora, terminado o levanta-
mento clifinitivo das arrecada-
ções, e constatado o recolhi-
mento da cifra de CrS 
8.104.400.505,30 á conta do lm-
posto Sobre Renda, excedidas
as previsões, portanto, de 
CrS 2.524.400.505,00, impôs-se
o pagamento ás diversas admi-
instruções regionais de todo o
pais, de CrS 252.440.000,40. ou
sejam 10',;, do excesso verifica-
do.

NOVOS ACRÉSCIMOS
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WaJdimim Silva Soníos, no Pronlo Socorro IMeridional)

MATOU O RIVAL

DE FACA EM PUNHO PENE-
TROU NO QUARTO, G0LFEAN-
00 0 CASAL ADORMECIDO

GRAVEMENTE FERIDA A MULHER
CIDADI. DO SALVADOR.

(Meridional) — Bárbaro crime
de morte registrou-se no lo:al
conhecido por Leme.. Um lio-
mem. despeitado porque, a ex-
amante troeára-o por um rival,

O governo da Paraíba
e as chuvas, causas do
progresso da lavoura
local
JOÃO PESSÓA,(Meridional i —

Salvo na região do baixo Cari-
ri, toda a Paraíba foi banhada
por chuvas, esperando-se que es-

, te ano a safra de algodão moco
Do texto da exposição minis- j sel'A <t maior já registrada, gra-

teria"! ao chefe do Executivo i ('as *lfí providencias do Governo
avulta como causa essencial das í Es*ac*U!l1' fiue defendeu a lavou-

ra das lagartas c multiplicou asucessivas melhorias das arre-
eadaçõe.s da tributação sobre a
renda as providencias que vem
sendo tomadas pelo Governo a
fim de dotar os órgãos arreca-
dadores clo.s recursos exigidos
para evitar a evasão da impôs-
los, e, igualmente, as providen-
cias de ordem legal jã adotadas
pela atual administração, vi-
saiído a vedar as brechas por
onde. á sombra da própria lei,
desviavam-se os fraudadores.
Com as medidas que continuam
a £*3i* objeto das atenções da
Divisão do Imposto cb Rnda, a
serem postas em prática ainda

área cultivavel, invertendo so-
ma-s nunca antes destinadas ao
fomento da produção. Somente
no plano de financiamento ao
pequeno agricultor, com empres-
limos inferiores a dni.s mil cru-
zelros, o sr. José Américo Já au-
torizou operações de cerca cie 10
milhões.

Crime de um perversoem São Paulo
S. PAULO, l!) (Meridional)

— Cerca d-is 15.30 horas c'e
lioje, verificou-se brutal cena cie
Sangue na rua Girasol. 782. O

no ano em curso, os resultados I noi.c|,,üno severim Gomes da
para os exercícios vindouros dc- ) silveira, de 4!) anos. entrou no
verão marcar novos e sucessivos ; illterioi* de sua residência onda
acréscimos,
fiscalização
de impostos

devidos sempre á
e não a aumentos

suo lamilia, em nossa redação

!

DR. UPI 51 R ANO
j Uuvidns — Narra - llainania

CCirursia d.i Surtiu'/.)
nncente*, M*;clalh,i dum Inc. Medir*.
Senador üiinlas, üii - o." 'nuliir.

Ularlüiin-iiii-.'«•88IH, - itesld 4IÍ-.477

D. Julin Lima Santos, em
companhia de sua familia, es-
leve cm nossa ralação, solicí-
tando o auxilio dos nossos pres-
limosos leitores no sentido dc
conhecer o endereço de suas fi-
lhas An.*i e Maria dc Lourdes,
contou-nos que ambas, hn anos
aqui chegaram, procedente da

! Bahia, indo empregar-se numa' casa dn rim das Laranjeiras.
Com os anos, cias juntaram

algum dinheiro, que mandaram

para a Bahia, a fim de qiis
familia viesse para o Itio.

A familia cliogoti ontem. e.
com cm Belo Horizonte, por
onde passou cie caminhão, cí-
vesse perdido 

"a 
carta com o

endereço, percorreu toda a rua
das Laranjeiras, a procura das
duas jovens, nacla conseguindo
Dai o apelo aos nossos leitores.
D. Julia e sua família estão ne
Albergue Noturno

Serão mandados
à escola
Providencia para acabar
com a falta de educação
dos rrocadores, motoristas
e despachantes de ônibus

O governador do Estado do
Rio sancionou lei conoidendo à"Empresa de Águas de Pádua
Sociedade Anônima", com sede
nò município de Santo Antônio
cie Párii.n, isençijo dc paga -
mento de transmissão de pro -
priedade " intervivos "', devido
l>:lo «tu de incorporação à rc-
ferida entidade, de bens cor-
póreos c incorpóreos, no valor
de Cr$9.900.000,00 (nove milhões
c novecentos mil cruzeiro.), pra-
ticado por via da cscrüura dc*
constituição <la Sociedade,

Os bens íeferidos compreen-
dem um alqueire dc terras com
fonte de água mineral io.k't.i-
da e uma casa com frente paru
a avenida Dr. Themístocles, na
cidade dc Pádua.

Os favores dc que trata a lcl
são concedidos pelo fato cie a

I Empresa dc Águas Pádua St;-
cieckde Anônima ter por fi-
nalidade explorar a indústria
extrativa de águas minerais, io-
d;tada, radioativa n outras, cm 

'

virtudo do que se propõe a man-
ter um Parque Hidrominci.il c
um Hotelsanatório no referido
município. |

Absolvido o motorista
"Zuza"

BELO HORIZONTE, 21 (Me-
ridianali — Terminou somente :
pela madrugaria dc hoje o jul- 1
gameutp do motorista Jo.-e i
Abraão Guerra, mais conhecido
por "Zuza", um c'os implicados i
no assassinato do c h a u f f e r
"Marcha Ré". tenc'o o Tribunal !
do Júri, depois dc longus d;ba-
,ies, o absolvido por 5 velos con-
tra 2.

O motorista "Zuza" d prime
c',o medico Romualdo Silva Nei-
va, um dos principais implica-
cios do bárbaro crime que mo-
nopolizou as atenções da croiii-
ün; policial tanto c!atini como oe
vários Estados do Brasil, 'üe-

guindo o exemplo de seu primo
que fora absolvido, "Zuza" tsm-
liem obteve a liberdade, depois
de um longo julgamento,,

i interior
! se encontrava suo amásia Ma-
; riana cl-t Conceição, e o sobri-

nho desla, o menor Joãn V'd\>:
i cl.i Silva, residente no local, e
i sem o menor motivo que justi-
I ficasse o teu alo assassinou a

ualpe. dc faca Mariana, invés-
lindo a seguir sobre o menor
João, o qual, apuser de um gol-
pe recebido no rosto, conseguiu

j fugir.
' O criminoso, preso horas de-
, pois, quando .sc encontrava num
I bar bebendo pinga, diclarou
I que havia matado sua amásia

: porque quis matar c que nin-
! guem tinha ncida com isso.
: Sentia apenas não ter matado

também o garoto.

inalou è.:;te, ferindo gravemente
a "ingrata".

Florisvaldo de tal. mais co-
nhecido por "Vadlnlm", o frio
criminoso, agira cie maneira re-
voltante, assassinando o rival
no leito, tendo dias antes düo
aos amigos que mataria a cx-
companheira de qualquer ma-
neira, e se no momento surgis-
se alguém para socorrê-la si-
ria morto lambem. Faria o pos
slvei para cumprir o que pro-
metera n "Carminha" 'o "pi-
vot" da tragédia) no dia da
separação. Realmente, escou-
dendo-se no interior de um ca-
sebre abandonado, aguardou
que a ex-companheira adorme-
cesse e precisamente ás 20 ho-
ras meteu o.s pés na porta, ar-
rombando-a, isto já de faca em
punho, gritando no interior da
casa: "Carminha, descarada,
prepare-se para morrer". A in-
feliz mulher saltou da cama, e
foi logo recebendo profundo
golpe no pescoro. caindo ao sn-
lo, Domingos Ramos, seu com-
panheiro, desjicrlou t* quando
tentava levantar-se para sncor-
rC-la. foi brutalmente esfnquea-
do, O criminoso eslava mesmo
disposto a liquidar com o caso
ciue o vinha contrariando des-
de o principio do ano, c só dei-
xou de desferir golpes contra
ii indefesa vitima, quando no-
tou que já não existia a possl-
bilidade de reação.

Domingos Ramos faleceu an
tes de receber nualqtter socorra.
e Waldimirn Silva Santos foi
levada em estado gravíssimo
para o Hosoilal Getulio Vargas,
onde foi submetida a melindro-
sa intervenção cirúrgica, ner-
manecendo em estado gravissi-
mo numa das enfermarias .da-
qusle estabelecimento.
FUGIU O CRIMINOSO

O bárbaro criminoso fugiu.
estando
.alço,

Policia no seu cn-

DR I0SF DE ALBUQUERQUE
MIMItltO KFETIVO l)A soeir.n*,.
llll Dt SINOI.OlilA DR PARIS
lloenças Sexuais dn Homem
Ru» ilai Rnsarln. HS ~ Dc I it V, In

DRA. NINA DE CARVALHO
TIt.MAMKNTO DA _STKUII.H)AI)K

DOP.NÇAS DE SKXHOItAS • IIEMOKKOIDAS • PARTOS
Assembléia. (II! - I * andar - Stiiiindas. quartas e sextas-

feiras, das 15 às 18 horas - Residência: U5-6Í1II4.

EM CORRÊAS

JOCKEY CLUB DE PETROPOLIS
I." parco — 1.150 mclrus

10.(100,00 •- A's i:i horas.

l-l Cl 11 [lü.

Cr

Ks
58
50

.-(I
ali
il
50

«»

"Com medo de ser apanhado
de surpresa por Nulesco, resol-
vi empregar aqueles mil c qui-
nhentos cruzeiros na comiira de
uma pistola "Mauscr", ou coi-
sa parecida. Uma arma, enfim,
para me defender nem eu sa-
bia de que. Talvez medo. Gas-
tei na compra da arma mil e
duzentos cruzeiros. No dia 6
deste mês fui a Rio Claro, bus-
car uns documentos. Lá, en-
contrai Nulesco, Para evitai
complicações, evitei-o. Voltei a
São Paulo. No dia 14 encon-
Irci-me com Eloá, no largo do
Palsandu. Ela me disse que era
preciso tomarmos cuidado por-
que pressentia que seu pai nos
andaria rondando. Tomamos o
ônibus da Água Hasa e fomos
conversando. Ela apeou, antes,
na Avenida Celso Garcia, a fim
;le ir para casa na rua Cesa-
rio Alvlm. Eu füi até o fim da
linha. Durante essa viagem
combinamos encontro para on-
tem cm um dos hotéis onde
costumávamos Ir, mas ela rea-
giu Que náo queria voltar a
esses lugares. Como Eloá se
acha licenciada no cargo de
professora', combinamos novo
encontro, no ponto final da li-
nha de ônibus "João Rama-
lho". junto «o Mercado Muni-
cipal. Lá estávamos á hora cer-
ta. Entramos num desses colo-
tivos e seguimos ate ao ponto
inicial. Era essa nossa lnten-
cã n."
"VOU-ME CASAIt

COM OUTRO!""Durante a viagem conversa-
mos muito — disse Mariano, .ia
com u voz embargada pelos sò-
lucos. Dessa conversa é que rt:-
sultou toda esta tragédia —
continuou ele. Imagine o se-
nhor o que Eloá me disse! Que
ia casar com outro 'loinem!
Que eu não pensasse a» is nela
a náo ser como uma i. ..i amiga
que me dedicaria fiel amizade.

Eloá pediu-me que lhe devm-
vesse as cartas que me havia
escrito. Eram documentos com-
prometedores para ela c dese-
java possui-las para que nada
se soubesse do s:u passado co-
mign.

Fiquei aterrado, mas calmo.
Pediu-mas e eu lhes dei.

A AGRESSÃO"No fim da linha, depois dc
muito pelejar para que ela não
me trocasse por outro, depois de
lhe ter lembrado o quanto tinha
sofrido por ela, depois de lhe ter
feito sentir que era unia grande
injustiça abandonar-me, agora
que eu me tinha desafeito cio lar
por causa dsla, Eloá não teve um
instante.de piedade e teimou cm
me deixar para ir casar-se com
outro que eu nem sei quem se-
ja".

Eu estava com a arma no boi-
so. A arma tinha comprado pa-
ra me defender do pai de Eloá,
se é que ele deseja atacar-me
Nem eu sei. Aí, perdi a cabeça.
Saquei da arma e desfechei-lhe
um tiro. Na boca. Não sei bem
como o fiz, mas disparei. Eloá
cambaleou. Eu a amparei. Ki-
cou na calçada".

A ARMA ENGASGOU"Por uns momentos eu estiva
Incido. Encostei a arma ao pe.s-
coco, creio eu, e puxei o gatilho-
A arma não detonou. Então
fugi. Vim a pé até a av. São
Joáo, oncie tomei uni ônibus pa
ra Jundiai. Foi a única coisa
que me ocorreu. Em Jundiai
andei polo mato, onde pernoitei.
No dia seguinte, ontem, resolvi
apresentar-me á policia. Vim
para S- Paulo-

NA POLICIA
Mariano descaregou a arma e

no-la entregou, juntamente com
os dois pentes cie balas.

Depois da refeição feita no
restaurante dos "Diários Asso-
ciados", o reportei* levou Ma.
rinno á policia.

Segadas, na Câmara,
sexta-feira

Conforme Já noticiamos, o
ministro Segadas Viana deve-
rá comparecer sexta-feira pró-
xiina ao Palácio Tiradentes.

De acordo com o requerimento
do deputado Dolor de Andrade,
o titular da pasta do Trabalho
falará sobre problemas concer
nentes aos trabalhadores cai ser*
viço da União, Estados, Munici-
pios e autarquias; assuntos liga-
dos á Previdência Social; e par-
ticipação dos empregados no.
lucros tía.s empresas,

DR. ELIAS GREGO
Chefe dos ambulatórios tle ginecologia r obstetrícia dn Hospital
Oaffréc-Oulle — Clinica Ocrnl — Ginecologia clínica c ciruruic»
•- Partos. CINELANOIA — EDIFÍCIO GLORIA. 'I." ANDAR —
Telefone: Ü2-7247 — l)n '! às 5 lioras — Residência: Kua Senador
Vergueiro, numero 138. apartamento Ufll — TELEFONE: 25-2841),
•*"¦ ¦ "¦ ¦ ¦Mil MIIIUI-I aailaa. ,, II i a I —.....—  ¦—H

EMPRESA VIAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA S.A.
• Cal Va Ml

Sede: RUA PREFEITO OLÍMPIO IIE MELLO N.° 14*
TELEFONE: 28-654(1

ESTACAI) RODOVIÁRIA: PRAÇA MAU A'
TELEFONE: 43-4070
II O R A R 1 O S

Linha Rio-Juiz de fora Linha Rio-Catajuazes
Partida dn Partidas ná

Paio Juiz de Fora Partidas rti» Parnuas ne
M5 li.0.*! llio (.'ataüuazcs
J.I5 iluxu) 7,15 (luxo) (1,15 H.ir,
H.05 11,115 11 15 18,15

l'í,..*i (Iii.vii) 18,115 (lu.vu)
IM} 1.I.M Linha Rio-.Miinae
;}a*í '*'•"*• Parlldas ilu Partiria* rieli.o.a duv») 17,05 (luxn) nin Miirla.
18.05 (liixn) IX.O.-i (lilj.ll) (),¦;,-, ii im

Linha ltio-!.*rbacen •
Partidas do ParMtíii. tio

Itio ISarliarriia
..as, 5,a. e Sal), i.as, l.as e (ias
5,35 J.I5
Linha Rio-ISclo Horizonte

Parlidns do Parti*.»'*, di*
III" llcln llorl/tiuto

4.IIS, 1as e lias ..as. 5 as i Sal).
6,311 (Mt,

Linha Riü-1'ort.i Novo
1'aillilas do Parlidns t!t>

Itio Piirtu Novo
5-55 5,55
13.55 |5,55

Linha Rio-Cari,
Partidas rio Parllilas tio

itio (íaranliiia
5,:m 5,:in

Linha Rin-Sáo out nçn ,
Partidas do Partidas (Ir

llio Sí.ii l.olirrnco
7,03 8,05

Lin. ltio-Ca\aml)U'-< aiiiliuquira
Partidas do Partidas de

Itio ('aiiihuquira
ti, in li,.II

doein(:as da pele e cabelo
Tratamento dos cravos, csiunhas e cezemas. Extração
rlefiniliva e sem cieatriz dos nrlos do rosto, sinais c ver-

nieas. Caspa - Pelada - Queda do cabelo.
UJ) pfpF*. 1'rsUicii Hospitais Berlim, Paris, Viena,m" Nova Vorlt - Rua México; ::i-15.u - Tcle-

fone: 22(1425 — De 3 is II.

EMISSORAS TUPI
DE RÁDIO E TELEVISÃO

U

o ««WW
líADIO — Dias nleis. as !)• 12. 15 c 10 lioras: domingo*, e
feriados, às 12 v 1!) hs.. ou a ijualqucr momento em tpic se
verificar um grande acontecimento no lírasil ou no inundo.
De 7 às 8 lis. da manhã- o Matutino Tupi. De 22,35 às 2333 hs.,
o Grande Jornal Tupi e aos 11.25 m.. "as primeiras do dia."
TELEVISÃO - l)e segunda a sexta feira, às 211,25 horas.

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convida-Jos os senhores Sócios Efetivos a se
reunirem no próximo dia 28 de maio (quarta-feira), ás
18 horas, cm Assembléia Geral Ordinária, na sede so-
ciai, á Avenida Rio Branco números 193/197, a fim de
tomarem conhecimento do Relatório, atos e contas da
Diretoria relativos á administração de 1951 e do resp<*-
ctivo parecer do Conselho Fiscal sobre o balanço anual
da Sociedade.

Outrossim, ficam os mesmos convocados para a
eleição da Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho
Fiscal, para o período dc 1952-1956, no dia imediato,
29, das 12 ás 20 hs., tudo na forma do que estabelece o
artigo 26. ° dos Estatutos.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 1952.
CARLOS GUIMARÃES DE ALMEIDA

1.° Secretario

2-:i Abunan
•¦ Loira¦i -I Fiel
5 Onze

4—0 Monte Ale;;ri*
7 A.ss 110  53
- Rplante tio Su!  54

::.'¦ pareô — LIS* melros — ClS
lll.llllll.lll) — A's i:i,:i5 lioras.

Ks-
1-1 AMltruc  50
2—2 Afia  8*1¦s—\\ Zero  SO

•I Avuci Ia  54
4- -5 Chantecler  53

(I Ab.ioltita  54

;i,° naiTo
Kl.i.ílll llll -

— I.'.atl mel ins
A*s 11,10 horas.

l—l tínrtiuolro.. ..
2 Tempo Feio,.

2—3 Mlranem.. ..
4 .Inly Sorenth..

3—5 Plntloriima.. .
li Líbano
7 dolcl Miü:l.. .

•I—li Monetário.. .
!) Alpino.. *.. ..

10 Paisano
•I." pai eu

lll.llllil,iill —
- 1.2011 metros

.Vs 11.50 horas.

1—1

Tel.

;ve, mantinliani excelente for .
|h> , aioão Soajdcinskl i* Braga i
INçlõ, tliniiic tias condições at-nionsférica.s, -.prodii/irain bas- itanie. ErnaiiF.Nüves c Antônio!
IGylmarães que iniciaram n icm- 

'
poratla convjrffiultados fracos, sc.rrnabilltnram Epmpliimentc, dc-nionslranclo que rccupurnrnm a

,forma mun dia cm que indo rndesfavorável. jBcverlno Moreira,
Alan SoboclíiSKl, como grandesvalores, liveinni um resullaclobastante traço, que não encon-tra explicações o mesmo acon-tecendo com Casar Torracn emecitava cm condições dc produzirmai... Dc qualquer forma os bra-Weiros demonstraram que no-•/^^comnjtir çom os ases Inte-nac-oii-sis, «e lhes fornecerem o.smeios üe que necessitam, esne-cialmente facilidades de aquisi-
çao tle armas e munições c oportunidades de competirem sem-pre com entidades estrangeiraso que m.lhora o indico técnico.

A serie dc

:.::;; ^> "...:...!...

npmpo

^•.va.*»0*4** - y^^áMmf Wb&

l'n:it|Uce:i
2 Islccha

2-3 Mission -Iro
4 Roylnmbr

3—5 Atrovldriço
ii Murvelo

4—7 Sulnniltii
I) Irnlt

5," parco — 1,200 melros
10.000,00 — A's 16,30 lioras,

t—r Odilon
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2—3 Mmin-1
•', Alvand

3—5 Muc'iacll0
0 Eroe

4—7 T.ihla
il Caltindulci
., D-*liés

II." pareô — I 5110 mel ros
lll.llllll.lll) — A's 111,15 limas.
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Mello
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¦fi Pelotão, a ..
7 Cacró,, ..
H .Teruqul.. .
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PROC7RAMA DE SÁBADO

1.'imi
parco — (Vs II!
mel 1 os — ClJI

l-l Quall
2—2 EfàtuJrlo.. .
3--3 My Sun.. .
4—1 Tejncupapo.

5 qjiria.. .. .

:in lioras —
55.1111(1,1111.

.. .. 5-1
.. .. »4
.. .. 5 ¦
.. .. 51
.. .. 54

:!." parco — A's 13,55 limas -
.Illll metros — t'is .-,11.111,11,1111.

I-'.:-

— 1.(100 melros
.Vs 17,05 limas.

- (.'17

IiArgçntlna 
tornijharàsabad

!'MiPi!t£í4?ftPÍPVí) de revólver
içoes com a

ti cnin
., ,-„,.- Prova de r*"WQÍ.0B o Brasil reúne novas esni**ranças de vn que a dispuln án-
. -nCnor, cm ínõO.foi vencid pe-

k7 lw brasileiros, com boa margem

O COiWBATK A MAI/ARIA NO TOCANTINS V- ARAGUAIA - Como sc sabe, a campanha
co.il« t' nnl.rin eLtérile-M praticamente por todo o território nacional, alcançamo mcsrnn
regiões íláta nosr.pouco acessíveis.,Nesta gravura vemos barcos a motor usados pdo berviço
NifcionaI dc AHlaria nas suas campanlms nar, regiões ribeirinhas do Tocantins c do Araguaia,
omle os habitt n « «ho Hedcti»do*i c as populações recebem, regular ass.stcncia njcdicamcnlo-
an, rcraltand" cia sistematiznçHO nessas providencias sensível decréscimo no grau dc incidência

da enfermidade.

1—1 -Arnrl ,-iD'
2—2 El Tigre., -.aí 51!

3 Ingrld 50
3—4 Fosata 55

.5 Fosn B avo 5C
4—fi D.lenlab '. 5R
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APOSTAS NA SKIIIÍ - (litlifiiio
Clnr-fti!) — ACUMULADAS F,

POUI.HS ANTUCIPAIIAS
As t|ii«rtas-ffii'as ilís 12 ãr, 22 lio

ras, Cjulnta-relrn elas 8 ns 12 lioras,
snntlp ciiip. até ás 1H.30 ns !.°. 2." ,-
J.n pareôs. Das « ns 17 lioras —
Pmiles, parco a parco.
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PROGRAMA DE DOMINGO
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IANTO ANTÔNIO CÁSAME
ANDE FESTA NA TUPI E TAMOIO

o do Corcovado será comemorada a festa típica, com um grande espetáculo pirotécnico c todo o casting das Associadas!

IiAm
aiaiid*»

Hofid
t-qtn

Moi -*lhc

eudicó»
jul 1-c

noci""'
obtecn

no, *n-,

renlita-
nm

nios que
o\ lou-
is e cs-

, grnii-

IBTI! ITAU N»VOS
|)() BKAS»

„:,,, da Gama Ol.velra
jftMnlc de seu pro*
-f Artistas Novos do
•Ji»". a Radio Globo
L,"iodos os sábados,
íSJ-s Descobrindo
Í-S novos valore
fí-ol, Magdala muno '"
m 3 rcvrlaçao dc

Kiojc ocuphi» posiç
$- ,w cenário artístico

dc exito neste, momento, já
anunciom os festejos de Son-
to Antônio c S. João, trndieio-
nais no nosso pais, com uma
realização, no dia dc Santo
Antônio, que vai encantar to-
da a população. Dc lato, no
dia do Santo Casamenteiro,
esso Santa Antônio das mo-
cos, a Tupi o a Tamoio, la-
rão do alto do Corcovado, uma
festa pirotécnica, ouve gran-
das fogos dc artificio, serão
lançados ao ar. Doutra pai-

to tado o "casting", 
das As-

laciadas lá citará, sendo re-
transmitida aos ouvintes, am
monumental programa, pelos
caminhões" especiais, que 

"as

Associadas" acabam de adqui-
rir nos Estados Unidos, para o
seu serviço especial de trans-
missões, diretamente da rua,
no local dos acontecimentos,
para o grande jornal Tupi.

No alto do Corcovado, aos
pés do Cristo Redentor, va-
mos ter pois o espetáculo ma-

as
c es-

artlsu-
con-

no-
o

"LOURNHA ATÔMICA"

u Ti TI
ITltA

..,•11 t mais Inrea re-
-âo entre os radiouvltii.es,
««los que a Grande Or*
¦a Tupi vailia apreseniaii-
i domingos, sal) a regência
:;,;;:„ Milton Calosaiis. A
•artística tia Radio lupl
transmitir, as "1,31) noras,
.jjtijes audições com a

«iodas obras primas na
brasileira * un.versai

itrande ortiueslra integra-' rinla prolessoras.

NOVATO
I0BERTO LUNA acaba dn
salratado pela radio <"'!u-
fneai c possuidor de lida

[(friamente -r-ngeará pa-
iima legião de fans, Ro-

tuna começou com o pé
£••: gravará prln etiqueta
wtana, o snmba-canção
lato".

12(1 em diante
imniMi

:s - RKltal d" plano;
Mualldades brasllclms:

Musica, apenas musica;
l. lonte inloruia; 21.15 —
ülilo: 21.3ü - PdSaPtO llt"-;i-
M - Musica e tempo: 23,00
Jlitílido a América; 23,30 —

iLini;
¦¦¦¦'¦¦¦ -Na liora H, 21.10 —
t*!5 ío riia: 20,17 — Novela;
l-tbclsa ou a vleln: 20,58 —
i-i) em I minutos; 21.02 —
»S'ipoliiar,(i; 21,30 • Sonhos r.-ti, 21.53 -- O mundo eai 4
O* 22,02 - Comentário; 22,0ó
ijftjeiliido o Violão: 22.35 —
I ií Oláo; 2'J..*i8 -• O mim-
ht minutos: 23 02 - Nolte.1
Im Cario; 23.31) - BluÉs -

23.SR — O mundo em 4
00.02 — Encerramento.

.1 m:\sn,
í - comentário; 20.05 —

ya do Ulrl: 20.25 — Tlirls-'.: 20,30 — Programo fa-
::. ll.co - Musica variada;-Eacerrameiiti),
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IRENE MACEDO iniciou .ma
enreira artística em 1949 pola
onda da radio Guanabara, can-
tando musicas sertanejas, aoom-
panhnndo-se ao acordeon. Em
1950 foi chamada a integrar o
cast da Clube. Em 1950 cLcvidn
aos sucessos- obtidos, a direção
artística da emissora da família
brasileira, contrátou-a e sua cs-
treia ao microfone da Tamoio,
dcu-.sc no programa "Hora ser-
lancja". onde aparece ao lado
das duplas Demoraes e Doqui-
nha, Xerem c Bentinho, alem dc
outro-;. A "lourinha atômica"
da B-7. tambem é compositora
e já lançou os sucessos "Saúda-
des rio* paços" e "Cabocla In-
gral a".

OU TUDO... OU NADA

SEU COLE', o senhor.è mes-
mo do baruho! Tanta gente cs-
perando uma vagulhha ha Atlaii
tida o o senhor tevri coragem pa-'
ra apresentar umaconte.tão ai-
ta, isto caso atuasse... Reto-
nhecido é seu valor "artístico,
mas aquela exigência no senti-
do de ganhar anda mais que Os-
carito, francamente.... Não é pc-
dir muito? ,•

. NASCEU NA CRUZEIRO
DO SU1,

Aírton Amorim, entrou para
a Cruzeiro do Sul, ainda mem-
no. foi gnjgondo postos passo
ri passo, através de constantes
demonstrações de capacidade,
até ver entregue em suas mãos
n responsabilidade de toda a
programação da D-2, que com-
preende nada menos do que 13
horas de irradiação diária, exi-
gindo alem de bom gosto e sen-
sn artístico, uni permanente cs
pliito dc variedade: "Concerto
Matinal. "Hora 13", "Radio
Vesperal". "A Itália que can-
la", a "Hora da Broadway" —
sempre a ultima palavra em
grandes suecessos do repertório
popular norte-amlr.cano — e
tantas, outras audições lançadas
pela onda dos 10(10 quilociclo.s,
são demonstrações vivas da
existência de um programador
que esta permanentemente em
dia com os lançamentos musi-
cais de todas o.s procedências- e
que contribuem sem duvida' pa-
ra que a estação acuse aprecia-
vel indico de ouvintes.

rovilhoso de uma grande fes-
la, tradicional no Brasil, do
Santo Antônio, o padroeiro
dn* Moças. Grande fagueira,
melado, batata doce, aipim,
milho, violão, canções, o ves-
tido dc chita das belas rocei-
ra:, em danças e os celebres
desafios, tudo em volta da

grande fogueira de Santo An-
tonio, no Alto do Corcovado,
em um espetáculo memorável

que os ouvintes gravarão na
memória como a maior reali-
zação radiofônica dos últimos
anos!!!

E haverá surpresas.
As Associadas vôo lançar

grandes surpratas, como, por
axemplo, uma forma abselu-
temente inédita de distribuir

prêmios a população da Rio.
P'eulra parte haverá uma sur-

preta especial, ainda, que se-

0 RÁDIO POR DENTRO
Fiquem tranqüilos, anônimos

do rádio. A coluna "O Rádio pe-
lo Avèsfo" foi extinta mas nos»
sa admiração por vocês é cada
vez maior. Aqui-mesmo, ireruo»
falando de cada um de vocês,
oportunamente», sempre que pos-
si vd.

ESTRELA DE SAO PAULO
Disse alguém que sc fcàão Pau-

lo, o apóstolo, vivesse nos dias
de hoje seria uma grande jorna-
lista. Mas, não sendo de hoje,
São Paulo c francamente do
Rádio, mas São Paulo, Eitado
da Federação. E foi este ulti-
mo que nos mandou este delicio-
so presente que é a cantora
Ruth Amaral, brilhando na E-8

rn a "Bomba Atômico" do Ro-
dio eftc ano.

E que só mnls tarde será
revelada.

Um espetáculo absolutamen-
te inédito, que a Tupi e a Ta-
moio vão lançar e que, esta-
mos certos, ficará como uma
tradição no Brasil e no Ra-
dio.

Ninguém ignora os famosos
cantores que estão obtendo
exito nas Associadas, como
ninguém ignora o seu grande
casting. Cam ele um progra-

mo especial está sendo orija-
niiario para e Altn do Corto-
vado, no dia de Santa Anta-
nio. Caberá assim, a* duas es-
taçõc* Tupi c Tamoio, as pio-
nciras das grandes movimentos
do radio brasileiro, terem tra-
zido, dc formo bem nacional
e dentro das nossas belas tra-
di-.õcs, os festejos juninos po-
ra a população através do ml-
crofonc, cm uma realização
impar. E' o amor ao que é
nosso, c o respeito a bela tra-
dição brasileira, que vai se

UM ROBIM... QUE NÃO
E' KOOD

PAULO ROBIM é animador,
filem de rádioator, que tem fei-
to um trabalho de pulso na Tu-
pi. Possui personalidade, lnteli-
gêncla c ação. Traz os ouvintes
c freqüentadores dc auditório
em constante aplauso.. ..

Km Seqüência G-3, como em
ludn que realiza, vem conseguiu-
do agradar integralmente. Um
dos valores positivos de nosso

.M.ll.f
!:» - .'.uras de português;t- P:0Jraaia rifle; 21.00 —
ito Exército; 2U0 — Turma
jKt-papo e hora do turf; 22,no
ttlsorii omerlciin.1" — Voz dn
ta; 22,30 - Rcstnha r»i>oril-

UM - üncerriimcnio.
NACIONAL

'Kis- Viva a Marinho; 20,25apwtr Esso; 2(1,30 - Cirandow;:oa - Jóias da Ilteratü--B - ouvindo c apnmdenuo;3- Almn tio sortüo; 21.3;) —
| «te de chinelos; 21.35 - Fio dnw; 22,00- Pausa (in= refres*MS - Pâginos líricas; 22 30«tu na mes; 22,55 - Repor-¦m 23,00 - Carlos na nicsa;~- Inlormalivo; 23,45 — Itu-'aPsailr no ar; 00.30 — Mu-Cfe»; Ol.iii) -. informativo;• Eucerramcr&n,

VEIIA till'/,
"j—Somtxi o outros col-» - Tango dentro cli\fl,55 -- Oraçfio e Encrr-
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eencretlior, de formo dellnl-
tiva, através do radie brosilei-
re, nas andas da Tupi e Ta-
moio. . .

Santa Antônio!. . . Grande
dia de festa pois para o eu-
vintet...

LOCUÇÃO
ARICIPO DOS SANTOS ope-

roso locutor da emissora do tra-
balhador, cujo timbre de voz,
agradável e fluente multo con-
tíibue para maior aceitação dos
slntonizadores^ da onda H-8.
Alem da locução comercial, Ari-
cipó dos Santos atua em diver-
sos programas montados.

VOVÔ DO RADIO
PEDRO DE CARVALHO viu

nascer o radio carioca. Em 1927
iá atuava na antiga Educadora,
atual Tamoio. Mais tarde in-
gressou na rádiofonia fluminen-
te, emprestando o brilho de sua
colaboração na onda das ra-

dios Sociedade Fluminense, Clu-
be Fluminense e Difusora de
Petropolis. Voltando ao Rio,
atuou na antiga Cajuti, Vera-
crua; Guanabara e Transmisso-
ra. Atualmente pertence ao "cast
da emissora do trabalhador", on*
de anima "Canta mocidade", um
programa de calouros diferente.
Ainda na Mauá, Pedro de Car-
valho é locutor e corretor. A
benção,vôvò..

QUALIDADES
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Gilma Coelho, artista da TV-Tupi, lornou-se primeiro baila-
rina do "Bailei da juventude", por sua arte c personalidcid"*-
Mas suas alividades artísticas e profissionais não impe-
dem que se/a uma eficiente e dedicada pro/essora de cur-
so primário. Além do boniia e jovem, tom a doçura e o en*
cantamenlo suave de nossas paíricias, qualidades assás
importantes como complemento de tão grandes sucessos
alcançados. Quando o "Ballet da Juventude" se exibiu na
Televisão Tupi, Gilma desperlou a atenção do direto? ar-
tistico, que assentou cm sua aíuação o "olho clínico", ro-
conhecendo na linda moça uma arlisla de merilo. E logo
/oi ela coniralada. E' o Iriun/o da aric e da beleza plástica

ADERIU AO SAMBA

„JÉu
DOIS BICHÕES DO MICRO
JARARACA quer dizer RATI-

NHO e RATINHO quer dizer
JARARACA, pois são dois can-
fores de estimação em uma só
dupla verdadeira. Tomaram
conta do Brasil sem fazer for-
ça, graças
graças, dizendo com a maior se-
riedade as coisas mais engraça-
das. Parece aue Iralam de des*

forrar n tempo em que estive-
ram cada um por si, pois que
nunca foram lão afinado* como
agora. Embora se integrem, ca-
da um, lembrando o outro pela
tradição, tem sua personalida-
de própria, independente, mas

„„, „  que requer sempre o outro.
á sua arte de fazer Quanto mais tempo de trabalho,

menos trabalho para conservar
a admiração popular, principal-
mente a dos ouvintes da Tupi.

e
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AYLCE tem chaves no nome e
nas mãos tambem. Mas estas
ultimas são as que abriram ml-
raculosamente as poilas do
triunfo. Aylce Chaves é compo-
sitora vitoriosa. Está preparai]-
do grandes "bombas" que mui-
Io em breve explodirão. Ao la-
do de Paulo Marques, essa lou-
ra e talentosa compositora vou-
ceu de modo categórico na ra-
diofonia guanabarina. Nao e
presunçosa e tem verdadeira ad-
miração por seu grande parcei-
rn de tantas belezas musicais.

rádio. Agora, está com tudo ao
lado daquele pedaço de encan-
tamento que é Rosângela. Gran-
de dcpla!

1*R0B1 EMAS SENTIMENTAIS
"Problemas Sentimentais",

um programa que a Rádio Cru->.'.i
neiro do Sul traiv.uiite ás se-<;
gundas, quartas, ás 12,30, é
uma dessas apresen lações que
tanto podem resultar numa
tremenda vulgaridade, como
podem constituir uma excclcn-
te atração e uma iniciativa oe
elevado alcance, dependendo do
tratamento que lhns seja da-
do: a sua realisação báscia-se
r.m cartas recebidas das ouviu-
tr.s da emissora e que se encon-
Iram no momento ás voltas
com sérios casos sentimentais.
A-historia é rádio-tcatfalisada,
respondendo por esse trabalho
Silvia Regina e Flávio Gomes
de Matos, que se revesam se-
manaimente, e por fim surge
a palavra de orientação para
cada caso, encargo que está
confiado a Tidia Maciel.

Mantendo ha mais de qua-
tro anos "Problemas Senti-
mentais'1, em sua linha de
programação, a PRD-2 tem sa-
bido dar ás suas audições o
tratamento exato que a idéia
merece.

c que ingressou no sem-fio, na
oiída da Rádio São Paulo.aos
defiesseis ano;, é já como pro-
fissidnal, Ruth acaba de lor-
riai-se exclusiva, em gravações,
da Todamérica. Seu maior su-
cesso é o baião Delcm-dem-Bão.
Veiu para o Rio há dois meses
apenas e tomou conta dos ou-
vintes caiocas. Vai lançar, cm
grande' estilo, a -'Marcha du
Barnabc".

ELE É 0 QUE VALE
ALDO MADUREIRA c.uma

dessas mentalidades de tal ma-
neira pródiga, que os ouvintes
ficam pensando como pode mui-
tiplicar-se da maneira com que ò
vem fazendo. Produtor de méri-
to, tendo sc especializado em se-
rladas religiosas, de confeçao
tão delicada-e trabalhosa, con-
segue ser objetivo sem peraer
n côr sentimental imprescindi-
vel no gênero. Como rádio ator
tem agradado plenamente e seu
nome é um dos mais destacados
nos escritos e interpretações de
nosso rádio.

ELE VOLTOU, AFIHAL

quartas-feiras, depois das 16 ho-
ras, os artistas que, tendo um
mínimo de qualidades, queiram
atuar no programa. Este e apre-
sentado, açora, do auditório,
com entrada tranca -ao publ.co.

PAU PARA TODA OBRA
Em página de rádio não só os

que cantam, escrevem ou inter-
pretam os personagens de nove-
Ias são dignos da atenção da
imprensa. Os que labutam no .
avesso do rádio são merecedores dia, viu-se transformada etn in-
dos justos elogios que lhes de- t.erprete de nossa musica popii-
vemos endereçar. Luiz Bruhini lar. Devido asâiúas reais'quali-
é um deles. Sua -vida dentro do dades artísticas, a direção da
rádio teve inicio em Rio Claro, A-a deu-lhe nova oportunidade;
como rádio-operador da PRF-2. um programa noturno. N.R.
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LÍDIA BASTIANI. conhecida
como a Rainha do Folclore, con-
segue cada vez maiores suces-
sos. Está brilhando na Clube
mas resolveu agora aderir ao
samba, ao baião e aos boleros.
Não pensem os leitores que a

H§ encantadora cantora e seu vio-
H lão abandonaram o gênero an-" 

tigo. Lidia continua afeicoada
ao folclore, estudando sempre
novas melodias.

MUDOU DE OHPA

WILMA SILVA • venceu, lim
concurso organizado' pela May?
rink Veiga e da noite para o

VOLTA OU NÃO VOLTA! t
¦flflflfl~~~^*8flfl1flflflKflflflflflflfltthftflM|

Não somos profeta nem nada,
seu Barbosa Júnior, mas você
deve se lembrar de nossa predi-

ão, em reportagens nesta mes-
a página. Saiu tudo certo.

Você voltou com seu "Picolino",
que nasceu na A-9 e que lá
voltará a ser emitido. A Nacio-
rial foi mesmo tola, deixando cs-
capar uni programa desta quali-
dade, com um animador como
você. E as "Barbosadas" tam-
bem surgirão na Mayrink que
bem sabe o que vo^è vale. Sua

Mais tarde, convidado por. Ga-
gllano Neto ingressou na Globo,
onde sc encontra. E' elemento
inteligente e de valor, tendo já
exercido ali a chefia do.Depai-
tamento de Divulgação. Atual-
mente está destacado em outra
função de confiança. Faz de tu-
do, inclusive ao microfone,
quando isso sc torna necessário

Dizem que em breve, casará com
um alto funcionário publico.

MÚSICA PARA A JUVENTUDE
DÓNÁV-"MINISTE'RIO .DA

EDUCAÇÃO, sua idéia veio bem
cm tempo. A transmissão dire-
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A senhora, em seu lar princi-
pesco, Marilia Batista, feliz em
sua vida de casada, com seus'
três lindos filhos, garantiu-nos
que votaria ao rádio. Mas, até
agora, nada! Sabemos que não
voltaria profissionalmente, mas
que daria uma serie de audi-
ções para a gente matar as sau-
dades de sua intejpetacão e
composições. Como e? Volta, ou
não volta? A pegunta não é tó
nossa, E do Basil inteiro.

REVELAÇÃO

K-** * Vjffl

'' 
MACEDO NETO o excelente

radio-ator que tanto brilho deu
ao treatro-cego e aos progra-
mas montados da Mayrink Vel-
ga, deixou a emlsora cie Gilson
Amado para cair nos braços da
Eldorado. Dizem que assinou

nt*arecemos, em busca de ele- ca para a juveumu*--, c «i-v***»- um polpudo contrato.na ZYZ-22,
mentos para nossas noticias, va que vem de encontro as suas e formará dupla com Alziro Za-
Grande radialista e grande ra- elevadas finalidades. A senhora rur nas futuras seriadas
paz.

E' sobretudo grande amigo dos lamente efetuada da Escoa Na-
c r o n i s t a s especializados, ao.t cional de Musica, a partir das
quais tudo facilita quando ali lU.lOhs., de um recital de mus-
confiarecemos, em busca de ele- ca para a juventude, e iniciati-

A TV-Tupi lançará, na pro-
rima lerça-feiru um novo pro-
grama. Aliás, para quem acom-
punha, dia a dia — ou melhor:
noite a noite — as transmissões
da culução pioneira do video no
Rio dc Janeiro uãc será de cs-
P',.:.'iir. Neste viés de maio que.
já começa a sr acabar «os nus
.'(/ dias, ti TV-Tupi não '-« Oif-
tra coisa que lançar novos pro-
aramas, que proporcionar ao
Tsk-especlador os meViorts cs-
;c'ictihs. foram os Globe Trcl-
tnri com suas Incríveis t.mpalhaS
das no basket- Foi Agustin La*
ra c sua mágica orquestra de
Solistas; Foi esla bela figura dc
mulher e cantora que 6 Anny
Gould; Foi. ontem Eva Garzu a
noiva da canção mexicana Tu-
do isso em 22 dias- Mas ainda
lem mais- Terça-feira, ?7, a TV-
Tupi lançará um programa que
sal chamará: VCCE E' 1NVEN-•JIOR? E-.itma. idéia brilhante
riléfí- brilhante homem df rádio
ej tclcvisôio 'que. se chama Jo<é
mauro. Quantas e quantas in-
v.nçõcs ulilissimas estão ergui-
radas, mofando num canto de
(,f"''.or;'oa'i na poftrn dx uniu
garagem porque o invenhr nnu '
leve. a tacilidade. de mostrar n
seu invento? Quantas? Milha-
res. Fois a. TV-Tupl oterece a
oportunidade que todo o inven-
tor dzseja A TV-Tupi pode
mostrar a ISO-OOO espectadores
a obrtt do inventor desconheci-
dn. E sem esbrar nada! E, te-
mos a certeia, deste programa
sairão invento", que tornarão n
nossa tida — pobre vida de ca-
rloea aue so.trc — um pouco me-
lhor. Voccr, verão como szrá in-
tercssanle e ».'ü o programa eu»,
.íslrelará a TV-Tupl na próxima
terça-feira. SenUmais uma rea-
lirj.into cm mato-úE, náo será a
ultima! Outras "é semitcionais,
virão depois....

ALDO VdANNA
tem boas idéias, dona!

Carioca io ritmo- esforço prdtóo

UMA FLOR ENTRE AS FLORES

é o pseudônimo
ÍSS^iSS voltai ao microfone.

} *• .1,

K-QU KTE cinto

y, ¦Jiivi"»«ifi clínn.ri« "BC:
l-'"Mn, '¦ «"Slcal: 20.3(1
fei; »nt; 2i,nn _ Rnivu-"'"-* l''r<inot 1952;

ws tamnsos; 22,30
2?,35 _ Nn

lí" «Itíll-

«!«,

LUcia mmm$$ ksís»
çíajâ,

cantava em diversas emissoras
paulistas. Mais tarde, abando-
ii,i, o radio para (ngr$*'ir num
escritório comercial.

Fm sua nova vida cninr* escv -
turáriíi, Lucla Martins nao ciei-

morrer" sua bela voz. Dar
tilográfando, caritarolavn .dei-

/.ando seus colegas embevjclao.^,

característica radiofônica en-
cantará novamente seus ouvin-
tei; "Antes porem., o meu boa-
noite amável. " Barbosa
Junioooòoorrrrrlü! como vai
você? Bcmmmm, bemmm!

ABELHAS PREGUIÇOSAS
Como è. Dona Abelha. Mes-

tr'ii'A-9? Sua Colméia, progra-
tno diferente c que tem alcan-
rado tanto suce.sin eslá fazen-
dn... cera? A programação fe-
minina de "sua PRA-!)" já re-
começou e os ouvintes estão a 11-
siosos, pois suas abelhas con-
tam casos para rir, chorar... e
ensinar.

"FESTIVAIS (i-Ii"

Hs 'irai ^iPiwffí-^VjB K:' ''''$yffP' 'I-IBBmI'

- ^/y^yWVi^lW *l* * fS^*^^^ ^WWV^S^i**»*--*-»-*-'-'-»-*-***^*^'*

A candidata escolhida para
níunr na audição do dia 21 dos"Festivais G. E." foi a planis-
ti Myriám Freire dc Castro,
aluna da professora Ruth de
Araújo Viana, com o curso de

Ac-úèlè grupo dc rapazes alesres, c|uc sc reuniam no café
do bairro Umborilava na caixa de fósforo, modulava.7ur/ cai -

çoes cm vo&a. Pingüim, o mais entusiasmo, a alma «o giupo,
acalentava com carinho o seu ideal artistico.

TITO CALDARELY nasceu no
Amazonas. Antes de .vir para o

A datilocrafa, em 1943, aceitou Rio, atuou em diversas omisso-
rrnh-aln oárá cantar cm diver- ias do norte.do pais, Atualtnen-
«ai «-boites" e cassinos. Km te o t autor popular, encontra-se'itho 

n convite de Floriano Keifi- na emissora do trabalhador. TI-
• ' .. 11.. -*c*T.IM f!B

xou

"èbI; ingressou no. "cast na
emissora da praça Mauá, .onde
vem alcançando nísse reinicio
de carreira, grande sucesso.

to espora,assinar em breve, um
contraio «com a adio Record.
Spu maior sucesso é o bolero"Ijonge da vida". »

•¦?.;

^.. -¦  Um clia a idcla

ÈurÉmT'Íeav?danrpâra'dm programa de calouros aquele numero
(lúeXenààiávàm de brincadeira. Foram e abafaram, em diversos
cieles, portiue, 110 tempo, já haviam formado, jim contanto per-

„,„ -- feito, ao qual logo batlsaram "Cariocas do Ritmo". Depois ai-
aperfeiçoamento de Magdalena gUmas emissoras convocaram o grupo de Pingüim, sempre _com
Tagliaíérro. Myriam executará paramento a cachê. Mesmo que um ou outro .elemento losse '" 

obrigado a retirar-se, Pingüim dava pulos e conseguia um subs-
tituto. Eis próprio fazia Um pouco de tudo, pois executa di-
versos instrumentos, sem falar de seu cavaquinho, de que é
um mestre. Mesmo, residindo muito longe do centro, lutando
com grande? dificuldades, não faltava a um ensaio. Mas os fa-
dos não ajudaram os "Cariocas". Seu chefe sofreu muito, com
a dissolução do conjunto, motivado por falta do perseverança,
o que sobrava cm Pingüim. "Uma andorinha sp nao "-.a verão .
mas o Pingüim, só, está brilhando na Globo, com seu cavaquinho
efidiabrado E' o prêmio á sua luta, aos seus esforços que nao
forpm compreeikiidos pela maioria daqueles que integravam do
malfariiido conjunto.

o "ifl Tempo do 3.° Concerto",
de Beethoven. No mesmo reci-
tal, o soprano Lenita Bruno
cantará a "Canção Triste", de
Rachauinoff, e "Les gars qui
vont á la fete", de Pouleno

Os "Festivais G. E." sáo
t,ran=m!tidos .ás quartas-feiras,
ás' 20li35m, pela R. Nacional,
e organizados e dirigidos pelo
maestro Leo Peracchi, 0.01.11
quem devem inscrever-se, ás

r E I [UIIÍA 20,25 — O .Cacique Informa — narra-
I C L C V I 1 A V ção de pauio Raymund* — Oferta de
Santos Vahlis; 20-30 — Nos Bastidores do Esporte — orga-
r.izacâo dc José Scassa - Apresentação de Mario Proveu*
^3,10' — Oferta de Emerson; 21.15 - Historia do Teatro
Universal - com a peça dc Strldb-rg O Pai - numa adap-
taça-* de Gustavo Doria. Produção e Direção de OWancn
de Garcia — Cenário e figurino de Pernambuco de Oli-
ve]ra — Participação de S*di Cabral, Mildred Santos, Ju-
rema Magalhães. Lourdes Maver. Jacy Campos, Hamilton
Ferreira e Norma de Andrade- Oferta da Slnger; 22,00 —
Tele-Jomal Tupi -- produção dc Ricardo Aeuiar — nar-
ração de Gontlio Teodoro -- Fatrccinio dos Postos de Ser-
Viço e Revendedores Esso: 22.30 — Audição dc Anny Gould

produção fi apresentação de Aldo Vianna — Oferta da
Companhia de Importação Industrial p Construtora. Pro-
gíamação para s*xla-l'eira. Encerramento

12.00 — O Cacique Informa; 12.05 — Prosscuil-
mento de P.ádlo Seqüência G-3: 13,30 — "A Ino-

renda de Celina" novela de C. Gonzaga; 14,00 — "Os
Sobreviventes" novela de J. Silvestre: 14,30 — Momentos
Tupi; 15,00 — O Cacintie Informa: 15,05 — Prossegulmen-
te d* momentos Tupi; 16,00 — Teatro das Quatro; 16,30

Doce voz; 16,35 — Encontro de amor: lfi.45 — Ritmo
Alegre; 17,00 — Aventuras do Leocádio: 17,30 — Em Rir-
mo de Samba; 17,45 — Aventuras de Tarzan: 18,00 — Mu-
tica Romântica; 1R15 - Brasil a Dentro: 19,30' - Disco
Jockey; 18.45 .— Suplemento Musical: 18,55 -- Bôa noite
pan vncê: m.nil -- O Cacique Informa: 10.05 — RAd"*
cspTt-s Ãloarratás; 19.20 —'í5u")lemnnro Musical; 13.3M

A voz do Kra'il: 20.00 -- Pesíoai da Velha Guarda;
20,30 — Audição de Vicente Celestino: 21.00 - Nos Basti-
dores do Mundo-oomcnlarln de Al Neto; 21.05 — Aquela •
r-rn d* Familla; 21.35 — Scquéiicin Máxima: 22.05 — An-
dição de Agustin Lara; 22.35 — Grande Jornal Tupi: 23-30
-.- Renrise "Viva o Samba»": 24.00 - Náite Clube; 0.30 —
Primeiras do din; 0.35 — Encerramento.

12 - Novela do Me'.- dia: 1230 — Òqqüet*l ni.ii;
sinal: 14 — Queixa* Populares; 14,15 — Corres-

pondpncia da Fan: 14,30 — Teatro cias Duas c Meia: 15
Melodia da Stuidád*; 15,15 - Fiímn- para quatro; 15-""
Até parece romance: 15,45 — Confidencias: 15-50 — Na

twra do samba; lfi — Mensagem á mulher; 16,15 — San-
dade de Momo; 16.30 — Tangos em desfile: 16,45 — Os,
Curumins da Tamoio: 17 — Pausa para meditação; 17.19 ,

Salve o baia*-: 17,30 — Novela Valery: 17.45 — O telefo-
ne do amor: 17.50 — Fu acr-dito em milagres: 18 — Ora-
cão da Ave Maria; 18,10 — Sociais: 18,15 - Novela religio-
sa; 18,30 — Hora da Saudado; 18.45 — Dblràlara; o mar*
ca olho; 19 — Aventuras do Capitão Atlas; 19,15 — Jaguar,
o tsrròr dos detetives; J9.3" - » .vos dn Brasil; 2" -- T."
pbmbiPh"? ri- F-vrin: ?",05 - wH in,"'"','i dn V^n- ?£>".']

Onr-cão em fresta: 21 — Pausa para meditação; 21.25
üi"Ho r'a Mpt'"')""1!-; 21 30 -- A musica rie CUInn: .'"!
Pala nOrenati 22.30 -- Ca?slno da Chacrinha; 1 — En-

cerramenlo

TAMOIO

i-.:'ii',fii^Vi-ii-i.il iifai>
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AS MAIS RECENTES DE HOLLYWOOD
O HOLLYWOOD (INS) — Especial para o DIÁRIO DA NOITE — Por John

Todd — Cecil B. de Mille pode estar org ulhoso. Seu filme, "O maior espetáculo
do mundo", é a única película que a rainha Eiisabeth II, da Inglaterra, pôde ver

desde que começou o luto da familia real. E a rainha Juliana, da Holanda, pediu ao

casal Louis B. Maycr para passar o filme para ela. •'•"• Pieri Angcli não bebe cock-

tail, mas isto não é motivo para que o seu apaixonado namorado, Arthur Low Fi-

lho, lhe oferecesse um cocktail para mostrar-lhe como sc sente feliz pelo seu re-

gresso da Europa. * Lana Turner tingiu seu cabelo de preto para uma seqüência

dc "Tributo a um homem 0' '

Mor/ene Dieírich, apesar ds se: vovó, conlin _a Cona da muito "ssy.-appeaí", <>r. se/i/iori
#* ,., m m ¦ ¦ ¦ ,__ __| __¦*¦__ __.__¦__; _ü _____rHWw_ ¦U_j __..

CINEMA ° DOMÃI)OR DE MOTINS

POLONÊS
VARSOVIA (PAP1 — O pu-

l>!ico e a critica acolheram com
enorme interesse as duas fitas
de longa metriiKcm, que mar.
cam um importante passo na
evolução da cinematografia po.
lonesas: "Primeiros Dias" e "A
Juventude de Chopin"."Primeiros Dias" transpõe
paru a tela o conhecido roman.
re Ilamcra "Por exemplo Plc.
«va".

A própria fundição dc Ostro-
wiec constitue o cenário auten-
tico do film, realizado por Jan
Ryhkowiski. que contou rom efi-
ciente ajuda dos operários do
lusar.

A historia de Plcwa, vigia
promovido para o posto dc con.
tra.mestre na forja, profunda,
mente humana, emocionante c
real. A veracidade dos aconte*
cimentos, dos personagens e' dos conflitos constitue um pon-
Io alto do filme.

"A Juventude de Chopin", de
vido ao conhecido cineasta Ale.
kvander Ford é sem duvida al.
guma uma das realizações ma.
..imãs do cinema polonês. Re.
traçada a historia das primei-
ras obras do genial compositor,
essa fita mostra quais as ver*
dadeiras fontes que inspiraram
Chopin..

O compositor 6 visto na épo.
ra em que estudava na Escola
de Musica de Varsovia, quando

gf
J^PESAR de tentar apresentar um novo angulo, o

do pioneirísmo do jornal no oeste, este novo fUmda Warner Bros., não recomenda cm nada os mèrí-
tos passados de sua produtora, li'
mais um "Western" com todos as
seus matadores e onde não faliatambém a fatal inauguração du
linha férrea. Tudo muito 

'conde-
cido e sem qualquer mais novida-
de que sirva para quem vai ao vi-
nema constantemente e jã viu
tudo logo de inicio, com o castigo
dos bandidos e a vitoria do herói,

que inclusive, fica com a pequena do bandido. A nis-
.órá do jomaleco que poderia dar um atrativo di-
ferente, não tem nenhuma profundidade, uma vez
que o tal "cow-boy" jornalista, em matéria de im-
prensa c um autêntico foca e até prejudica o traba-lho dos outros. Mas existe muitos tiros, morre gentee o herói acaba levando a melhor, sem um arranhão,mesmo quando parecia que não podia sair vivo. Ran.dolph Scott é o herói, um pouco pesadão e velho masnão tem muito que fazer. David Brian leva o Ulm.todo a propor união com Randolph, mas porque sãorivais de amor, um tem que ser vilão, e quem levaujríor é ele. No elenco ainda Ray Teal. As garotassao Phyllis Thaxter e Helena Carter, que não chegama aparecer bonitinhas por causa de um colorido du-vidoso...

Mesmo os apreciadores do gênero vão achar que•' onzvj. vpoj. iud% 3¦juitom sp uopvmoa o,, PEDRO LIMAr.pnja odiuai tuv.tdpjdd

dava os primeiros concertos em sia, a insurreição de Novembrominllf-n. nn _>r_nr»-i rio ciio uniram _-.._ ¦»_____. . *,"»'-*iiuiupublico, na época de sua viagem
a Viena e Paris. São os anos
1835.1832, abrangendo a insur.
reiçáo dos decabristas ná Rus.

22-5-1952
PALAVRAS CRIZADAS

HORIZONTAIS: 2 — Polvllho. 4 — Caminho, via. 6 - Pes-
6ima. 7 — Existência, ser. 9 — Neste lugar. 10 — Raiva, 11 —
Adiante.

VERTICAIS: 1 — Passar. 2 — Progenitor. 3 — S.m demo-ra. 5 — Fruto da videira. C -- Oceano. 8 — Espaço dc 24 horas,
9 - Aqui. 11 — Clima.

Solução até 12 dc junho de 1952.

Correspondência e colaboração para SYLVIO ALVES,

na Polônia, a revolução dc Ju-lho na França. "A 'juventude
¦ de Chopin" Indioa a repercus-- «to que esses acontecimentoshistóricos tiveram sobre sua ju.«ventude. Em suma, o filme con.la como se formou o gênio mu.sical do autor das "Polonais.s"

e qual a influencia do povosobre o desenvolvimento do seutalento.
DE HOI.LYWOOD

r.regorlo Peck entrou num.loja e pediu um isqueiro. En.
quanto experimentava, operação
que durou bastante tempo, ex-
plicava ao vendedor: — "Não
tenho pratica! Nos meus filme,
apenas tenho o trabalho dc ris.
car um fósforo na sola do sa-
pato".

Buddy Baer, o famoso cx.
campeão mundial de box, dei.
xou crescer uma grande barba.
um fabuloso bigode e uma vas.
ta cabeleira, para o seu desem.
penho na película "The Blg
Sky". realização da V/inche...
ter Pictures" para a RKO. ba-
xeada numa historia dos tem-
pos coloniais. — O ano passado
me chamaram de "O Clark Oa.
blc das orelhas de abano" —
disse Buddy rindo — este ano
è possível que me intitulem
com nova cabeça de Leo, o fa-
moso Leão da "MG",.." Em"The Blg Sky" ele aparece
eomo comoanheiro de Kirk
Douglas e Elizabeth "Coyotle"
Threatt.

Em MR. CONGRESSMAN a
linda Patrícia Neal fará sua pri
meira aparição sob a bandeira
da Metro-Goldwyn.Mayer. O
primeiro fime é o de Van.
Johnson.

mau" e depois vestirá
uma mantilha larga e ne-

gra de Rita Hayworth.
Como ela visitará o Brasil
novamente, quer ser more-

na como uma sereia de Co-

pacabana!. .. * Cia ire
Trcvor assinou com a Me-
tro um contrato para um
filme todos os anos, du-
rante três anos. Foi um dc
seus melhores contratos. *
Para aplaudir as Irmãs An-
drews no Cocoanut Crove,
este fim de semana, esta"
rão presentes Fred Mac
Murray, Red Skelton, Lu-
cille Bali e Desi Arnaz.

Discos &
Dísticos
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Por EOEL NEY

Este é Wilson
Silva, "o cantor
boêmio", que
após uma au-
sencia de cerca
de quatro anos,
voltará ao mi-
erofone, ainda
esta semana.
Sua estréia está
marcada para
sábado, dia 24,
as 14 horas, no
famoso progra-

ma de Sylvio Mendonça " Clu-
be das Costureiras", que inicia
o "Vesperal das Moças" da Ta-
molo, e que é patrocinado pelas
CASAS MIVESTE. Wilson Sil-
va lançará, em _.*•¦. audição, o
samba "Lágrimas de Boêmio",
que está destinado a fazer épo-
ca. Ouçam, sbado, ás 14 horas,"O Clube das Costureiras", do
Sylvio Mendonça, quando es-
treará Wilson Silva, "o cantor
boêmio".

"Mancha de Baton", samba
dc Celso Cavalcanti-Flávio Ca-
vul.anti, é a mais recente gra-va.ão do conjunto vocal "Oa
Cariocas" "Mancha de Baton"
t* uma musica do mesmo estilo
de "Tim-t:.-.i-por-tim-tim". No
outra face deste disco SINTER,
o conjunto de Ismael Neto can-
la o baião "Sertão do Pará",
de Ismael Neto-C._rvall.inho.
Henrique de Almeida.

Zaira Rodrigues tem um disco
STAR a sair! Zaira escolheu
para gravar, o samba-canção do
grande compositor Ary Barroso,"Cruel Resistência". Na face
B, "Culpada eu nâo sou", de
Romulo Paes.

A nossa letra de hoje é o mais
recente .ucesso de Elisete Car-
doso.

VENHO DE LONGE
Samba-canção de Dermeval da
Fonseca e Alberto Ribeiro, gra-vaçâo de Elisete Cardoso em

discos TODAMERICA

Venho dc longe, sangrando de
tantos espinhos...

Trago nos pés a poeira das lon.
gas estradas,

L' ao semear os mens sonhos em
todos caminhos

As esperanças, em dores cu vi
transformadas,

Hoje, parece que eu vivo num
sono profundo,Indiferente aos convites tão fal-
sos do mundo.

As ilusões não terei,
Mas, em compensação
Eu, no meu coração,
Não deixarei mais entrar,
Nem morar, o amargor
Que vem do amor.

_Ht_n________9 __-JP______l jS__

¦y/m
?AA>yA.

Sbouf
Carioca

DIRC1MA BATISTA, DA "BOITE PERROQUET'

TUDO FRACO
Não sabemos bem porque, a.s nossas "boües" e bares an*

dam fracos. O certo, porém, o que em todas as nossas casas de
vida noturna a tristeza está dominando. Não se compreende,
p;pr exemplo, que uma casa que está apresentando um cartaz in*
temacional, como seja a cantora mexicaua, Eva Garza. não te-
nha freqüência que mereça destaque. Isto está se dando na"boite" Acapulco, que vem tendo um movimento fraco, apesar
cie estar cantando na casa a "voz de veludo do México", Esta
ausência de vida noturna na cidade é lamentável, contudo, é o
que vem so registrando quase diariamente. Apenas aos sábados
o domingos, e principalmente aos .sábados, encontram-se as casas
de vida noturna cheias de espectadores.

Para apresentarmos aqui uma crônica honesta e sincera,
precisamos ressaltar que, apenas "Night, And Day" e "Meia
Noite" estão constituindo a.s exceções dessa regra tão desagra-davel que fe vem verificando na vida da metrópole. Só po.le*mos atribuir isso ao enorme cartaz de Agustin Lara, no "Nigl.t
And Day" e. na casa do "Palace Copacabana Hotel", Ann.Oould, que. diga-se de passagem, é também um nome conheci-cio quase mundialmente. O nosso desejo é que todas as nossascasas noturnas tivessem registrando grande movimento não sóporque o sol nasceu para todos, como também porque 

'não 
re-percu e bem que uma cidade tão falada como o Rio, não pos*sua vida noturna, pois, é sabido por todos que a vida noturna deuma cidade e o que mais contribui para que esta cidade sejafalada e conhecida por todaa as grandes cidades do mundo

/
HE'LI0 LEORNE

PELA NOITE A DENTRO
Damo. hoje Dircinha Batista,

que está cantando e encantai.-
do na "boite Perroquet" do
nosso amigo Jaime Redondo.
Dircinha é uma voz que disf.31.-
sa comenarios, pois todos estãn
acostumados a ouvi-la c admi-
rá-la-

Saiu o disco da Continental
em que está gravado o samba"Lama" de Paulo Marques e
Ailce Chaves, cantado pela Lln-
da Radrigui.-s, que está no "A-,
capulco" fazendo sucesso com
o formidável samba. A dupla
de compositores do" Lama "está
de parabéns, pois, sem dúvida
alguma, a letra do samba está
maravilhosa e também a voz dc
Linda Rodrigues. Vai ser um
sucesso.

Onde anda aquela mulher íhi
capa preta, óculos escuros e
que não tira as calças... cum-
pridas. O Aristides anda com
saudades dela. Ela desaparece?
Isto não acontece com a outra
rio "martine seco", que esta
cem por cento, pois contribuiu
muito para os "furos" desta y:-
ção.

Uva Del Fuego está na Balna.
Não levou os "brotos", mas .6-
mente a cobra. Foi fazer misé*
riasria com a sua serpente na
Inauguração do Hotel do Bian-
chi. Como a cobra é de maior
e os "brotos" ficaram, e pos-slvel que se não repita os acon-
teclmentos ocorridos ultimam':-
te em Sáo Paulo com o Juizado
de Menores. • * *

Norma e Jardel, andam cie
romance no "Bar Marrocos"
Aliás, "Marrocos" agora e o

bar dos artistas, depois das 2da madrugada. Os rapazinhos
dc "olhares vagos" mudaram-
o; com armas e bagagens parao "Siroco".

Padilha, sen-ti-rto!
* • •

"Acapulco" foi passado ndl.nte. o nosso amigo Aguinaldo
disse que precisa descançar um
pouco. Aguardemos os aconte-cimentos cem a nova direçãoda casa da Praça do Lido.

EXCESSO DE ÁCIDOS TÊM
OUE SER ELIMINADOS

PELOS RINS!
Sc os rins ...o funcionam normal-
mente, o ácido úrlco c as toxin.s
invadem o sangue provocando dorc-
nas costas, olho* emoafiuçados, mie-
Cões freqüentes ou diminutas. ai-,
dentes ou doloro.ias, pós Inchados •Inúmeros outros distúrbios que arnil-
narn i, saúde t Ajude seus rins a
pui Idear o sangue tomando Pílulas
Foitcr. Cum esse tratamento os rins
pass.m a trabalhar melhor, cllml-
nando rapidamente os ácidos etoxl-
nas que envenenam o sangue e
produzem todos esses distúrbios tfio
prejudiciais & sua saúde. Logo apósas primeiras doses de Pílulas Foster.
os rins. estimulado», tornám-se mais
ativos, o mal-estar desaparece ecm pouco tempo V. sentirá jfovaa
energias e maior disposição. Comece
a tomar desde hoje Pílulas Toster —
de ação balsámlca e dlurética.
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Telma Carló, a vedette portenha qus -/irei à /rente de uma grande Companhia Ai Jlina de Revistas pata o Carlos Gomes, aqui está, quando chegou co Brasi. pe/0 W|Jro vez em ISSO. em uma temp orada que ficou Ji.cmc.nvel

Pílulas Foster

NOTICIÁRIO
Hoje, quinta-feira, ás 16 ho-

ras. teremos vesperal a preços
reduzidos com "A Mancha",
de Pedro Bloch, que toda a cida-
dc está aplaudindo no Teatro
Serrador na interpretação de
Eva -a seus artistas.

Além da vesperal haverá duas
-cssões noturnas, ás 20 e ás 22
horas, podendo os ingressos ser
adquiridos com antecedência ou
mt hora do espetáculo.

Eva tem em "A Mancha", de
Pedro Biucli, uma dc sua.s maio-
ré- ci.a';úes e na opinião de
grande parte do publico e pai
te da crítica este é o seu me-
llior trabalho pois nele apre-
senta tcda.s a.s facetas de seu
srnnde talento artístico. E'
curioso assinalar também que
Eva permanece em cena du-
rante todo o espetáculo que é
cheio de situações cômicas, de
emoção e .suspense.

Ao lado de Eva estão Jorgs
Dória, Afonso Stuart, Alberto
Perez, Almerinda Silva e Aci.i
Camargo, dirigidos por Willy
Keller, todos com grandes oper-
t unidades.

• *
Mais um livro famoso trans-

portado ao palco. Bibi Ferrei-
ra, quando fez sua estréia cm
companhia própria, no Fenlx,
prometeu uma coisa ao publi-
co: trazer ao palco, em criações
suas, olguns dos grandes livro.,
da literatura nacional e estrao-
geira. Agora, vai fazer sua
quarta experiência nesse terre-
no, Deu, primeiro, "A Morenl-
nha", de Macedo. Depois, "Se-
nhora", de José de Alencar. Em
seguida, "A Herdeira", versão
de grande romance "Washing-
ton Square", dc Henry James.
E agora apresenta "Madame
Bovary", de Gustave Flauoerl,
na adaptação inglesa, triunfem-
te em Londres, em toda a In-
glaterra e nos Estados Unidos,

<?¦: • aa

"Madame Sans Gene" conta
a historia de uma intrépida la-
vadeira que chega a marechala
de França, as sua.s gaffes e
franqueza., na corte de Napo-
leão fazem o publico dar boas
gargalhadas. Além de Aida
Garrido, vemos Ribeiro Fortes,
Illdio Costa e muitos outros.

<¦ *

Buraco continua com grandosucesso no teatro Alvorada. Es-
ta revista de Ney Machado e
Ary Barroso, faz o publico darboas risadas com as piadas de
Catalano que está num dos seusmelhores papeis. Além de Ca-
talano, vemos Solange França,
Vicente Ma.cl.elli e La Rana.

Já no seu segundo mês ducartaz, a impagável revista do
J. Maia, Max Nunes e Geysa
Brv-coll. "Voeè é que é feliz,
primo!" entra em sua fase íi-
..ai ae representações, pois oelenco encabeçado por Joana
d'Arc e Ankito, na próxima se-mana dará a nova revista "pro-
meter... eu prometo". Ue hojòaté quinta-feira próxima, porconseguinte, "Você é que é fc-
lizl" terá suas ultimas repre-
sentações, apresentada todas as
noites cm duas sessões, e. no
domingo, em ultima vesperal.

Hoje em vesperal e as 20 e 22
horas, Jaime Costa continua
apresentando o grande êxito domomento: "O Chifre de Ouro",
que teve na França a interpre-
tação de Raimu, um dos atores
genéricos mais completos dos
palcos europeus, está tendo aquino Gloria, o mesmo persona-
gem defendido por Jaime Cos-ta, o que lhe valeu mais um

ÂARÃO REIS
BRIGO DE ABREU

CORREU Aarão Reis'. Poucos, no meio teatral, ni/ii
se lembram desse puro, ardoroso e apaixonaido nosso teatro, seu nacionalismo intransigente autícronista e membro perpétuo do Conselho __'_¦ jA. T.. Eis porque nenhum colega lhe deu o nem

gw que merecia, uma vez que, a idade avançaina doença haviam-no afastado do meio, há anos, .wi
parecendo somente às sessões do Conselho da S. ]A. T., algumas vezes, apoiado pelo braço de iim»seus filhos, interrompo a critica de um espeinciil
que vinha fazendo, para prestar-lhe u minha hoimnagein, dizer-lhe, desde aqui, u meu udeus. de ullcompanheiro.

Conheci Aarão lieis linha cu ;.'i oiiüs e po_c<VJ1S. Carlos Bittencourt, meu companheiro coBarreto Pinto, na Saúde Publica, onde vinha eu iser admitido como escrituràrio, por concurso, lemme à Sociedade de Autores, recèm-landada. VIMeu de ter uma peça em um ato, representada m jetival de Atila de Morais, no Triaiwn. A minhastuação, na "Saúde Pública", era encrencada. £»ínra em concurso c fora nomeado e só então hamlevantado a questão da minha idade. Nu S. B, A.contei o caso a Aarão Reis c Avelino dc André
que, imediata e pessoalmente foram comigo a CaraChagas, de quem eram amigos. E assim, jui mantdo no lugar. Desde então, dentro ou fora da s. IA. T. Aarão nunca deixou de manifestar-me umarinho e uma amizade que nunca se desmentiu. Tel'.
fonava-me constantemente animando-me, aplawludo-me ou fazendo reservas à atitudes que tomaiem minhas criticas. A última vez foi a propósito*"Co.ce Salce", que tanto o indignou.

Aarão Reis ficará na historia dessa grandemaravilhosa instituição que ê a S. B. A, ÜV co»,
um dos grandes batalhadores do inicio de sua ;;ií(
As suas atitudes chocavam, às vezes, pelo seu mã
nalismo intransigente, pois, com lealdade e conm
cão, achava que os autores e os artistas brasllelh
deveriam passar, fosse qual fosse a causa, antes t
qualquer outro. Não poucas vezes irritava os sei
pares, «'ongando-se cm considerações, exigindo mt
ãidas dos dirigentes da S. B. A. T„ que nosporix
cm sério conflito com. as congêneres estrangeiras i
com autores e artistas não brasileiros que vivem L
longos anos entre nós. Mas tudo isso era leito tf
baixo de um ponto dc vista leal, sincero, naciomlli
la, que nunca se "contradisse" Era ele lão intni
sigente nu nacionalização do nosso teatro que chegt
va a negar o seu voto à manifestações de pesar p
falecimento de um grande autor ou artista eslran
fieiro. Levantava-se, então, cm meio do Conscll,
da S. B. A. T. e fazia a sua declaração de vote,— "Senhor presidente, por nina questão de cot
rencia e principio, não posso votar. Nestes í/í.ffl.
anos faleceram (citava oito ou dez)- tais artistas
autores brasileiros sem que nenhuma manijestaçi
tivesse de nossa parte; por que irei eu votar a."'
por um homem que nunca veio ao Brasil, que 'M
sabia da nossa existência, supondo o Rio capital f
Buenos Aires?" ,

E isso não poucas vezes em se tratando de nomi
universais, enquanto citava ele, dos nossos, artisU
desconhecidos, às vezes ate corislas ou autores .*•-•¦
inéditos. Mas Aarão nunca abdicou dos seus pf'na
pios. Tinha talento e cultura. As suas conferência
e os seus artigos, em sua grande parte publicados."Jornal do Comércio", eram grandes lições de ícaíf
Suas peças, em número de cinco, foram represenü
das no 

'passado, 
como a "Liga de Minha Mulher"Chá nas Nuvens", etc. no antigo Trianon. Fi

sempre um grande batalliudor pelo nosso teatro
Hobreludo um. grande animador e trabalhador i
início dificultoso e martirizanlc da .S'. B. A. í'.**-*
vendo figurar na Galeria dos seus eonsolidadore
com Cândido Costa, Avelino, Azeredo, Paulo Bom
to, Pinto da Rocha e outros. Podia não agradar _
muitos, mus a sua sinceridade era manifesta .
batalhava por nm teatro nacional. Companhei'
leal, grande amigo, aqui fica o "adeus" e a "saWJ
de" do velho camarada, um dos poucos soldados P
vão ficando, melancolicamenie, dc uma batalha ÍF
riosa, hoje, por um teatro brasileiro.

grande triunfo artístico. Sendo
uma tragi-comédia, gênero que
J. Costa enquadra perfeitamente
aos seus recursos, a peça teria
que agradar plenamente como o
fazendo, atraindo um numero-
so publico para aquela, casa cie
espetáculos.

"Os visitantes da Noite ,
terpretado por Arletty, rer
Cedoux e outros, será exi
no dia 28, ás 20,30 horas,
tro cio programa es «o»
peb Centro Estudantil I

(Conf. no 6a pág. ¦
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HOJE NO RIO
CINEMAS
CINELANDIA

CA.ITOI.IO — ¦!.-(i*,H8 - "Ses-
soes passatempo".

IMPKRH) — 'Ji-IWIR — "S-IIia-
lia, a mulher diabólica" — \inon
Sevilha o Fernando Sollar —'¦¦ 8 •
4 . II . K - 10 horas.

METRO — 83-84.0 — "Conflito"
"Tânia Amaral c Faulo Geraldo

13-S.4-6-8-10 hora».
ODEON — 33-1511» — "David e

Hclsali." — Gregory Peck e Susan
Hayward — 1,30 - _,:<0 • 5,40 -
7,50 • 10 horas.

PALÁCIO — 33-0838 — "I.ui na
alma" — Stcrllnic Ilayden e VI-
veca Llndfors — 3-4-0-8-
lü horas.

PATIIF.' — 33-87115 — "Tufão" —
John Hall e Marle Wind.or — 3 -
4-0-8-10 horas.

PI.AZA — 32-101)7 — "Cinzas que
queimam" — Ida I.upino e Robert
Ityan — 3 - 4 - (I - 8 . 10 horas.

ItEX — 33-IIH27 — "Domador dc
motins" — Kandolph Scott c David
Brian — 3 - 8,40 • 5,30 - 7 - 8,40 •
10,31» horas. '

RIVOLI — 42-II5'.'.-, — "Canção
in olvidarei" — Gino Iteci-hi e An*

toniclla I.ualdl — S - 4 - 0 . 8 -
10 horas.

VITORIA — 4'i-!l0'!0 — "David e
Itclsahá" — Gregory 1'cck e SusanHayward — 1,30 - i),3ll - n.lo -
7,511 - 10 horns.

CENTRO
CENTENÁRIO — _8-_3|_ — "O

segredo dc Saint Yves" e "\ pistado renegado",
CINEAC TRIANON — 43-0034 —"Sessões passatempo".
COLONIAL — 43-8513 — "Cimas

que queimam".
FLORIANO — 43-0074 — "Oo-

mador do motins".
IDEAL — 42-1318 — "Sulina,

mulher diabólica".
ÍRIS — 43-07.. — "Três culpa-

dos" e "Crime no expresso",
LAPA — 32-2543 — "O mago".
MARROCOS — 22-71)7!) — "Ml-

nha amiga maluca" o "Do amorfió o dinheiro".
MEM UE SA' — 42-2333 — "Do.

mador de motins".
OLÍMPIA — 43-4083 — "Missão

dc vingança" c "Comprcmisso dchonra".
PARISIENSE _ 22-11133 - "Cm

lugar ao sol".
PRESIDENTE — 42-7128 — "Tu-

fun",
PRIMOR - 43.(1081 _ "cimas

que queimam".

R O «RANÇO - 43-103!) - "A
debandada".

S. JOSE' — 43:031)2 - "Alucina.
Vão".

ZONA SUL
ASTORIA - 47-01(15 - "Cimas

que queimam".
ART-PALACIO - "Canção lnol-

vidavel",
AZTECA — "Su-íana, mulher

diabólica".
BOTAFOGO — 20-2250 — "Do-

mador de motins".
GUANABARA — 2(l-l)33!l — "Dois

fantasmas vivos" e "Um r_arido
impossível".

IPANEMA — 47-3800 - "Suzana,
mulher diabólica".

LEME — 37-0413 - "Tufão".
LEBLON — "David c Bctsaliá".
METRO — 37-981)8 - "Conflito"
MIRAMAR — "Lu7. na alma".
NACIONAL — 20-0073 - "Tufão"
PIRAJÁ' — 47-2008 - "Preço de

am desejo".
POLITEAMA — 35-1143 — "Fogo

na carne" e "Encontro sangrento"
RITZ - 37-7224 — "Cinzas que

(. .)".
RIAN — 47-1141 — "David e

Betsabá".
ROXI — 27-8215 - "Domador dc

motins".
S. LUIZ — 23-7(17!) — "David c

Uctsubá".

TIJUCA
AMERICA — 48-4510 - "Doma-

dor de motins".
CARIOCA — 28-8178 - "David e

lictsabã".
METRO — 48-8810 — "Conflito"
OLINDA - 48-1032 — "Cintas que

queimam".
TIJUCA — 48-4518 - • Sutana,

mulher diabólica".

OUTROS BAIRROS
AVENIDA — 48-1667 — "xui na

alma".
BANDEIRA — 38-7575 — "Bo.

mance de uma esposa".
CATUMB1 - 22-3681 — "Sombras

do mal".
ESTACIO DE SA' — 32-2023 —"Curvas perigosas" e "Encontro

fatal".
FLUMINENSE — 28-1404 -"Tufão".
GRAJAHU' — 38-1311 — "Fogo

r- carne".
IIADOCK LOBO — 48-0010 —"Cintas que queimam"
LINS — "A luva reveladora".
MARACANÃ — 48-11)10 — "Tico-

tico no fubá",
PALÁCIO VITORIA — 48-1071 -"No mato sem cachorro" e "Cavai-

gada de ouro".
REAL — 20-3407 - "Fatalidade"
S. CRISTÓVÃO — 28-40.ÍB —"Komanae de uma esposa",
SANTA ALICE — "Tufão".

TRINDADE — 111-3838 — "Prclu-
dio :, fama" c "Itenegadns do oeste"

VELO — 48-1381 — "Ao cair do
pano",

VILA ISABEL — 38-1310 — "l)„|s
fantnHn.r.s vivos" c "Um marido
impossível".

.UBURBIOS DA CENTRAL
ALPHA - 2(1-8215 - "O demo-

lldor".
BANDEIRANTES — 811-3363 -"Amanhã será tarde demais".
BENTO RIBEIRO — "Amarga

violência".
BARONESA — "O tufão".
COELHO NETO — "Brasa viva".
COLISEU — 20-8753 - "Sutana,

mulher diabólica".
CAM,'O GRANDE - "Coração
atcrLo".
EDISON — 20-4440 — "Terrível

ameaça" c "A voi do morto".
IRAJA* — 20-8380 — "O tesouro

i?) vulcão" e "Forasteiro ii.__.te-
rloso".

IPIRANGA — O lobo fantasma"
e "O céu mandou alguém",

JOVIAL — 20-0053 — "Preço de
um desejo".

MADUR..IRA — 20-8738 — "Trcs
culpados" c "Crime no expresso".

MARAJÁ' — 28-7891 — "Queijo
Sulso",

MEIER _ 39-1323 — "O pirata".MASCOTE — 39-0111 — "Cintas
que queimam".

MODELO _ 3D-I578 _ "Rasai.,
oca» lobo" o "Sc majuda ajuda do

MODERNO - lla„B„. _ m _O segred, dc Saint Yves" c "Na
Pista do renegado".

MONTF. CASTELO — 20-8300 -'Barca das ilusões".
PARA TODOS — 29-5191 —"Tufão".
PILAR - 20.0100 _ ..„|s,„rja ,,.
i.rü""hcr ' "Azcs ¦••> Pistola"PIEDADE - 20-0532 _ "Terrível

aIí,e..íf™ c "A V011 d" morto".
QUINTINO _ 20-8330 _ "Kasan,° £.__.'_,b° c "8m ••J*1-*** «» céu".RIDAN - 411.1633 _ "Lobo fan^tasma" e "Chicote fatal".
ROULIEN - 49-5691 - "A estra-da de Santa Fé" e "O mexicano eseu cavalo".
ROCHA MIRANDA - "Charllc

c-nan e o tesouro azteca".
S. JORGE - "pecado de umam"" • "«'orlo de Nova York"TODOS OS SANTOS _ 49-03.0 -.SES». p""osas"c "Ctlm°""
VAZ LOBO _ 29-9198 - "Do-

mador de motins".

SUBÚRBIOS DA
LEOPOLDINA

IIIIAZ DK PINA _ 30-34119 _Mulheres cm perigo" c "O quepode um beijo". ; q

ORIENTE - 30-1131 - "Car-
mela" c "Carga humana".

PARAÍSO — 30-10(10 ¦— "Sala-
mandra de ouro".

PENHA — 30-1121 - "Ameaça
vermelha".

RAMOS — 30-1094 — "Sem no-
vidades no front".

ROSÁRIO — 30-1889 — "Doma-
dor de motins".

SANTA CECÍLIA — 30-1823 —"Ouro e «angue".
SANTA HELENA — 30-2606 —"Conflitos de amor".
S. PEDRO — "Luz na alma".

CAXIAS
BRASIL — "Arro. amargo" e"Malucos hipnotitados".
CAXIAS — "Sedução trágica" e"Piloto das selvas".

ILHA DO GOVERNADOR
JARDIM — "Perdida".
GUARABU' — "O céu mandoualguém".

NITERÓI
ÉDEN — "Perdida".
ICARAI — "l,ur. na alma".r»!PEltiAL t- "Três culpados" ctnme no expresso",
(JDEON — "Duvld « Betsabá".PALACE — "Jamais te esquecerei"PARAÍSO — "Marujns improvl-sados c "O serviço secreto".

VITORIA — "O gavião dn mar"
c "O super homem".

l!IO BRANCO - "Sansão c Da-
liln".

S. JOSE' — "liuírn n amor c a
morte" c "DcsaNti da serra".

I-ETROI-Or-lS
capitólio —
1). PEDRO —

assim".
PETROPOLIS

meu".

"David e Hetsabâ""Os gregos eram
"Barnabc tu és

VILA MERITI
GLORIA — "Mártires da traição"

e "Terra dos desordeiros".

SRS. GERENTES DE
CINEMAS

A fim dc evitar que saiam erra-
dos os cartazes de cinemas que
publicamos diariamente pedimos
que nos avisem qualquer alteração
para que o publico núo seja mal
Informado o no próprio prcjnito
dos cinema». Atendemos as altera-
ções pelo telefone 43-76119 diária-
mente das 1-t ás 15 horas.

TEATROS
MUNICIPAL — Temporada Na-

cional dc Arte. 7» recita dc assl-
tintura. "Do-' I'as.|iiale", dc Dotif-
trdi. A'.*. 21 horas.

Ui

ALVORADA - "ISur.-icn" - •'

211 c 22 horas - Cia. dr. IleflsU»

COPACABANA - "Os »"" íí
avcstrui" - »s SI I»""
artistas unidos.

sEKRAroii - "¦< im«-!""',;;
ás '.'Il c ¦:¦: Muras - "¦'
artistas.

REGINA - "Madame »'»''l^
ás 211 c :!'-' horas - <¦'»¦
Ferreira. „

n,VAI, - "Madame »»»»%
— ás 20 c 23 horas - ">• ¦*
Garrido. , „

JARDEL - "Você iOW -iW»,
_ ás 211 c 23 horas - Ci'. «-»
losroll.

_ "PonloJ
«i horisCARLOS GOMES

lianca" — ás '-(I c
Cia. M, Kliair.

RECREIO - "«fj^t,
nisso?" - ás '.'6 e 22 horas
I.uso-llrasilcira.

TEATRO MADUREIRA - .''*",.
de luxo" - ás 21 hora» - C«'
.|..i'i Jorge. „

.'OLLIES - "Te onl.1» "'«'Ç,'.
— ás 20 (* '-"! l",ros _
Daniel. , ,„,»

GLORIA - '" chifro rle <"¦'-
cia .t»? "ie

ás 'iil e 2'! Imras - « '•'¦
Custa.

' ItíLZVM-mVjiLlllM y~à. . _, ,..: i-, . >.t. . <>. u.wa.rlln. Méximãsidã
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escontente com a direção técnica o quadro social dc Oriente
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Heíorçoi que têm sido de efeitos negativos
íA reveze
Mielo E*1'

jogn rnin
idfii (1° '

5 dn orien-
ii. notada-

,i Amírlca.
incii n zero.

fez suscitar uma onda de
descontentamento no quadro so-
ciai. Alegam o.s associados queo quadro representativo do

li ÍR i\s surpresas no
siilüNHi Álvaro Osório

iroterdos Gilberto Gama e Helbet
Icnipt— Os jogos de hoje

do Campeonato Noturno "Álvaro

Couto, que eliminou Herbert
irregular!"

irim inu ! lu80s uu Campeonato Noturno
i, apresentaram movimentadas partidas, onde pode-

uftir os bons resultados dos representantes do C. R.
iiflania, quc participaram do referido Campeonato, uas

f )cite'disputaram:
«Ir Cardoso. Elüo Seiljd e, sobretudo, João de Souza,
«'! Qllberlo Cíama, um dos melhores tenistas, num

flVüàmeiiie disputado. Outro resultado significativo, foi
«lo lovcin O w.iliio Graça
a partidas equilibradas, o que veio provar a
jiíjjld (j,, tenista tricolor,

üiloil lambem no certame, o campeão suiço Edgard Bu-
teve uma vitoria sobre Carlos Alberto de Freitas,

Campeonato prosseguirá por toda a semana, devendo o
(jernar-se no próximo ciia 25.

ÜP.IIIA iio.li:
MJJ horas; Venc. Jo;uui Vargas x Jurema Álvaro x

fnz; venc. B. Surreaux x Sundra Slerca x Lucla Eva;
t*Fcnseca x Maria Amorlm x C. Stramandinoli; venc.

i0,laves x C. Muthsam x Ruth Mesquita.
1Í1I53horas - • Venc. R. Falkcnburg — J. Rasgado x E
,j Loureiro x Vencedor; jogo — E. Hargreaves — T.
jB fi. Dantas — I. Powcll; Venc. B. Negro — M. Car-
tKÂ.«n Wp- — A- Machado x Vencedor; jogo — J.
Sito - Mário Pires x S. Guimarães — José Torok;

H. Hmpt - i: Buchi x R. Pernambuco — H. Mesquita
jogo - Ronald Moreira — P. Ferraz x G. D. Fon-

-F. Fontoura; Venc F. Conolly — P. Wolko x T. Lco-
0. 0. Couto x Vencedor; jogo — H. Montenegr0 —

jnliox H, Costa — Ademar Faria.
fiBíí horas - Venc. Lúcia Eva — H. Haupt x C. S.
i-S, Dantas x Mirian Figueredo Joaquim Rasgado;
R.Mesquita — d. Guimarães x G. Echert — R. Ra-
Vencedor;; H. S. Costa — Eugênio Silva x S, aierca —
ajrjVenc. S. Rasgacio — E. Buchi x T. Del Planta —

3Moreira x Vencedor; C, Stramandinoli — A. Souza x
iteeca- H, Mesquita; Venc. M. Heleiu Amorim — I
iisl. Álvaro - A. B. Melo F.° x Inah c P. Ferraz.

campeão do Departamento Au-
tunomo têm sido mal organiza-
do, jogadores que disputaram
o campeonato da serie rural, o
caso Interno tem sido preterido
por elementos estranhos, com o
intuito de reforçarem o quadro,os quais sem ambisntacão e
mesmo sem treinos de conjun-
to tem fracassado, levando o
Oriente a tristes revezes comu
domingo ultimo. Quarta-feiraultima praparando-s'2 para o
jogo com o América, o Oriente
treinou com o team de casa, na
hora de entrar em campo apre-
sentou um quadro diferente
tendo sido barrado os jogadoresGilberto, Florlca, Alceu e Lui-
zinho, os quais só foram apro-
veitados no fim do Jogo, quan-do náo podiam fazer mais nada
e o quadro já se encontrava
completamente desorientado.

A direção técnica do club se
defende das acusações do qua-dro social, alegando que as mo-
dlficações que se operaram nu
team foi obra do presidente,tanto como que o técnico, con-
trariado com a intervenção do
dirigente máximo do grêmio de
Satna Cruz afastou-se do club.

O quadro do Botaíogo que decidirá c om o America a liderança da serie B

BOTflFOGOxflMERICn
O prelio principal da rod ada de volley-ball desta noite— Em jogo a leaderança da Serie B — Os outros jogos

Mais uma rodada do campeo-
nato de voleyball masculino se-
rá realizada hoj?, estando pro-
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íFluminense, o certame atlético —
tente o Botafogo da competição
rj» pc 1 n Federação
Sina dc Atfetismo, es-

sttmado para domingo,
íidlo do Fluminense o
nada Classe clc Prin-
Mau participação cie
ifljjerlcncentcs ao Flu-
s,Flamengo •• Vasco.
JDiTÊ 0 BOTAFOGO
Wojo. que durante qua-iiinha-sc agigantando
stoo metropolitano, vem
raie decaindo lamenta-
¦!, tanto assim que sle
«participou cl; nenhu-
«de atlética, manten-

ítalo, ausente dessatí). dc quc sempre par-' Piidendo em muito o
Mo dc intercsjc.
ijOGIUMA HOftAKlO
Bjljj técnica da enlicla-
wi o seguinte prosra-rife:
fí-83ni con: barreira.".- salto com vara —

arremesso do disco; 9,20 — IUU
metros rasos, semifinais; 9,40 -
300 metros rasos, semifinais; —
10,00 — 83 m com barreiras, fi-
nal — salto em altura — ar-
remesso,de peso; 10,10 — 100
metros rasos, final; 10,20 — 3
mil metros rasos, filial; lt),'40 —
300 metros rasos, final —'salto
em distância — arremesso do
dardo; 10,50 — revezamento 4
por 100 metros rasos, final; 11,00- 1.000 metros rasos, final; —
11,20 — Revezamento 4x300m
rasos, final.

O Oriente no primeiro jogo do Torneio líxtra fez bôa fi-
gii.a, vencendo o Bangu. Depois perdeu para o São Cristóvão
e domingo caiu frente ao America pelo elevado escore dc cin-
ro tentos a nihil. E' natural que isto suceda, pois com um qua-dro algo bisonho, sem categoria para enfrentar com sucesso
conjuntos categorizados e de classe, como os da divisão dc
Profissionais, o campeão do D. A., tinha evidentemente uue
baquear. Falta-lhe ainda, mais desenvoltura: técnica, quesomente o tempo, c a convivência com outras quadros mais
experimentados, poderá modificar o seu padrão dc jogo. For
ora tem que experimentar revezes para aprender. Todavia o
Oriente tem estado mal orientado, neste certame extra, absor-
vido pelo desejo de fazer bôa figura, os dirigentes do grêmiodc Santa Cruz, enveredaram pela politica do reforço do team,
com demônios estranhos nuc têm sido completamente ncgall-
vos. rendo a margem vários elementos quc foram úteis ao
clube, durante a temporada do D. A. c o defenderam com de-
dicaçãci c entusiasmo, 0 quadro campeão atuou nos dois ulti-
mos jogos, muito aquem dc suas possibilidades, uma vez qucos elementos que reforçaram o team, careciam de maior am-
bientação com os seus novos companheiros. Essas derrotas
porem têm sido muito boas. O Oriente, estava ficando muito
mascarado, com a vitoria sobre o Bangu, haja vista a conelu-
ta dc seus dirigentes no Torneio Inicio, c os revezes sofridos,
constituem ótimos ensinamentos c magníficas lições para o
futuro.

NOTICIÁRIO
VENCEU O UARKEIKA DO

DO ANDARAY
ANDARAY O CLÁSSICO

Tendo por palco, o gramado
da A. A. Portuguesa, prelia»
ram em disputa da suprema*
cia do Bairro do Andaray, os
quadros do Barreira do Anda-
ray x Vendaval.

A peleja teve um transcurso
dos mais movimentados, pro-
porcionando ao numeroso pu-
blico quc compareceu àquela
praça de esportes um bom es-

Dr. Ubaldo Varejão da Fonseca
Prótese, clinica e cirurgia dentária com absoluta garantia. Téc-
nicas alemã e americana para confecção de dentaduras anatõ-

micas — Moldagem funcional
A CR$ 10,00

SALA 1.302 — TEL.:
RADIOGRAFIA

RUA EVAKÍSTO DA VEIGA, 16 4.!

«êSKETBALL EM DIA * i
ZONA MORTA

C OS RUBROS —
Sft>"» America, Sol,»«'Hca ,ic Heiin
Multando a uma«nlnos. preparando-
M.wame. dc ctani-
WJMmo .le Acessa.

¦> recebi,!,, dM uo-
»boa colaboração cna"do tranqüilo o

¦toma. America
P*f "o basti MU

ctball.
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Nossos amigos sempre nos prestigiaram no setor radio-
lõnico, ouvlndo-nos, colaborando no sentido dc bem infor-
mar ao mundo esportivo- Sentiram eles, de uma hora pa-
ra outra, que bruscamente deixamos a Rádio Tupi, o seu
Departamento de Esportes, quando do inicio dn uma co-
ilícita das mais exuberantes.

.Sentiram a nossa salda e como bons amigos, passa-
ram a indagar, a cada momento, os motivos que origina-
rani a decisão, mais uma vez, pela terceira, deixando cie
colaborar numa obra em favor do radio carioca-

A nossa resposta é simples, pois, só a vaidade da ho-
ir.eni, ávido ds prazeres c conquistas, não bastava a con-
dição de filósofo, rugia no fundo do nosso orgulho o desc-
jo cie crescer, transbordando, exuberante c frondoso, com-
a folhagem de uma floresta virgem...

Quando se obedece ao coração vai-se ao abismo, e nos
obedecemos ao coração, viramos as costas, indo inconü-
nente ao abismo. Três séculos antes teríamos sido um ho-
róico. morto sobre o campo, caldo contra a muralha, ao
golpe da lança, com as mios estendidas para o sepulcro de
nosso Deus, o rei da decência, o maior inimigo dos bajula -
dores.

Amigos, a sorte no Rádio, é mãe carinhosa das .me-
diocridades e madrasta das capacidades supreiores, sendo
a sorte, um terreno apropriado para as plantas rasteiras..-

Outra vez'deixamos o Radio, tristes, desiludidos, mas
conhecedores profundos de nova alma. cientes de que o
homem è ingrato por natureza e por temperamento, a car-
ga que menos suporta é a da gratidão, ao contrario, gosta
da vaidade, o pedantlsmo e da insignificancia, ante um
espirito superior. E assim se conta a história que vocês
queriam saber.

ZILDO DANTAS

»bali ,i,

i' U, rculizando.se na
quinzena de Junho.

m

Campeo.
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Os .iÓRaclorcs componentes ila
equipe principal do America,
estarão, na noite dc hoje, na

™, ,-.--••. ™ a rua quadra do Campos Sales num
P»den» lular'5etlo movimentado txttdtio de con«

mkkti wi8**0 BsP°r'« iunto'BOb á> orteÍ» de Hellnho,
¦** irá Jr, ?, íl0 SESI preparando-se para o certatneMra dividido em A da cidade.

segunda O América enfrentará ama.
nhã, na quadra do Sampaio, o
clube local, nós certames pelas
divisões de aspirantes c Juvenis,O Sampaio, vem de quebrar a
lnvencibllidado dos aspirantes
do Flamengo, tornando-se o
jogo dessa categoria bastante
interessante.

Restou o flamengo
SteLiic/w'11"'11 vem de protestar contra a atua-

,. Marano, na peleja de aspirantes disputa-
t- -..-IhE ','a quaI ° 8r«ml° rubro-negro per-S,l"«l 1TI l1 dllcle" Na° « a primeira vez que o Pia-¦' n LUIz Marzano.

O treinador Gleck, do Flumi.
ncttMa vem ativando os prepa.
rativos do quadro feminino de
bàsketball do Fluminense, para
a presente temporada. As mo.
ças estão se dedicando e Gleck,
está sktírteíto com a dedicação
das moças,

aji' i> 
" 

y *

Correspondência para "Bas-
ketball em Dia". Zlldo Dantas,
DIA'RIO DA NOITE, Sacadura
Cabral, 103, 3.° andar.

petaculo. Findo o tempo regu-
lamentar o marcador acusou a
vitoria do Barreira do Anda-
ray pelo escore niinimo, goal
de Clóvis.

VITORIOSO O ESPORTE'"'"• 
CLUB IRAPUA'

Realizou-se domingo em Du-
que de Caxias o encontro amis-
toso entre o.s quadros do Vila
S. Luis c o Irapuá, vencendo o
segundo pela apertada conta-
gein de quatro a três, isto após
um prelio vivamente disputado.
Os.quadros foram os seguintes:

IRAPUA' — Osvaldo; Au-
gusto e Parrudo; Louro, Chico

Jair; Metade, Paulinho, Jor-
ge, Alcides c Zequinna.

S. LUIZ — Nelson; Marl-
nheiro c Belmiro; Canção, Bo-
linha c Maneco; Teté, índio,
Genival, Pacheco e Siri.

Fizeram os goals do Irapuá:
Alcides 2, Metade 1 e Zequinhn

c para o S. Luiz: Genival 2
c Tcté 1. .

CONCURSO PARA
DRINHA DO PALESTRINO
Palestrino F. C. está rea-

ndo um concurso para a
lha da madrinha do club,
está se revestindo de gran-

clc sucesso dado o intenso inte
resse que vem despertando no
quadro social do grêmio clc
Parada de Lucas. Sábado rea-
lizou-sc a primeira apuração
tendo sido apurado o seguinte
resultado: 1.° Nóa Carvalho
Araújo, 230 votos; 2o Marlene
Padrelra 176 votos; 3.° Eunico
Meireles, 152; 4.° Maria do
Lourdes Lemos. 79 e 5.° Léa
Amendoeira, 25.

Deixaram cie entregar seus
votos três candidatas consicle-
radas favoritas neste concur-
so: dentre elas Eglria Santos e
Fausta. A segunda apuração
será sábado e a coroação no
ultimo sábado dc setembro.
A 1NANGURAÇAO DA SEDE

1)0 E. . END1ABRADOS
O Esporte club Endiabradns

inaugurará no dia 31 do corren-
te a sua nova sede situada á
rua DJas da Cruz 868, no Enge-
nho de Dentro, quando reali-
zará uma grande festa dançan-
te para comemorar o aconte-
cimento. Tocará excelente or-
questra.
O ARSENAL VENCEU O POR-

TO ALEGRE FOR 6x3
O Arsenal, de Olaria, vem re-

cuperándo-se dia a dia venceu-
do os mais categóricos antago-
nlstas, pois, agora vem levar de
vencida o forte esquadrão do
Porto Alegre de Botafogo, pelo
placrad de 6x3.

Os arsenolenses, mais coorde-
nados, não tiveram dificuldades
cm dominar amplamente os seus
adversários.

Sob o batuta cio técnico Ma-
rio Soares, os expectadores apre-
ciaram um ótimo prelio entre
os dois litigantes.

O quadro vencedor:
Clementino, Nezlo e Diclico,

Meime, Levl c Ocimar, Evandro
Valdir, Tel6, Amauri e Luís.

Maçaram: Telê (2) Evandro
(2) e Amauri e um contra. Pre-
liminar, lxl.
CAIU A ÁGUIA NEGRA PELA

MÍNIMA CONTAGEM
Em partida amistosa, em re-

vanene, encontraram-se as equi-
representativas do Aguiá Ne.
gra e do orsarlo. A lu*
tá foi disputada com ardor e
entusiasmo, nâo esquecendo os
players, no entretanto, seus de-
veres de desportistas. Houve
lealdade e .disciplina. A sorte
favoreceu ao Corsário que assl-
nulou a seu favor a vontagem
mínima. Tal contagem não con.
venceu aos vencidos, que já es-
tão cogitando de novo encon-
tro.

gramados cinco jogos, sendo 3
na série A e dois lia série B.

Dos cinco encontros assina-
lados, sem dúvida como dos
mais importantes o préllo que
reunirá os quadros do Botafo.
go e do América, ambos lea-
rlers invictos da respectiva sé-
rie, o quo nunraita de impor-
táncla o embate.

Tudo indica, portanto, que n
luta entre alvinegros e rubros
seri". sem dúvida uma das atra-

çóes da noite de hoje, de vez quo
o vencedor esiará credenciado
à conquista do titulo máximo dr.
série B.

OS OUTROS JOGOS
Os outros jogos complementa-

res da rodada desta noite .são
os seguintes:

SERIE A: Jequiá x Flamen-
gn; Grajaú x Riachuelo; Braz
de Pina x Vila Isabel.

SERIE B: Sírio x VascD.

VOLLEYBALL
EM FOCO

A RODADA DE HOJE — O
campeonato masculino de vol-
leyball, terá prosseguimento ho-
jo a noite cora os seguintes jo-
gos: Jequiá x Flamengo; Gra-
Jau x Riachuelo; Braz de Pina
x Vila Isabel; Botafogo x Ame-
rica c Sírio x Vasco.

LICENÇA PARA JOGO
AMISTOSO — Foi concedida
licença ao Botaíogo para reali-
zar hoje um amistoso com a sua
equipe feminina. • ' ¦ •

REGISTRO DE AMADORES
Foram concedidos os súguiri-

tes registros: • , . .
Ana Maria Wendel,, Geraldo

Peies Caldas, Heraldo de C:r-
valho, Roberto Tinoco. Vogul,
Manoel Costa Magalhães, Uely
Nascimento, Sérgio Freire, Gus-
tavo Magalutl de Souza Domin-
guos, Aurélio José Martins..

INSCRIÇÕES DE AMADO-
RES — O diretor técnico con-
cedeu as seguintes lnscrlçóes:

Pelo C. R. Vasco da Gama
Sérgio Freire, Cely Nasei-

Inento, Manoel Costa Maga-
Ihfies — Cond. em 21-5-52;
Pelo Fluminense F. C. — Ana
Maria Wcndcl — Cond. em 24-
5-52; Pela A. A. Vila Isabel —
Geraldo Peres Caldas, Heraldo
Carvalho, Roberto Tinoco Vo-
gel — Cond. cm 25-5-52; Pelo
Sírio c Libanês — Hugo Ama-
ral, Gustavo Malaguti de Souza
Domlngues, Aurélio José Mar-
Uns, Cond. cm S3-5-1952 —
Clemente Alvares clc Oliveira,
cond. cm 2-1-5-11)52.
TRANSFERENCIA DE AMA-

DORES — Foram concedidas
pelo presidente da F. M. V. as
seguintes transferencias:

DO Jenuiá E. C. para o Sírio
e Libané's — Clemente Alvares
da Oliveira; Cond. em 23-5-52.
Do Tijuca T. S. para o Sírio e
Libanêc — Hugo Amaral; Cond.
24-5-1952.

i

Us argentinos estão vencendo
a competição de tiro ao alvo

Sábado o encerramento com a prova cie revólver
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CARAB1NEIROS BRASILEIROS EM AÇÃO —• Com u'cr manha das mais ingrafej^s puro
a prafica de firo ao aívo, os nossos carabineiros ora em dispufa da "Conjpelição Bra-
siMrgenf/na", /«eram 2.356 ponlos conlra 2.373 dos porlenhos. Comparando esse
resultado com o de 19S0, nota-se uma melhoria dos nossos atiradores, quo naquela
época faeram 2.345. Na /olo, uma {ase desta competição no sfand tricolor, onde vemos
Antônio Guimarães (585); o vtncedoi nacio nal /oão Sobocinslri <593) i Alan Sobocinslri

Conforme estava programado
os argentinos e brasileiros com-
petiram domingo ultimo, em ti-
ro ao alvo por correspondência,
nas armas de pistola e carabina,
atirando os brasileiros no estan-
de do Fluminense, sob a flscali-
zação do Cl. Antônio Ferraz da
Silveira, delegado dos argenti-
nos, enquanto os portenhos, no
estande do Tiro Federal Argen-
tino de Buenos Aires, tiveram a
fiscalização do desportista lo-
cal André Oummiugs, nosso de-
legado. Na prova de pistola era
esperado um triunfo argentino
por larga margem, pois os cam-
peões mundias da arma estavam
cm excedente forma, enquanto
os brasileiros, ultimamente, nâo
vinham sendo felizes em suas
atuações nessa difícil arma. Os
argentinos marcaram 2.142 pon-
tos e os nossos patricios 2.074,
assinalados por Álvaro Santos,
520, Evandro Guimarães, 519,
Silvino Ferreira, 519 e Jorge
Mesquita, 516. Harvey Villela,
Pedro Simão e Amaury Rocha,
nessa ordem, foram os demais
integrantes da representação
brasileira.

A competição de carabina reu-
nia as nossas esperanças, ernbo-
ra soubéssemos que os argentinos
estavam'melhor preparados, poislhé vêm sehdo íónecldos, pelo
Governo, os recursos necessários
a um, treinamento eficiente, que
permite se projetem no cenário
Internacional. Enquanto Isso os
brasileiros, que nem sabem se
competirão no Mundial do Oslo,
onde têm possibilidade, vivem &
mingua de munição, peias rcstrl-

Tami Mauriello, que já era candidato ao lilulo máximo do
box, está novamente em treinamento ativo. Aqui o vemos,
em conversa animada com um seu sobrinho, futuro cam-

peão dp esporle de luvas
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O Foot-ball sueco nas Olimpiadas
A Suécia conseguiu para si os

louros olímpicos no football nos
Jogos de 1948 em Londres, mas
ha pouca esperança para que a
façanha se repita agora, em
Helsinki. Praticamente toda a
equipe olimpica de 1948 tornou-
se profissional tão cedo terml-
naram os Jogos de Londres, e os
seus sucessores, inclusive aque-
les que defenderam as cores da
Suécia no Compeonato Mundial
de 1950 realizado aqui, são, hoje,
profissionais, defendendo diver-
sas equipes estrangeiras. De ano
para ano, desde 1948, os alicia-
dores de bons jogadores passa-
ram pela Suécia, tirando a nata
do football daquele pais nófdico.

O football, porem, c um cm-
porte popularlssimo entre a ju-
ventude sueca e sempre apare-
ce um bom numero de jovens
prometedores, com pinta de fu-
turos internacionais.

Um team completamente des-
treinado, composto dc rapazes
convocados a dedo, começou tra-
balhar cedo na atual têmpora-
da, enfrentado uma equipe na-
cional francesa, Já cm adianta-
da fase «je treinamento; isto no
dia 2f> de marco. Contra todas
as expectativas, os suecos ven-
ceram inesperadamente pelo es-
core minlmo.a pesar cia perda dos
melhores jogadores para o pro-
fissionalismo. Este criou novas
esperanças c os suecos mais uma
vez acreditam, que apesar do
desfalque dos boas elemento»,
podem reunir uma equipe que
tenha bastante espirito de vltó-
ria, para fazer algo em Helsinki.

Os peritas, entretanto, reco-
mentiam cautela nessas espe-
ranças exageradas c qualificam
a vitória de Paris dc pouco va-
lor para o verdadeiro nível tec-
nico da equipe. Muitos deles es-
tão, até da opinião, que a Sue-
cia não chegará nem a.s semi-
finais no certame olímpico.

Não obstante, a associação
sueca de football prossegue nos
seus preparativos iniciados jft
no ano passado, visando os
Jogos Olimpicos de Helsinki.
Cursos especiais de treinamen-
to e concentração nos diversos
pontos do pais são mantidos pe-
lo comitê Olímpico, que, até ho-
je, 

"investiu 
a considerável soma

de 250 mil cruzeiros nos prepa-
rativos do football para os Jo-
gos. Perto de 40 jogadores foram
selecionados para o trabalho fi-
nal e todos eles participarão no
próximo curso de treinamento
na praça de esportes de Bosoen.
perto de Estocolmo. O treino fi-
nal dos 20 elementos definitiva-
mente escalados será realizado
no dia 14 de julho, no mesmo
local, de onde os atletas segui-
rão diretamente para a Finian-
dia .

"Sabemos bem quão imporían-
te é dc reunir todos os jogadores
numa equipe bem treinada, pois
justamente nesse ponto que re-

side a nossa esperança para
Helsinki. Espirito de luta e con-
junto apurado, são os fatores
que podem contrabalançar a au-
sencia dos grandes elementos
que desertaram par ao profisslo-
nalismo. afirmou o secretário da
Associação de Football, Holger
Bergerus.

II Turncio-Rclampa-
go com o mestre
Eliskases no (iliíbe
de Xadrez do Hio
de Janeiro

Em virtude do reduzido uu-
mero de concorrentes no Tor-
ncio-Relainpago que o Clubc dc
Xadres realizou uo dia 12 do cor-
rente, por falta tle convite, em
vista dc ter sido organizado ás
pressas, a Diretoria da veterá-
na entidade da rua Álvaro Al-
vim fez realizai", na sua sede. no
dia 18 deste .mes, sexta-feira
ultima, um sensacional torneio-
relâmpago tendo concorrido ao
mesmo, alem do iiisigrfè mestre
Erieh Eliskases, ex-treinador do
Clube, vários campeões brasllei-
ros, dentre os quais dr. José
Thiago Manginl, Luiz Gentil
Caetano Neto, José Adail Gon-
dim, Luiz Felipe Burlamaqtri c
Manoel Madeira de Lcy

As partida;; foram renhida-
mente disputada';, cabendo ao
ex-campeão brasileiro, Ur. José
Thiago Mangini a láurca da vi-
tóriu, tendo o mestre interna-
cional Erlck Eliskases se coloca-
do em 2." lugar.

O resultado geral do torneio
foi o seguinte:

1.° lugar —José Thiago Man-
gini com 91/2 pontos
2.» " — Erieh Eliakascs" H pontos
3." " — Josá Adail C.
Gondin 8 pontos
4.°-5.'> — Luiz Caetano
Neto " 7 1/2 pontos

4,0.5,0 « _ Manoel Ma-
deira,de Lcy ..." 7 1/2 pontos

6> " — Lui? Felipe Burla-
maqui " 51/2 pontos¦ • 7.1'' " —'Jdrgc de Lemos "

¦' 41/2 pontos
/' p " - Lhidolpho Gaia '»
¦'•' 4 pontos"

, „9<". " — Ari Camargo "
..,,.,3.1/2 ..pontos
10,,,., « _ .(jarlos da Vinha";' 3 ... pontos
11." " —- Jomar Manteiro"Leite " 21/2 pontos12.« " — Américo Machado" 1 /3 pontos

Grande tornei
de hiiüketlui

suburbano
li

Valiosos prêmios ao clube que me-
lhor se apresentar no desfile — Tor-
cida organizada e garbo - Detalhes

Os clubes Madureira AC, Clu-
be dos Sub-Oficiais e Sargentos
da Aeronáutica e o Clube Olim.
pico de Jacarepagua, promota-
res do grande Torneio Suburba-
no do Basketball Feminino,
continuam- com entusiasmo, os
preparativos de suas equipes
para o próximo certame. Será
oferecido um valioso troféu, ao
Clubc que melhor se apresentar
com sua "Torcida Organizada"
O Grêmio Esportivo de Quinti.
no, cuja orientação técnica está
a cargo do conhecido desportis-
ta Charles Borrer, será um dos
mais fortes concorrentes ao ti.
tulo máximo, como também es.
pera ganhar o "Troféu" ao
Clube quc com maior garbo se
apresentar. Até o presente mo-
mento, o Torneio já conta com

cinco clubes inscritos, quc já e
um "record" suburbano nesta
modalidade de esporte. O Ma-
dureira Tênis Clube, contará
com Diciola e Del Carmem,
duas valorosas atletas cariocas,
integrando sua principal equipo
no Torneio. Está o Madureira,
Tênis Clube, preparando uma,
grande caravana, a fim cie en-
tusiasmar as suas defensoras
para a vitoria.

As inscrições continuam aber
tas, á disposição do.s interessa,
dos, com o sr. Marcos Franco
Rosa, na rua do Ouvidor, 100,
com o sr. Franco, no Clube dos
Sub.Oficiais e Sargentos ou
com o sr. Valdir Miragaia, n a
av. Rio Branco, H4, 5.« andar,
das 16 ás 17 horas.

ções cambiais e outras dificul-© -
dades criadas, alem de não pos-
suirem estandes suficientes para
um treinamento mais apurado.
Alem disso, os argentinos se
apresentavam na competição co-
mo campeões Pan-Araericanos.
Mesmo assim os brasileiros de-
monstraram progresso aprecia-
vel, pois na ultima competição,
em 1950, a equipe de carabina
marcou 2.345 pontos, enquanto
que neste ano essa contagem foi
largamente aumentada para2.356 pontos. Todavia, os por-tenhos, mais preparados técnl-
camente, alcançaram a clevadis-
slma soma dc 2.373 pontos, o
que eqüivale a média 593 paraos quatro primeiros atiradores
dc sua equipe. Com as condi-
ções de luz, de uma instabilida-
dc nunca vista, fizeram muito
os nosos carabineiros, pois as
mudanças constantes verifica-
das no estande do Fluminense
domingo ultimo, na luminoslda-
de, impediram melhores marcas,
João Sobocinski, inegavèlmen-
te o melhor atirador de carabi-
na deitado, no momento, conse-
guiu S93 pontos, seguido do ca-
rioca Alberto Braga, com 591,
vindo em 3.» Ernani Neves, com
587 e em 4." Antônio Gulma-
rães, com 585. Alan Poboctnskl,
Severino Moreira e Casar Torra-

ca, nesta ordem, foram os de-
mais componentes da equipe
brasileira. Os três ultimes estl-veram num dia dos mais lnfe-
lizes, pois deles esperava-se ai-
go mais, de vez que, ultimamen-

Em julho o IV Campeonato
Brasileiro de Tênis de Mesa

Ainda incerta a Bahia como local do certame nacional

(Conf. na 6o pag. — Lelra H)

Estão cm pauta para estudo
e aprovação por parto da dire-
toria da Confederação Brasi.
leira de Desportos, os regula-
mentos c normas complementa-
res do 4.° Campeonato Brasi.
leiro de Tênis de Mesa, pro.
gramado para ser realizado de
19 a 26 de julho de 1952, e cons-
tante de oito provas sendo duas
por equipes e seis individuais,
entre as quais, pela primeira
vez estará incluída uma para
juvenis masculinos até 16 anos
completados em 1953, com as
mesmas características da quefigura no Campeonato Sul
Americano,

No entretanto, conquanto ln.
nha o Congresso do Campeona-
to Brasileiro anterior demarca-
í licitadas á Federação B",-,i
para o certame deste ano, c
na programação do Conselho

Técnico ainda figurar aquela
cidade como futura sedo do 4.°
Campeonato, depende realmen.
te a realização ali ou não, das
informações de ordecn técnica
solicitadas a Federação Baiana
de Desportos Terrestres.

Entre as exigências estatuta.
rias prás federações podrem-se
inscrever no certame nacional
de tênis de mesa, são necessa.
.Ias as seguintes: a) Cumpri,
mento da circular da OBD n.°
35/52 de 27 de março de 1952,
b) Exigência estatuiria da C.
B.D. Oap. II, art. 13 II e XV e
o seu parágrafo único; c) A
Inscrição da Federação e os bo-
letins dos amadores que irão
representá-la, com a respectiva
fotografia, com entrada na C.
B.D., até 19 de Junho de 1952.

Estão vinculadas na CBD no
setor do tênis de mesa, até ago

ra as seguintes federações; Fe-deração Metropolitana de Te.nis de Mosa, Federação Paulis.Ia de Tênis de Mesa. Federa-
ção Fluminense clc Desportos.
Federação Baiana de Desportos
Terrestres, Federação Despor.
tiva Paranaense, Federação A-
tletica Rio Grandense e Fede.
ração Paraense de Desportos.
No entretanto, segundo noticias
vindas do sul do país, assegu.
ram que também á Federaçí»
Catarinense dé Futebol, pleite.ará á CBD o seu vinculo no se-tor do tênis de mesa.

Faz-se mister, no entretanto,
que todos os interessados em,
disputar o 4." certame nacional
de tênis de mesa com toda ur-
gencia, doem cumprimento as
exigências estaluáriaB c regu.
lamcntarcs. :*,;, . „lf^,m^
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Botafogo, Flamengo e Palmeiras
em ação, hoje, fora do Brasil

Os alvi-negros em Assunção; os rubro-negros em Lima;
os "periquitos" no México — Os adversários dos brasi-
leirós — Outros detalhes

Déü© Neves conta :

Porque
Herrera
nfto veio
pi a Wv a o
Hlaria

Não houve golpe da

parte do Vasco — A
conquista de Orme-
no alertou o trei-
nador bariri

Causou surpresa que o isolei-
rn Herrera tivesse vindo para o
Vasco da Gama, quando cra cs-
pirado pelo Olaria, tendo, in-
clusive. o club de Othon da Sil-
va. c Souza depositado, numa
empresa nesta capital, a impor-
lanciã da passagem para o jo-
gador vir de Buenos Aires, para
o Rio, afim de se submeter a
uma prova na equipe bariri.
Quando se esperava Herrera pa-
ra o Olaria, eis que o jogador
chegou para o Vasco.

No sentido clc simplificar o
enigma, esclarecendo de vez o
assunto, procuramos ouvir o
treinador Delio Neves, do Ola-
ria, a quem está afeto todo o
trabalho dc conquista c dispensa
dc jogadores.

AS MINHAS RAZOES
Delio Neves ouviu da reporia-

Kcm o desejo de uni esclareci-
mento c rápida mente sc proiiti-
ficou a isto, adiantando os mo-
livos que levaram a não se ln-
i cressar mais pelo jogador, dc
um momento para outrs.

O preparador bariri nos disse:
— Precisamos de um bom go-

leiro em Olaria. Temos dois ga-
rotos ainda precisando dc can-
clia. Caloeero e Ademir me
apontaram Herrera, reserva do
Almagro, pois, o Vasco não ha-
via se interessado pelo seu con-
curso. Mandei vir o goleiro para
um periodo de experiência. Nes-
te Ínterim. Ormeno do Peru
que considero um goleiro médio-
cie. pois já o vi at-.iar varias ve-
zes, inclusive em Lima, é con-
tratado na Argentina, quando
Herrera estava com passe livre.
Depois disso não me interessei
mais em gastar o dinheiro da
passagem para. o jogador vir fa-
zer experiência. O Vasco neste
caso, interessou-se pelo goleiro.
Não houve nenhum golpe da
parte de quem quer que seja.

O treinador Delio Neves escla-
receu assim, para os leitores do
DIÁRIO DA N01TPJ e para os
lans bariris, as razões que o le-
varam a. desistir do concurso de
Herrera, deixando ao Vasco ca-
íninho aberto para o jogador
argentino. Só depois que o Ola-
ria desistiu do jogador foi que o
Vasco resolveu trazê-lo para um
periodo de experiência, confor-
ni" !á acentuamos.

i Ires clubs brasileiros estarão hoje em ação. íóra do nossd
..s, em jogos importantes e de alto interesse, em face tio pres-ügio adquirido pelo foot-ball hrasllelro, com a, vitoria sensacio-

i-al da seleção que Zezc Moreira levou ao Pan-Americano.

O BOTAFOGO NO PARAGUAI
Dando inicio a sua temporada nn Ássiuiukm, os alvi-negros

amarão hoje, contra o Cerro Portenho. Ha anos- que o.s Paia-
BUàlos não vim um club brasileiro, dc modo que, a estreia do
campeão de 48 constituo uma das maiores atrações no Paraguai.
Os botafoguenses, considerados uma das forças do nosso foot-
bali, como realmente são, despertam tremendo interesse e curió-
sidade entre os guaranis. Assim, o seu compromisso de hoje, com
r Cerro Portcho na capital daquele pais, passa a figurar como
nc. toclmento de máxima expressão.

O FLAMENGO NOVAMENTE EM LIMA

Entra o Fia men. em seu jogandosegundo compromisso,
cita tarde, em Lima, contra o Desportivo Municipal. Prosseguia
do no Torneio Quandragular e agora credenciado pela sua espe-
t .lar vitoria sobre o Sport Boys, o Flamengo reúne todas as
p .slbilidades e cotações para o encontro com Desportivo Muni-
cipal, que ho.ie, apresentar-se.a reforçado, inclusive contando
c' n. a linha do selecionado peruano.

O TALMEIRAS NO MÉXICO
O.s vice-campeões paulistas, que vêm realizando unia campa-

r vitoriosa no México, estarão hoje, novamente em ação na-
quele lindo pais. O Palmeiras jogará a segunda partida de sua
t- r-.poradr. com n Atlante, sendo que desda vez, será match.
desempate, Invicto ainda em gramados auleens, o club bandei-
rante continua 'sendo apontado como o favorito.

—
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 Feries do treino de ontem, vendo-se Zezé, sorridente, mas indeciso Maneca, Ademir e Ypojucan,

Até ontem náo estava resolvido cm definith„
dada de gabado, marcada para o longínquo carnJl0*4*1
pleiteada a mudança pelos lideres do Torneio «f*» '
Botafogo, para um campo da cidade. B

Na porta do Clnca«. Carlos Nascimento Inlernu»*reportagem, declarou que. a diretoria, de «ry cluh». » P°atender ao pedido do seu co-irmão porque n\ «*,."""
queriam ver o Flamengo jogar, o que era natural k Li *

Lembramos então ao antigo paredrn tricolor «?de seu novo clube operário? J_
cios estariam automática mente impedido, ,ir , S "
Ho nn/.e rubro-negro, visto ler a sorte Indicado o joi

maioria dos associados
e esta trabalhando até 16 horas,

_ Oriente para preliminar, com inicio marcadn nJ-ví1."Carlos Nascimento "mastigou" em seco .«,„.,"ü\cabeça, e disse; "' |,a5s°U » ai]
Mas em compensação os sócios du (irirnte |rsirün lima o-pqtiHn rmwL ¦ ''"permitirão uma grande renda o a Bil

Mas a verdade c bem
da mesma serie em que

outra, o
o Bangu

Flamengo é o lider i
de diferença apenas. 

"Para 
ambos"m clubes tó tehJ°l\promissos: para os rubro-negros o Oriente dem a Üe o Bangu no domingo seguinte, e para estes, o wí. í1e o lider, na ultima rodada do torneio ™ ricií«

Dai o interesse que a diretoria do gremio aiburtam iforçar o clube da Gávea a defronta,--,.. ,o.n 0 n,i"?k,Moça Bonita. ' ° 0rlentM
O resto, é fantasia

"é is 12 honjl
c dei-mbar ti

e em face dUo, é bem nowlu»!.bnca no próximo sábado tralialhc apenas -'- -- '- -flue
o pessoal em peso,-ir torcer pelo Oriente
invicto.

Desta maneira, o Bangu terá assegurado, rom m-,\o direito dc intervir no turno final do torneio ,)c ,,_.,entidade carioca... '*'"'
N O T I C I A III O

TRIBUNAL UE JUSTIÇA
DESPORTIVA — Estão indl-
ciados para a sessão de amanhã

PERDIDO ZEZE* MOREIRA
NO LABIRINTO • -it ATAQUE
mm 1

— rs

FLDH iilllll
para realiz

l»()B IMI
ar uma temporada i-ni Lisboa

Esteve ontem em Álvaro Chaves o sr. Guilherme Mar-
quês representante da Associação de Foot-ball de Lis-
bôa — O desejo dos port ugueses é manter intercam-
bio com todos os clubs da Capital da República

E' do amplo conhecimento de
que se encontra há alguns dias
nesta capital o desportista Gui-
lherme Marques, representante
da Associação rle Foot-ball de
Lisboa. A missão do referido
paredro foi de manter um con-
lacto mais direto com os des-
portistas brasileiros notadamen-
te os da Capital da Republica.
Ante-ontem, o sr. Guilherme
Marques esteve na sede da Pe-
deração Metropolitana do Foot-
bali em palestra com o sr. Ino-
cenolo Pereira Leal ocasião em
que indagou ao dirigente da en-
tidade carioca sobre a possibi-
lidade da realização de jogos en-
tre as seleções do Distrito Fe-
ripral e de Lisboa.

ftii
(li)

is estreiaMpaiiiia
hmwvà Europa

Dia 22 de junho em La Coruria —
Os cruzmaltinos embarcarão a 17
ou 18 — Três jogos na Espanha
e dois em Portugal

Voltamos a ter contado com o desportista vascaino, Diogo
Rangel, focalizando a próxima temporada do Vasco, no exterior.
Como anunciamos em primeira mão, na edição de ontem, o
Vasco havia recebido um convite da AFA para uma. temporada
em Buenos Aires, cm junho, mas recusou o convite devido as
datas para a realização da "melhor de três" com a Portuguesa,
pelo "Torneio Uio-São Paulo", que sc chocavam eom as datas
previstas pela entidade, portenha.

O Vasco havia credenciado o presidente do "O Século", de
I.vihóa, paia arranjar jogos do club carioca cm gramados por-
tugueses, vindo a receber noticias dc que tudo está praticamente
solucionado, estreando o 'Vasco, em La Coruna, na Espanha,
contra o club desse nome, cm disputa da "Taça Tereza Herrera".
Depois jogará cm Barcelona c na Capital espanhola, ou seja,
cm Madrid, realizando um total dc 3 jogos na Espanha,

De retorno, o Vasco jogará uma partida no Porto c outraj
cm Lisboa. O sr. Carlos Alberto Rosa vem tratando da tempo-
.ada em Portugal e Espanha, tendo embarcado ontem, José
Osório c Cordlnha para negociar jogos na França c na Escan-
dinavla,

O Vasco estreará, possivelmente, dia 22, em La Coruna,
deixando o Rio, no dia 17 ou 18 de junho. O que ha concretizado
são os 5 jogos- já citados, em Portugal e Espanha, segundo nosj
adiantou Diogo Rangel.

ALEM DO BANGU' TAMBEM
O FLUMINENSE

Ontem, o emissário luzitano
esteve pela manhã em Alavaro
Chaves. Visitou todas as depen-
dencias do Flumien.se ficando
vivamente impressionado. Du-
rante a sua permanência nns
dependências do club das La-
ranjelras, o sr. Guilherme Mar-
quês esteve em palestra com dl-
rigentes do club tricolor, entre
os quais o próprio presidenteFábio Carneiro clc Mendonça.
E. íoi, justamente nessa ocasião
que o emissário português con-
vidou o Flumlcnse para realizar
uma temporada em Portugal
porque, como acentuou, o dese-

REVISTA SESINHO
NÚMERO DE MAIO

O aparecimento do SESINHO
todos os meses é ansiosamente
esperado pelas crianças do Bra-
sil e isto se deve ao fato de ser
essa interessante revista uma
das mais úteis e selecionadas
publicações no gênero.

Recreando e educando ao
mesmo tempo, SESINHO pren-de, da primeira a ultima pági-lia, a atenção dos pequenos lei-
tores, proporcionando-lhes mo-
mentos de emoções sadias e
incutindo-lhes ensinamentos queilustram o espirito. Dai a po-
pularidade dessa revista, que se
encontra em todos os lares on-
de haja uma criança em idade
de ler.

O numero de maio já esta
em circulação e apresenta, co-
mo sempre, duas partes: uma,
instrutiva, e a outra, recreati-
va. Na parte instrutiva encon-
tramos: "Palestra de Vovô Fe-
licio", "As Aulas do Tônico"
(botânica), "Mundo Maravi-
lhoso" (Grécia), "Fale e Es-
creva Certo" etc. Na parte re-
creativa, "Junga, o Besouro"."João Bolinha Virou Gente"
Raça e Coragem", "Velhas llis-
tórias" — O Aprendiz de Má-
gico — etc.

SESINHO e, .sem duvida, uma
revista que sé recomenda a to-
das as crianças, pois c editada
por uma instituição como o S.
E.S.I. que, interessando-se pe-Ia paz'social dos trabalhadores
na industria, devota especial
carinho á formação moral e in-
telectual da criança, particular
mente dos filhos dos trabalha-
dores naquele ramo du ativi
dade humana.

jo dos desportistas portuguesesc manter um contado mais in-
limo com os desportistas c apre-
miações brasileiras.

O Fluinien.se ficou dc estudai-
a possibilidade de aceitar o con-
vite c'a entidade portuguesa.

DESISTE O FLUMINENSE
DO PONTEIRO ALC1NO

Quasi todos ns jornais da Capital da Republica noli-
ciaram com certo dettaque a noticia dc que o Fluniincn-
sc estava novamente interessado cm obter o concurso du
extrema direita Alcino, antigo defensor do Olaria c que
ultimamente vem integrando a equipe dé profissionais dn
São Paulo. Alcino seria um bum, reforço para o tricolor
das Laranjeiras não só para os jogos do Torneio Inter
nacional de Football sc o mc..ino for realizado como Iam-
nem para o campeonato oficial da cidade porque na rea-
idade. Alcino é, dc fato um bom valor.

Ontem á tarde a reportagem do DIÁRIO DA NOITE
palestrando com o prc.iidente do Fluminense, sr Fábio
Carneiro dc Mendonça fui informada do que Alcino nãn
virá m.ais para o tricolor das Laranjeiras.

K fomos ainda informados dc qnc o preço dc .'!5n mil
cruzeiros pedido polo club bandeirante pelo "passe" do
referido atacante não c compenoador,

Admite, porem, que
oriente amanhã

A DEFESA, SIM, NAO DÁ DOR
DE CABEÇA .. .

Z(.v,é continua cercando de
mistério a escalaçáo final dos
cariocas, embora se sinta, a ca-
da treino, que o diabo, afinal,
não c tâo feio como o treinador
o procura pintai-...

Insiste o técnico cm afirmar,

EHDEUBRANDÃO FILHO NAO PR
NEM PRENDE NENHUM ATLETA

A que se reduz uma noticia capciosa, pretendendo colocar mal o novo di-retor de foot-ball do Botafogo - Apenas não se nota em General Seve-nano, agora, a anarquia de outros tempos

DIOGO PERGUNTA:
¦•

bons
encontrar

jogadores?
Reconhecendo a necessidade queo Vasco tem de renovar seu plantei,o esbarro com a falta de bons valo-
res, tanto no Rio como no interior

Dlogo Rangel confessa que o Vasco, na verdtule, necessitareforças Senão para o team, propriamente dito, que e.stiii ccnstitui.1o <:\ despeito da zaga náo estar ainda ícndcndocem por cento), mas pura a reserva, atendendo a que, entrenós, sc dá pouca importância a essa questão de reserva.
Muitos clubs entendem que reserva é um jogador qualquerque possa entrar no lugar de outro, o titular, somente porquoJoga na mesma posição, quando na realidade o reserva ideal éaquele que pode substituir o titular sem prejuízo para o ren-dimer.to do team, pois do contrario deixa de ser reserva.
Não desconhecendo a necessidade que tem o Va.ro, deiscar novos elementos, para reforçar o seu plantei, o ei il aclo

Alguns
treinar,

atletas do Botalogo recorreram ao Flumenense, pa-alegando que lhes haviam sido negada a pista em— ai_ severiano. A noticia, bastante capciosa, fala cie ameaçade prisão, sofrida por atletas, adiantando-se que vários delesr.o deixarem o club, foram seguidos por investigadores,cm de alguém. por or-

Kão se mencionou esse alguém, talvez por covardia. Esse
Muem é o sr. Brandão Filho, mas náo c verdade que ele tenha

prisão e tão pouco mandou investigadorr.meaçado ninguém
sc;v.fr atletas.

de

de
bem

Hadureira quer Genuíno
para mais uma excursão

VISANDO A EUROPA, ANTONINHO MOSCOSO IRÁ
; BUSCAR OIRRIQUIETO JOGADOR

indaga:
t
dirigente cruzmaltino, ao mesmo tempoMas onde buscar retorço;?

E antes de ouvir a resposta, continua:A gente corre os olhos pelos teams dos- outros clubs everifica que todos eres estão com elementos contados, não po-dendo, portanto, dispor de nenhum jogador. No interior do paistambem não ha grandes Jogadores, de maneira que o problemados reservas se torna difícil.
Temos, pois,

vação do valores,
imediatos.

E conclui Diogo Rangel:
A situação não é nada favorável

tij -11ii- . í\--, iiijãs, c o consolo...

O que houve foi o seguinte: ao tempo de Carlito Rocha, não
1 V ordem na programação dos treinos.acontecendo que, mui.
tas vezes, estavam treinando os jogadores de foot-ball quando che-

..m os atletas para -nis exercios e vice-versa.
j fiuto, co:: o c fácil perceber, trazia series complicações,

tendo o delegado Brandão Filho, assumindo a direção de foot-
¦ nc a anarquia. E os atletas, mal acosl

( -ii outro efila intcrrompcA treino clc foot-ball, c
ptlo sr. Brandão Filho, tendo um dos atletas

lo que rroni' ; iria preso pela escolta'
(liando íiVriem havia falado cm prisão.

- oi tudo o que aconteceu. Sc houve desvirtuamento
«e, isto não beneficiará o club, dando cá tora

' '"- do que realmente sc passa Ia dentro.

lucos,
repelidos

que é sargento,
dc sua corporação.

sempre que interrogado pela re-
portagem:Ainda é multo crdo parafazer qualquer declaração sobre
a formação do setor ofensivo
que jogará domingo contra Oo
mineiros em Belo Horizonte.

E acrescenta:
-- Torna-se dificil qualquerinformação, isto porque, o pro-blema ainda não foi soluciona-

do e os treinos que estão sendo
levados a efeito servem justa-mente para que eu possa fazer
observações c tirar conclusões
sobre a escalação definitiva.

AMANHA, TALVEZ
ZEZÊ ADMITE:

Amanhã será levado a efei-
to o apronto e, naturalmente,
será a ultima oportunidade de
poder observar melhor o desem-
penho dos craques que estão
sob a minha orientação bem co-
mó o trabalho de conjunto dos
cinco elementos que deverão
compor o setor ofensivo da re-
presentação metropolitana. Fei-
to isto, poderei então declarar
publicamente qual será a ver-
dadeira ofensiva oue jogará do-
mingo em Belo Horizonte con-
tra os mineiros.

E a retaguar? indagamos.
Zezé concorda em afirmar:Quanto a retaguarda possodizer que está solucionada com

a inclusão dos jogadores quevêm treinando no quadro verde
ou seja: — Castilho; Pinheiro e
Santos; Araty, Jair e Elv.

DIÁRIO DA NOITE
As últimas noticias

cidade e do mundo
da

^A^Aft^^^^^W^^W^MNAA^A»)

ver-da
uma impressão

RAIOS X
DR. CARLOS CAMPOS
it\niou>i:iST.\
VIÇO MKllKO

no sr:k
DA I.ICIII

Diariamente das !) ás li
da tarde — KUA SAO
JOSE', 50-4.» andar -

Telefone: «Z-mWl

DO DIA
cio Tribunal rle Justiça ltiva da p. m. ? um
jogadores: Calixto, do Bicart. 329 ¦>_» -. (JPViolentoi; Valdir do 5tovão — art. 327 „ (a, atuação do arbitro); „do Oriente — art. 245.tude inconveniente)
o Oriente foi indiciadaatrazo.

CONTRATOS REGI;DOS - o Botafogo ..ontem os 110103 contra'Osvaldo c Gerson.
EXPEDIENTE NASDADES - Em face do dtifiçado da hoje, o exp-na Confederação BraiüDesperta; e na Pederaçái

trõpolitana dc Football é<ás 15 horas,
ATLETAS INSCRITOS IOS JOGOS OLÍMPICOS

Conselho Técnico dc Atl*
propôs ao presidente 1
D., mandar inscreverossi
tes atletas para as OUraide Helsinki:

Wilson Gome, Cameifl
110 e 400 barreiras e ri
mento 4 x 100;

Argemiro Roque, em «o
metros raios.

Ademar Ferreira oa sil
Solto triplo.

ürraldo dc ditara
em Distancia e Salto Tr:
revezamento 4 x 100 met

.losr Teles da csncelç
-'00 metros rasos e Saltoe
tura o revezamento 4 it lu
tro...

Helcio Buch da Silva •
com vara.

Arv Façanha de SA -
em distancia e Revezai
4 x 100 mcii-os.

W.mih dos Santos
tros barreiras e Salto e:n
tancia.

Helena Cardoso cie Xi
- 100 metros e Salto a
tancia. •

Dslse de Castru - -Mt
raso., e Salto em altura.

Propôs tambem us nou
ar. Ciastno Lobão e
Gonçalves, respsctlvame
ra chele da de.egaçso e
da equipe.

REUNIÃO COiMUNTJ
C. B. D. •- Realte
próxima terça-feira, ás 1
ras, na sede da CBD, unt
lilão conjunta da direto:
entidade nacional com o
b-elho Técnico de Atletls
todos os membros intó:
cn delegação oue compari
ultimo sui-amerícanojo
oase realizado em
re.s, exceto os atietJs

Morio Pollo que cheili
nosso represjiitaç-o nesse
tame, ap/esenlará «u
ioúre as irregularidades
cadas e nue torraram a
da do Brasil 110 ultimo
campeonato.

DA C. B. D. - No f
dlato, isto c, na Pla.1 
ãs mesmas horas reunI <
diretoria da entidade n*
para apreciar os relator;-
sentados pelos chefes das

de football, remo..
ipectii'

ir. ,,-i castelo Branco,
Máximo Martinelli, Joc Paulo HeUborn J""'01'

Braio

rei

gaçoes
tismo e natação, ri

(|iio trabalhar urgentemente visnnjp a reno-
mus é sabido (|ue os resultados não podem ser

c o mal atinge a todos

Essa novela Genuíno parece nSo ter mais
fim. Numa reportagem ampla, logo após .o re-
gresso do jogador suburbano, DIÁRIO DA NOI-
TE deu todos os detalhes sobre o assunto, re-
velando clubs interessados, propostas e atada,
o pensamento firme de Genuíno, que não que-
ria de maneira alguma, ser tratado como mer-
ca.doria e servir de lucro para um club, onde
ele se considera um dos fatores para o sucesso
do club c de seu próprio nome.

Agora, como tambem revelamos em pri-
meira mão, Genuíno negou-se totalmente a se
transferir para o Flamengo c Bangu. Os su-
çfirliprtps, de Mocn Bonita, estiveram traba-'• "-'o no caio e Gnrlos Nascimento fracassou

Trfiil;. Cfircnuino, sumido cm Sete La-

goas, não quer de forma alguma saber de mu-
dar de club ou servir de ponte para o Madu-
reira ganhar dinheiro.

Ontem, nossa reportagem conversando com
dirigentes do club de Conselheiro Galvão, sou
be que Antoninho Moscoso irá novamente bus
car o jogador. Agora, com o Madureira vlsan
do outra temporada, devendo jogar em ai
guns países europeus dependendo da respos-
ta de Waldemar Silva, pretende o gremio con-
tar novamente como concurso daquele centro
avante que vem dando motivo para amplos co-
te que vem dando motivo para amplos co-
mentarlos o noticiário. Levará o contrato para
ser .reformado, acreditando que tudo sc re-
solverá. j 1

- ca\cinada^mm~
'/ / 11 w

CARLO ERBA
LICOR DE CACAU XAVIER

USADO COM SUCESSO HÁ MAIS DE MEIO SÍCULO

\Ç<Uh>cUyM^\
O FLAMENGO NO PERU

{£.!)-'_.' ancião tinha pro-
metido falar a vocês

nobre a retumbante vito-
ria âo Flamengo no Peru.
E como o prometido é de.
vido, como dizia o meu fi-nado c saudoso avô, queDeus o conserve em SuaSanta Gloria! — )mjc Vrm
pagar minha divida, Nòs<brasileiros, devemos estairadiantes com tão eleva-
íviJ^nJ0 

ruh!°-n^ro, Qtie vem ainda maisevidenciar o valor do foot-ball nacional, o Fia.
írffi;í??rW,,í-dp ° smt br«*ileiro no Qua-ai angulai, mostrou que possuímos um "associa-

IniU1",?1 msar tc 1los dar vrejuizo quando
JnlZ , de n?mt terra — com° aconteceu an
w,ví, QUC lemntou o *-° Pan-Americano em
«?«ffi 7-"05 ücaneta lucr°s morais e maior
nososdedo°'Se 

°S aMiS''' mUS íicam a° m0~

»ÀW$d? isi°\° FlameiW merece os mais ras. ,
fotí,eJ ms- Estam Perdèndo.por um a zero no i
dÀTllliL^ SVJU?ã0 ??idenv<>u. a nossa superiori-
í& 

v™cendo facilmente por Sal! Ainda ontem
RKW bnr-aco d0 Morr° d0 formiga,foi o Gilberto Cardoso. Deixei-o tomar fôlego da ca-minhaâa, e depois ,rfe tomar um cafezinhocorrido na hora, disse: °

m

ANTÓNiÜ CONSELHEIÍ.Ü

— sem âuviM
mu. .seu Gilberto,
cirande vitoria!...
boa a fibra rubro-
e ainda mais: eonf
l prestigio do vmw
bali! Sá nos esta
do é uma coisa.

lheiro? peryunm%
Eu eoinceelA^

fílWl

com

JIIIIIO
1 meu

dc rolo ua
cigarr inho dc *

pela mesma
da mão, prá jazer
lha, e respondi1-

E' que saibamos rezar
iilha que eles rezam!¦¦¦

Como assim?
_ Como assim? Que nos, que

bom foot-ball, o melhor fl™JL»aW
atualmente, saibamos, tal come em m

jatemos

em dinheiro, o
mos, exigindo o

que valemos, v» ¦---. ..a,
que eles exigem W^Z

Se eles^l

fresco.

.— Então,
mengo, hein?

Eu o abracei emocionado:

seu conselheiro? Que, lal o meu Fia-

convidamos para virem ao Brasü
fazem um toot-ball W^^gw»

tudo isso e o céu tambem, por que nos tam

botamos a faca aos peitos? ¦..
dizia nada. Alisava o

O Gilberto não
bigoitib

1 acenava afirmativamente com a ca°e^m ¦ -jl.«
- Pois é, "seu" Gilberto! MeusjaraM^

torta sobre o Sports.Boys, cinco a\m, om

tos! No segundo tempo, nem viram a ow ,„„
Bati-lhe no ombro, fraternalmente, e c s,

segundo tempo eles foram uns ooys ...

%:ii±*y>& 4xili'J*. -r-MÍ-r r.J.Jiri i'-,f.. / ^ V .fii, ^Ã. M - ot «l«fi>biiitttUJM. ^ . luM „«_

"¦¦
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ttchegoyen, íepofs da vitoria, para o Diário éa Noite"
mentep * 1 iiil© começou democrática

BTS 'fi -^ ®rt igemoçratieitKiiente terminou
|r" 1F''^IISM SK^^VBBPItMI -Hãoéminha

Il ::y" p«ll| |ÍiI*liy' "^ÍPli^S 
s vitoria. E'de

#, '^fl^if^i^» 'i!« ' wtM;^P^#*W^ 1M; 
' 

¦'"' memorável

rf ItnR * ^ ' '^^m w '* » ' ¦<$ "'"" ,s*"i "

|E ;.' -;c.-.o.-:ií F. ..'•. ¦ '.' .yi-.o. eslilaquluia. cbrciçcindo Etchcnoyen: "Parabéns 
pi-:,, \ 'y.oyz; o o i:ovo presidente zauiado per c."'.o camaracio es cc

ALÉM DO AUMENTO DE' VENCIMENTOS

SOVADOS:
tiüárl®«esp©§»,
salário-famílla

150,0es ^ ! cgs» je. «j» w 9
DIÁRIO DA NOITE divulga, na integra, o
vcl-o do representante do funcionalismo

Reportagem c!e NORMAN CAVALCANTI

Li DAS importantes resoluções foram aprovadas

pela Coiniss.io de Aumento, em sun última
reunião. Assim é que, alem dn elevação pura e sim-

pies dos novos níveis de vencimentos e salários dos

servidores da União e Autarquias, decidiu a Comis-
são incluir no lar.to do .tnte-projeto a sei stibmctido
•o Executivo, dois artigos, um criando o 5nlário-p-no-

edição publicamos eoiu-
plelti reporia . m sobre ;i^
eleições ontem realizadas
no Clube Militar. O Rcncral
Ktclie;,roycii, cantllilntii da
"Cruzada Democrática" c
/;iie sc sagrou vencedor, te-
,e ujinrliiniilade dc falar
,to lUAKIO DA NOITE mi- y
bre a sua tuttna çeslãu na
mtidiide ijue congrega ns
..ficiais das nossas Forcas
Armadas. <( pleito rum-
c-ionoti não mi ns iiioiiis mi
.ilares como lambem ns
ei reu los políticos e sociais
du país, O Iraliiiliin dc
contagem du votos só ler-
minou na manhã cte hoje

sa o outro elevando o sal.irio-familia para 150 cru-
zeiros por dependentes (Reportagem na 6.'1 página!

|
í'.

i
11 ' Km perigo ;i sr.ta- i

i rança dns llll. II'. i

rAOiNA:::
A situação ccuuunii-
ea aiiallsíula na As-
sacia <;ãe L'om;rcial

PAGINA 1:
lim perigo a sr:;::-
rança tins 1111. II'.

Presos us implicados
nn "eomplot" ('un-
Ira Peron

SPOKT :
rinmciigo e Bota-
ln.o coiilra ii Uan-L™^TFSSÊBBnEWtJ&í

ANO XXIV Quinta-feira, Maio, 22-52 N. 5.375
  , _,, ¦¦¦¦ H

EM 1951 O BRASIL COMPROU MAIS ARTIGOS DE LUXO .

m $las não houve mal-
f»ai°atamènto de divisa§9
afirma © aSãretor ia C1MM

33 % cias licenças para automóveis fo-c-
ram através das operações vinculadas

\ PESAR cie aumentarem as
' importações brasileiras do
arligos considerados dc luxo.
não houve evasão cie divisas
cln Brasil em dólares, pois lo-
cia as compras :e processaram
sob operações vinculadas, Es-

s.\s csclareclinutos prestados
pelo sr. Luiz Simões Lopes
diretor da Carteira de Expor-
tação e Importação cio Banco
rio Brasil, os leitores encon-
trarão na sexta pagina destn
edição.

.' wiimliir ("Cvuw.i
gtnilra-) obteve ..w sufr
Rj«ncidn ("Ala \:;i.io-11' aleaneoii i üüi

J°t»s (l0s assoeiailiis
?*enconlriini nu im,---lf"r 1'iiH'iirat'ãiii ro-'pfesentados ri comis- C«wiilinaderes cm

f's waaclus, pelastorrem p, • , •
T^ -ia '&.»

'«iis cédulas dos seus
2 0S' l""11" identico\tZnU> '"" l',"!"1'"-1 Al;' Nneionalista"

emocionan/es como essas que acima lixamos se vorilkaram no pie Uo dor, militares: velhos oficiais reformados, alguns amparados por amiçroj

voJlaram ao convivio do seus camaradas para sagrar nas urnas os candidaíos cie sua preferencia.

Ne

MADO O LO-
ROFE

I

palavra

wil» ipii» já
íõ sinistro
resiíeiilii"

Bjj nn HB> H^'l-^ Jl

FECF
B ty k-B ¦>¦-«. o s« aPSm

"JEnlrastes nestas negociações, declara o delegado aliado, a íim

de gánhardcs tempo para reparar os \ttssos destroçados exerci-

tfis e conseguir, à mesa da conferência, o que vossos exércitos

não puderam conseguir nò campo de batalha

V-ox v oruLi

O CRIME DO CITROEN NEGRO

eigsa^s© o*r~

41Í?'

sa

ca

cer ao segun
0 ret: <'.|> cartiva-.

h\®e ehegarnn, ao lo-
.ii. , 

¦Uo-PrrsiW,,.

tWrtd0! ent-wrad03,
»osP,°i lní°f'unados

«:h ;y im seu termo
SiVi?ilim (l"'"' '"ais

,s famílias das vi-

Sefto 'r"11'™ t0'niar
?e inííh, ís' I.''iuccinsiB|,iacal ",'¦ nerdlcamente'
Ímiem(l;l tragédia. -
^üsÍ ,lil fy pá»ina

«a

Depoimentos de duas tes-
lemunhas c da mãe e avó

do leneníc Bandeira
VOUTRO local desta edição1 apresentamos farto noli-
ciariu sobre o crime cio Suco-
pá, .inclusive os depoimentos
de testemunhas e da mãe e
da nvó do temnie Bandeira.
A policia Rté sábado prcjximo
promete interessantes revê'..'1.
Coes ;io:í jornais; muito em-
bora o advogado Leopoldo
Heitor sc negue a proiumciiir-
se sobre ,o caso..

paliêiiil

....Sr., leppoido iieilor

|)AN' MUN JOM, 22 (U. 1'.)
O vico-almirante O. Tttr-

ncr Joy, delegado principal
a.s conversações cie trégua,
afastou-se hoje das mesmas
com uma apaixonada declara-
eco. na tpiai disse aos comu-
nistas cine. "nada ficou pina
se negociar".

O almirante Joy, cpie parti-
cipoti cKis conversações c:u-
rante dez meses e cioze dias,
isto o. desde o Inic o cias no-
gociações, disse aos vermelhos
cpie :i decisão quanto a |m
ou ft guerra na Coréia su
encontra "em vossas mftos".

No decorrer de sua emocio-
nante declaração de 1.200 pa-
lavras acerca dos objetivos
das Nações Unidas, disse aos
delegados comunistas: "Vos
upresentastes cada vez com
maior evidencia, perante o
mundo, qúe não entrastes
nestas negociações com siri-
eer dade e altos propósitos,
mas antes entrastes nelas a
lim de gimhardes tempo para
reparai" cs os 'vossos destroça-
dos çxéVeitos, c. para, tentar-
des conseguir a mesa cia con-
ierêncla o que os vossos exer-
citos não puderam conseguir
no campo de batalha".

ESTÃO DESTRUINDO 01. B. G. E. SOB
AS ViSTAS DO PRESIDENTE VARGAS

mh$ VÁRIAS AGÊNCIAS
feí8Mi'sSTICA DO RIO E
TRESUES AS CHi¥ES

Completamente ás tontas o general Polli

Coeiho perde-se num emaranhado de escan-

drlcs, inquéritos, réplicas e tréplicas

Reportagem dc LUIZ CLÁUDIO
®/"vUANDO a aluai dlrcçiio do

V IBC3É Viu que estava per-
elida na onda cie escândalo qu-..
provocou coitlrn :i própria ins-
tiluição e cpie estava cicsmns-
carada por nata Comissão cie
Inquérito da confiança do pre-
sidente dá Republica, continuou
ii lançar mão dos mesmos pro-
oossos de escândalo, desta vez,
cm desespero de causa, contra
n idoneidade moral c honrado.'!
dc velhos servidores ibgcanos

Tal manobra visava, cm ttlti-
ma análise, retardar as merf

AS AGRURAS DO IAPETC

â ncHÀ i
POLICSÂL!
DO CECILIO

APRESENTADA 1
NA CAM ai; A ,:

De CARLOS ESTEV ÃO

«ET
O presidente cio IAPETC. o
homem foca/:'zado na Ca- '
mora, cen/orme nolicia ncr

sexla pnqirio

jKamBunaufi

A DAMA — SenJior Malfeilor, pejo amor de Deus me proteja! Eu vi o dclclivo Go-
neroso, ali na esquina!l... .. * ;.../.t;,i.t: ,,¦ttó„_.-,i:¦•

, ...;.jí^yy^ ¦;_... .i iit.,íJi,,^,j..fi.i:».r.-Ax.ajy*ty.:^;..i^.Jl..../¦. .,,.1;j.^ãliUiMiiW»ailBilwaWJt^fHiffllMMHH

cias profilálieas cio governo
conlra a atual direção lançando sobre todo o "alfairc" c sobre
a opinião pública, irrespirável cortina de furnala. Essa foi a
"estratégia" do general Coelho, segundo ele próprio apregoou.

sAuoT.vcir.Ns i: coaçaò
Surgiram, então', inúmeras comissões cie inquérito, a mando

do general, para apurar fantásticas irregularidades, bastando,
pura que estas íurgisscm,.que qualquer cérebro alucinado dos sa-
(elites da presidência do IBGE se concentrasse um pouco. Logo
depois, começam a aparecer as primeiras vitimas desses fantoches
armados de poder, perigosamente. As comissões de inquérito tor-

(Conf. na 6" pág. — Lelra A>

Em «ISsc-wssáo na Câmara,
SBinnnfiãq õ awuicnt© de
veiieífctieuÉos ilws méilícos
A diretoria da Associação Me- mento de vencimentos dos m#.

clica do Distrito Federa), comu
nica aos médicos c;uc compare
cerft amanhã, dia 2ti, á Câmara
des Deputadç» para debateides Deputadas para debater mitaçao, sou regime u~ u«a
problemas coiiteraeiites ao au-lcia, do projeto 1.082-op> ^

cucos. A diretoria procurará,
também, conseguir o apoio d:c
Comissão dc Saude paru. a tí»-
mitação, sob regime de urgèn-

P

iírtijúVji)'
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Nã<) iíottve im piedade
rVAMBEM nós amamos os nossos mortos

r. sabemos respeitei-los tributando-
ju.

spct>
derradeira:-:

-los
lwvicnaà'éns

r.
lhes as
ne.br es.

Se no caso das vitimas do I "l'rcsi-
dent", decidiu-se delxá-lus nas selvas, a
sombra dc cruzes toscas, não' houve
nisso nem propósito nem menosprezo.

Houve apenas a força de uma cir-
cunstünda inclutcível. .- .

J')0 Uruguai veio um protesto ycemen-
te contra o que pareceu aos amigos

dos compatriotas que morreram no
Araoitaua. um descuso dos brasileiras c
americanos que chegaram até aquela
regido distante,' 

Como se não conhecêssemos os de-

vares que semelhantes acontecimento:,
reclamam.

Estou certo de que sr as coisa:; lhes
forem explicadas, compreenderão mettiàr
e nos pedirão desculpas.

VEJAM que os próprios vivos Mo
foram transportados do local como

desejavam. Tiveram que curtir ruces
penas para romper a mata bruln. Ti-
veram até que rebelar-se, apavorados
com a hipótese dc permanecer.

Como poderiam recolher e mandar
para o Rio os restos dos mortos? Um
dia, a piedade, da familia e dos amigos
irá busca-los, para que recebam o th-
buto da sua saudade e repousem nas
terras cm que nasceram.
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mova: lei eleitoral
OLÜTO Hfl DISCIPLINA PARTIDÁRIA

mm É presidente Getulio
fes a@s convencionais do PTB

Me
lar

Lida, ontem, na sede do Partido durante a sessão sole-
ne de posse do novo presidente do Diretório Nacional

Tinia seu CABELO com

ORF-LENE
c um produto tio AMÉRICO

CONHEÇA O VALOR
DO SEU IMÓVEL

Para vencla.s, Hipotecas, elesa»
propriações, inventários, paru-
lhas, seguros c balanços, conlie-
va o valor de .seu imóvel.

A Bolsa de Imóveis mediante
níódicia remuneração avaliará
sua propriedade baseada nas
mais recentes solicitações da
oferta o da procura.- Avenida
ltio Branco, 128, 1." andar —
Telefone 42-5152.

Mais de 1.800 municípios ka-
saleiros habilitados a riip

auxílio do governo federal
Pagamento imediato da quota do imposto dc
renda aos situados no Polígono tias Secas —
Grande parte desses recursos deve ser apli-

cada em beneSicios de ordem rural
Segundo nos informou o sr.

Amielda Pernambuco, diretor
das Rendas Internas, esse órgão
do Ministério da Fazenda já re-
cciii-u instruções no sentido de
entregar nos municípios compre,
endldos no Polígono das Secas

"DIÁRIO DA METRÓPOLE ;)

••1n#ão
UAIí iIfiiOWHiiiliin-r.

(Crônica transmitida ontem, ás
21,25 horas, pela Rádio Tamoio)

(Alvarus dc Olheira)

è •

O disco voador an.d.i na ordem cio dia. Recrudesce o mis-
t.í.iia da sua existência (le quando em quando. Depois cai no"bru-a-á" da vida. Após volta sensacionalmente aos acometi-
mentos mais importantes do mundo.

Oi repórteres dc "O Cruzeiro'' e do "Diário da Noite" to-
tografaram o disco que veio olhar os bíótitihos da Barra du Ti-
jtica. Os incrédulos fazendo muxoxo, acham ser recurso j.rha-
li^tico par.-i ganhar circulação. Entretanto passa a noticia do
inverossimel para o real, so analisarmos o que se tem dito
(,os discos voadores, e se pensarmos qiiL' em nutras partes do
inundo pessoas o têm visto.

Algo há, não resta duvida. E quem sabe a mecânica adiantada
tomo está, o futuro cfiie espera a aviação, Quem fala em força
cômica, cm viagens interplanetárias, quando aviões supersô-
n.coj já são experimentados, quando n propulsâo á jacto é fato
concreto, .será demais pcusar nn disco voador, ultra -rápido?

Não cremos serem veiculos provindos de outros planetas, em-
bom não se deva levá-lo na com a das coisas impossíveis se nos
estamos pensando em viagens á lua. Acreditamos mais ser unia
arma nova, estranha, secreta, diferente e revolucionária, de
alguma potência mundial. E afirmamos ser de alguma nação
poderosa, por ie os experimentos de- descobertas novas não
podem ser laceis á paises sem recursos pois custam muito di-
nlieirò,¦De qualquer modo o disco voador existe Não se pode mais
descrer dele. Se de um lado os repórteres ganharam pelo sen-
caclonalismo e pelo furo tão profissionalmente desejado, por
outro não é falo que se julgue irreal.

Que o.s discos existem, existem. E não é de hoje que isto
vem preocupando a humanidade.

IMULSÂO DE SCOTT
Tônico das gerações

Wti».--

0 primeiro óleo do mundo
vj» ¦ •,.

aperfeiçoado pela energia atômica
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Um Produto da
STANDARD OIL COMPANY OF CALIFÓRNIA
REPRESENTANTES PARA O URA SI I,

lubrificantes e Produtos Fonseca S. A.
Rna Sneadtira Cabral 8.1 . Rêrle Tel.i 4.1-Bl'll

RIO UE JANEIRO
•

Distribuidores era São Paulo
IMPORTADORA DE PETRÓLEO "IMPETROL" LTDA.
Rna Wandenkolk, 312.» Tel.! 32.3455 - S. Paulo
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V A R GA D

O prcsidcnt-»! Getulio Vargas,
dirigiu, ontem, durante a sessão
solene dc posso do novo Presi-
dente do Diretório Nacional do
P.T.B-, realizada ás 21 horas na
sedo do Partido, unia mensagem
aos convencionais a qual foi li
da pelo Secretário Geral-

Foram os seguintes as pala-
vras do presidente Getulio Vor-
gas: "Aos Senhores Oonvencio-
Ü li ioi

Escolhi esto momento, cm que
vos achais reunidos cm cotivan-
ção, para saudar a todos cs cjut
representam o .sentimento, o
ideal e a ação do Partido Traba-
lhista Brasileiro Constituis a
iórca viva c atuante do Parti'
tio, a maior e u mais sólida ga-
rantfci do seu futf.ro.

Caminhamos lada á lado na»
lides de ontem e vos colocastes
com entusiasmo e decisão, na
vanguarda das lutas eleitoral.*,
que nos deram a vitoria. H0J2
partilhais comigo e com os ou-

as cotas do imposto do rendn
previstas na Constituição e re-
ferentes ao exercício de 1901,
Quanto aos demais municípios,
de acordo c-nni a lei Sarazate.
serão pagos no segundo semes-
tre d0 0110 em curso,

Ainda com a finalidade do
dar cumprimento ao referido
dispositivo constitucional-, o pre-
sidente da Republica assinou
mensagem ao Congresso N.acio-
nal, solicitando autorização pa.
ra a abertura do crédito stiple-
mentar cie 252 milhões c -Mo mil
cruzeiros, destinado ao paga.
mento cia diferença, para mais,
da cota de auxilio iiüo.municí-
pios, correspondente.,á décima
parle do excedente -nrrccucHidu
pela União. A distribuição ari-
teriormente prevista era de ape.
nas 5.">t) milhões; entretanto, ve-
rificado um aumento de CrS
2.524.400.050,00 na receita pro-
venlente do imposto de renda,
apressou-se 0 Governo em to-
mar as medidas necessárias pa.
ra o pagamento da porcenta*
gem .sobre o excesso aos muni.
cúpios, determinando a elabora-
çã0 da referida mensagem, ora
assinada pelo presidente da He. j
publica..

benefícios a zona mirai,
InleiTogndo pela reportagem

sobre ..o,alcance dessa medida, o
sr.. Almeida Pernambuco, clirc.
toi'das Rendas Internas, orgân
a que foi sübuicl ido o estudo do
assunto, prestou-nos oportunos
esclarecimentos.

Cada município — disse —
vai receber a quantia global cie
Cr.$. 434.313,40. SeguMo o cre-
dito orçamentário normal, játem direito a receber a Impor-
tancia de Cr$ 209.035,:)0. Quan-
do o crédito a que se refere a
mensagem do Chefe do Govér.
no receber a aprovação do Con-
grosso, os municípios brasileiros
serão contemplados com mais
CrS 252.000,00. em números re-
dòndos.

Informou ainda aquela auto-
ridade que da cota provenientedo imposto de renda que a
União destina, por obrigação
constitucional, aos municípios,
pelo menos 50 por ceiit0 serão
aplicados em benefícios dc or-
ciem rural.

O.s prefeitos -- ressaltou o
sr. Almcda Pernambuco — fi-
cam obrigados a prestar contas
da aplicação desse dinheiro nfio
só ás Câmaras Municipais como
também a0 Congresso Nacional,
sem o que não poderão receber
a.s quantias referente.; ao ann
seguinte.

HABILITADOS TODOS OS
MUNICÍPIOS

A totalidade dos municípios
brasileiros, que sobe a l.Sfití, —
prosseguiu — com exceção rias
capitais, já está habilitada, ps.rante a Divisão das Rendas In-
ternas, a receber as importan-
cias que lhe são devidas dentro
dos prazos já mencionados. Es-
se pagamento não importará em
deslocamento dos prefeitos paraesta capital, pois as operações
pagadoras poderão ser efetuadas
pelas Delegacias Fiscais dos Es-
t-ados ou Coletorías nos própriosmunicípios,

£ concluindo:
Como disse anteriormente,

esse auxilio constitucional tem
poj- finalidade fomentar o de.
.-.envolvimento da vida «nuiiici-
pai. E' fácil prever pois as re-
percussões de uma, tal ajuda no
progresso do pais, tanto mais
quanto se considerar o vulto
desse auxilio que ultrapassa a
mais cie 800 milliõej de cruzei-
ros.

A SECA NA BAHIA ESTÁ
Consumindo Milhares de Vidas
APELO DA CÂMARA MUNICIPAL AO

PRESIDENTE VARGAS
O sr. Pvie.s Leme, da Unia.)

Democrática Nacional, na ses-
são de ontem cia Câmara Mu-
nicipal, atendendo a um apelo
que lhe íoi feito por diversos
patrícios, recém-chegados da
Bahia, fez um relato cia situa-
ção angustiosa que vive o povo
baiano, neste momento, eom a
avassaladora seca que domina
é.sse Estudo.

OITENTA MUNlCU-IOS
ATINGIDOS 1'iil.A SECA

Iniciou o orador declarando
que dos 160 municípios daquele
Éslaclo, cerca de 8U foram alin-
gidos pela seca e que, em con-
seqüência, mais do dez mil pes-
soas perderam a vida cm indo
o Estado.

Ha regiões, conforme frizou,
i>nd_> nem as árvores, que pode»
riam oferecer tubérculos ás po-
pulações esfaimndas, se salva-
ram.

O DEVKR DO GOVERNO
Mais adiante, declarou o sr.

Paes Leihc, ein tom de crítica c
respondendo a uni aparte du
trabalhista Edgard dc Carvalho,
reconhecer que não fora o pre-
sidente da República quem
mandara seca para o Estado da

Bahia, mas que a s. excia. com»
petla assistir as populações yl;
limadas por ésse flagelo.
NAO BASTAM AS ESTRADAS

Prosseguindo, salientou o tc-
presentonte udenisla, não bas-
lar que sj dê uma estrada ao
povo baiano, que sede estrada
ao povo do nordeste, porque cs-
tas têm servido, pura e simples-
mente, para que homens daque-
la região se desgarrem, fugiu-
dn da miséria, em busca da ter-
ra dc Canaan, 110 sul do país.
E em conseqüência disso — ad-
mitiu o orador — vemos as fa-
velas se multiplicarem no Dis-
trito Federal, a população pau-
lista avolumando-se assustado-
ramente dentro de sua, capital,
ínfim, o deslocamento em mas-
sa dc milhares dc patrícios nos-
sos que, assolados pela seca, dis-
tantos de qualquer assistência
governamental, cm nuto-salvu»
çío, fogem para terras melho -
'.es. . .

APELO AO GOVERNO
Por fim, o orador fez um dra-

mático apelo ao governo federal,
no ssiitido de uma providência
imediata o enérgica cm favor
desses sacrificados brasileiros.

NO SENADO

Ontem, Hoje e Amanhã
Reflexos das eleições no Clube Militar

302 de 1951, defendido pela sr, litcl-
apoio unanimo do plenário, que fcaQNTEM 

— O Prujelu n.'
vino Lins, mereceu o

Justiça aos trabalhadores da Rede Ferroviária do Nordeste

Á

Representações
Aceltara-seiiara on i-moí tle ar-
marinhos, courelroa, dentais, lor-
nlturas e artefato; de borracliu.
Ci; "Intermedia" Lida. — Kua
da Liberdade, IIS — Sala I, —
ICi SSo Paulo,

CONVERSAS
DE SENADORES

Após a sessão, que foi
curta e durante a qual o
sr, Ismar cie Góis pronun-
ciou um discurso defenden-
do a produção do açúcar
bangüê (mascavo), apre-
sentando um projeto com
os fins d egarautir os seita
produtores, formaram - se
grupos de senadores que
trocavam idéias.

ASSIS CHATEAUBRIAND
E A AMAZÔNIA

O sr. Asbis Chateaubri»
anel, tjiic já reassumiu a sua cadeira, esplanava a alguns dos seus
pares, chamando a atenção, principalmente, du sr. Pasqualini,
que descobrira na Itália documentos importantíssimos refe-
reitlcs á colonização da Amazônia, cujo plano vem do tempo em
que dominavam us Mctlicis.

ELEIÇÕES NO CLUBE MILITAR

Noutro agrupamento, os generaits-senadores Pinto Aleixo e
Barata, juntamente com o coronel-senador Vclasco.

Assunto: Clube Militar.
Resultado: Sala favor de Estillac. •• ¦

Como o gencralato, na sua grande maioria defendia Etch-
goyen, a colunista mostrou surpresa diante do voto estUlaqui-sta
do general Pinto Aleixo.

— "Será que o meu povo já esqueceu o homem que sou?
disse o presidente da Comissão cie Forças Armadas no Seuado.
Estou com Estillac, apesar do "petróleo é nosso".,. Eu quero
é petróleo. Com dinheiro nosso ou de quem quer que seja, ci
preciso que se ponha o petróleo para fora.

MANOBRAS PARA UMA FRENTE UNICA

Um iiuuco mais tarde, os senhores Hamilton Nogueira, Al-
berto Pasqualini c Domingos Vclasco trocavam idéias para fòr-
mar uma frente unica a favor da exploração estatal dn nosso
petróleo, quando chegar á Câmara Alta o Projeto da Petrobrás.

CRISE MÃPÉIREIRA NO AMAZONAS

OOJE — Apeoar do Senado não ter aprovado o requer
do sr, Mozart Lago, para que se guardaiHse o dia da "

Uns
preferem
Óleo...
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Outros
preferem

Brilhantina..

Mas tocíos concordam na marca:

GESSY
ÓLEO ou
BRILHANTINA

GESSY
— um par de produtos »•

para um penteado Impar!
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tão do Senhor", não haverá mesmo sessão,
Constituinte de 34, sr. Sampaio Vidal.

ASSIM, PASSARA' PARA...

pois,

imento
Ascen-

morreu um

A MANHA — A discussão final cio Projeto do Plano dc Valuri-
zação da Amazônia e o discurso que o sr. Anisio Jobim pro-nunciará a propósito da crise niadeircira no Amazonas, cujo es-

tado dc bancarrota tem sido confirmado.
Adiantou-nos o senador amazonense que recebeu dois tele-

gramas, respectivamente, da Associação Comercial do Amazonas
e do Sindicato dc Madcireiros, onde apelam para o representante
do Estado no Senado providenciar medidas que salvem a carga
madeireira prestes a apodrecer nos portos de Manaus c Belcni,
impossibilitados, como eslão, de exportá-la.

MARIA DF LOURDES HANDEIUA

tros lideres, que elegestes, das
responsabilidades do Governo.
- SOMOS UMA REVOLUÇÃO

EM MARCHA
Somes uma revolução em

marcha. Vos. que aqui viostes de
todas as latitudes cio pais. nâo
representais os interesses de li*
má região, nem as aspirações
tle uma classe; não í.ois cucar-
nações de grupos econômicos,
nem imposiçó.;; dc privilégios
rociuis- Saistcs de todas as pro-
fissões e atividades para cm-
punhar uma bandeira, quo é a
da restruturação econômica o
social da Pátria, rm bases de
igualdade, de justiça e de bem
estar para todos-

Esse o verdadeiro social do
Irabathismo. O noss.i programa
consisto na procura de um mun-
dó melhor, onde não haja clls-
thrôc.s nem privilégios, cncic-
iodos os que trabalham c pro-
dtizcin possam encontrar as
mesmas oportunidades e fruir
os benefícios da segurança eco*
nômica e da justiça social.

Sois a lõrça dirigente do par-
tido e os depositários da confi-
anca popular eleveis, por Isso,
ser os primeiros a dar o exem-
pio de união, solidariedade, dis-
ciplina, abnegação e dcsintcrès-
se. Sem tiniam e sem organiza*
ção. não concogitação das mais
sérias para os diversos paises,
assume aspectos de intenso dl-
namismo' t tem Uni vulto"lhe-
dito na nossa história exigindo
planejamento global c execução
unitária. "
VITAL PARA O NOSSO

DESENVOLVIMENTO ^_
O assunto é do maior in-

leresse c; despertou logo minha
.atenção,--ionvoncido, .como. 'es'.
'tava o esfou, de' que a central!*

zação será um passo vital para a
lealização dá polifita do Govér-
110 nesse setor — prosseguiu o
ministro. Foi, portanto, com a
mais viva satisfação- que. recebi,
há meses, do presidente da Re-
publica, a tarefa de examinar a
matéria. Desincumbindo-me de.
Ia, convidei paru uma reunião
preliminar um grupo de autori*
dades cm imigração e coloniza*
ção, o ministro João Cleophas,
o ministro Segadas Viana, o
presidente do Conselho de Inil-
gração e Coloniz-ação, ministro
Nüo Alvarenga, o, senador Al.
berto Pasqualini, o sr. Romulo

dc Almeida, n sr. José Vieira
Coelho. Constituímos assim um
grupo dc trabalho, que passou 1
elaborar um projeto de criação
de um órgão único para lidar
com todos os aspectos da imi-
gração e colonização. Desse tra-
balho, c depois dc maduro estu-
çlo das possibilidades e do exem*
pio dc outros países que tém
obtido resultados nesse campe,
chegamos finalmente an proje-
to rie criação do Instituto Na-
cioha! de Imigração e Coloniza-
cão,' dc.tinado a substituir oe
três órgãos hoje existentes e a
nlaneiar a executar Iodas as ta-
sos do complicado processo da
imigração e da colonização,
Esse projeto já foi enviado,
acompanhado de uma niefisa*
gem presidenrial, ao Congresso
Nacional, onde será submetido
ao alto tirocinio e claro pátrio-ti:mo rios representantes do po-vo .Estou certo, porém, de que
o Instituto muito cedo será unia
realidade, pornuc. consulta os
nossos mais altos intereses e é
mos. : vital para o nosso desen-
volvimento econômico e para í.
recuperação de nossas força;
produtivas.
URGÊNCIA

TARA O PROJETO
Depois que cntrcsiiiíl o

projeto do Instituto de Imigra-
ção ao presidonte Vargas —
disse, concluindo, o embaixador
João Neves da Fontoura — S.
Excia. incumbiu-me de falar
ao lider da maioria, para queempregasse todos os seus es-
forços 110 sentido de uma pron-ta discussão da matéria, na
Câmara, Fui, para isso, há dias
ao Palácio Tíradentes, tratando
do assunto com o sr. Gustavo
Capanema. Parece que S. Ex,
pedirá a nomeação dc uma Cn-
missão Especial para ocupar-se
da mensagem pre.-idencial.

Eva Peron seria
internada num
hospital no Ca-

nada
Ignorada a viagem

SUDBURY, Ontário 21 (R.'j- Lestei' B. Pearson,' ministro
do Exterior do Canadá, decla-
rou desconhecer inteiramente a
anunciada visita da sra. Eva
Peron à cidade de Londres,
Ontario, a fim de submeter-se
a tratamento pelo cobalto ra-
dio-atlvo no "Victoria Hospi-
tal".

O ministro disse que a espo-
za do presidente argentino não
poderia visitar o Canadá semseu conhecimento,

Tambem os funcionários doVictoria Hospital" desmenti-
ram as noticias da ida da sra.
Peron ali.

As notiicas foram divulgados
por um jornal de Toronto

**Sí?í*¦v^\\\\\ il/////
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CARLO ERBA

Isenção de impostos
para os extranumerá»
rios que desejarem
adquirir residências
cara moradia

O governador do Estado do
Rio, submeteu ontem, ao exa-
me da. Assembléia Legislativa
daquele Estado, projeto de lei.
tornando extensivo aos extra»
numerários os benefícios di.
artigo 20 fio Ato das Disposl»
ções Constitucionais Transilô-
rias, anexo á Constituição. Es-
tadual, de 20 de junho de 1947,
que concede isenção de imposto
de transmissão e predial, aos
jornalista ou funcionário pu-
blico estadual ou municipal,
por 15 anos que adquirir real-
dencla pára moradia própria, 

'

0 projeto Cerdeira provocará a
diminuição do numero de partidos

Eleição por distritos — O cidadão para se
candidatar terá que fazer um deposito —
Perdendo a eleição, perde tambem o depe-
sito — Outros detalhes

- O sr. Arnaldo Cerdeira. a-
prèsentou ontem á Câmara, o
seu anuncia cio projeto tb lei re-
formando o Código Eleitoral
Pelo projeto Cerdeira, desapare-
cerão alguns artigos do Codi*
eo Eleitoral vigente, sendo que
modificações de caráter amplo,
são apresentadas 110 que .« re-
fero ao sistema de votação, na
divisão eleitoral, na represen-
tação proporcional e outros as-
postos da lei.

Prevê o projeb Cerdeira, a
ekição por distrites, prevales-
cendo o sistema majoritário c a
votação secreta, que entretau-
to, íião será feita mais em cs-
dulas mas sim em listas d*, vo-
tação, o que obrigará o eleitor
3 uma prova pratica de alio-
betizaçãj. já que terá que cn-
contrai' o nome do seu eleito,
deiitr.' tocb.v os demais inscriloa
ELEIÇÃO POR DISTRITOS

Fará 11 eleição de drputados,
os Estados serão divididos cm
distritos eleitorais de Ires dspu-
tados fedsrals- O numero dc
deputados estaduais será fixa»
do dividindo-se o numero de
representantes estaduais pelo
numero de distritos usando-se
para a divisão do Estado o cri-
terio de densidade de popula-
ção, de maneira que cada dis-
trito tenha, quanto possível,
população igual, rcspcltando-sc
a centinguidade dc território, a
integridade dos municípios é a
identidade de Interesses geo-
econômicos- Quando o numero
de deputados federais • não for
perfeitamente dlvlsível por Ires,
e o de deputados estaduais pelo
numero obtido na divisão an-
teriermente referida, para for-
inação dc.s distritos, juntar-sq-á
ao distrito da capital do Esta-
do, sendo que, no Distrito Fe-
deral, a fração será adjudicida
ao distrito dc maior população.
A divisão será executada pelo
governo c sujeito no legislativo.

Pelo principio estabelecido no
projeto Cerdeira. somente os
deputados inscritos nos distritos,
poderão ali disputar votos- De-
sapárecerá ou pelo menos fica-
râ muito circunscrito o poder
do dinheiro nos pleitos, visto co-
mo não haverá o campo amplo
dc cabala como atualmente
ocerre, com a disputa ds votos
cm todo o Estado.
CÉDULAS LISTAS..;

Para a representação há Ca»
mara dos Deputados, nos Assem-
bieias Legislativas e nas Cama-
ras Municipais, prevê o proje-
to ora apresentado, a votação
cm cédulas listas, compostas dc
tantas divisões quantas sejam
a.s legendas partidárias conten-
do cada uma dessas divisões,
tedes os nomes dos candidatos'registrados 

pelo partido no res-
pectivo distrito- O eleitor, ao
entrar na cabine. receberá a lis-
ta rubricada pelo presiden!o da
mesa. cabendo a ele, exclusiva-
mente, assinalar com uma cru*;,
o candidato em que quer votar,
selecionando o seu nome. den-
tro dá lista de votação

Determlnar-se-á para cada
partido o quociente partidário
.distrital, dividindo-se pelo quo-
ciente eleitoral distrital, o
numero de votos validos, dados
sob a 'mesma legenda, no res-
pectivo distrito. Estarão eleitos
no distrito, tantos candidatos
registrados por um partido

quantos d quociente partidário
distrital indicai, nn ordem da
votação nominal, que cada ui.n
tenha recebido. Os lugares não
preenchidos nos Distritos com
a aplicação dos qttocientes par-
Coní. na G" páq. — Letra P

to.
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Ás causas do sinistro do "Presidente1

lAtSI-ACHOS dc Nova York anunciam que a< auto -m
ce-- estão investigando 11 pos ibilidnde dc tc-i* h«isauuiiigcm 110 desastre do avião "Presidente" Sveita.a hipótese de o aparelho haver sido dinamitado - líido ii atentado como principal objetive a morte Hn mcurador Jorge Godoy, em face rio seu passado ahtkoronista. Revela-se mesmo que as autoridades estão trahlhando intensamente para descobrir uma Pj5ta Mn'.°:

em tomo dessa hipótese. Não .sabemos até que ponto nirecém fé tais informações. Vale porém acentuai-, quedede o primeiro momento da catástrofe os técnicos (o*aiunanimes em estranhar as circunstancia; que rodeaiai
a queda do aparelho, cujo piloto não pôde emitir um in
co sinal, apesar dos grandes recursos de que dispunha ¦
como se tivesse sido pegado dc surpresa, sendo a graneaeronave sacudida de súbito por violenta explosão, paicair em chamas segundos depois. Em vista disso, porrato ns autoridades brasileiras serão rigorosas no em
dos despojos do aparelho, para instrução cio liiqucrili
Somente assim será possivel determinar a causa, :í
exata, pelo menos aproximada da pavorosa tragcjia.

FOSIÇÃO CONTRA O BRASIL
CO'MENT13 depois dc quase um mês, a Comi., ão de Econi
*¦ da Câmara terminou a vo.açáo cio projeto governam
que prove recursos para a Petrobrás c o Fundo Rodovians
cional.

Em totó ese crave assunto da discussão da inicii
governamental uni aspecto deve ser marcado com a v.eini
necessária como expressão da e.lranheza com que a c;i
nubüca brasileira vem acompanhando 110 caso a atuaçli
mliiória udenista da Câmara. Que vemos cm toda e:.:3
lha legislativa do petróleo? Vemos que o petróleo e hoje pr
ma amplamente debatido e examinado em iodo; seus
não constituindo mais mistério mesmo para o mais distraij<
mem da rua que a nacionalização e a exploração das nosi!
servas peirolileras constituem providencia básica á rotei
cia econômica do país e ao »veu sistema eficaz de sejin.
Cada dia qu- te perca na adoção dc lolução atendendo ac
teresses uc pais, isto c. a nacionalização das r.ossas resi
sua exploração pelos próprios brasileiro.-, llbertando-nos ci
pendência estrangeira, representa con ideravel prejuízo pi
país. Dia a dia, consumimos mais petróleo e, dia e dia, en.vi
mais divisas para o ex.erior, que poderiam cer aplicada
aquisição de utilidades outras essenciais ao nosso pregretto.
a üia c acumulam os riscos de nova conflagração e, tam
aumentam o-s perigos de sermos privados do combustível 1
do necossaiio ao desenvolvimento das nossas atividade;,
esses aspectos vitais da nossa economia c da nossa segui
foram atendidos, com a maior flexibilidade possível, 110 pn
governamental e quando se esperava ver todos o» partidos
dos patrioticamente em torno dessa suprema c indiscutível
sa brasileira, assistiu-se ao espetáculo desconsoladoraniente
¦patr.otico.de fazer a minoria udenista oposição peio
gosto ou pela triste vocação de oposicionismo irredutível.

Repudiando ou dificultando a solução brasileira da e:
ração do no.vo petróleo no mais curto prazo possivel e cou
cursos nacionais, como a quer o governo, a V D N
perante a opinião publica, das qual.iades de bem senso,dei
iibrio e de patriotismo de que ramas vezes dera mostra dn
le a campanha eleitoral e através das suas atuações uo p
mento. para colocar-se como simples cauda.aria do; coffl
tas que querem a perpetuação dá dependência economlci
nação e do mal estar das populações brasileiras ?»ra ra
ção dos seus ulteriores e conhecidos desígnios, Coloca-se, s
pelo simples vezo do oposicionismo. náo contra o governo.
no caso é imperdoável, mas contra o Bra::!, no ca;.o sim
mente inconcebível.
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Poli... Coelho
]JA' 

"dente de.

O CANUTO Silva esti realizando exausti-
vas diligenciai (éle tambem é repórter

de Policia), a fim dc descobrir o artigo cm
que It. Magalhães Júnior dit que o Condo
(não sabe se o José 011 • João) é o autor
da "salada de olhos de peixe".

Quer contestar e reivindicar * autoria
da espantosa e rara petisqueira, que élo
diz ser produto dc sua alta cultura culina-
ria e que já faz sucessos até em Paris,
graças ao Jarbas de Carvalho que, há anos
atrás, enviou a receita • amigos seus do
Saint German de Prés, recebendo as mais
elogiosas respostas.¦E, enquanto não encontra
o artigo, o Canuto Silva, que
é autor de "Mandioca ' 

Pu-
ba" (teatro), de "Camarões)
e os cambau" c "Cunha ca-
rioca" (comidas), "Pudim de
Uea" (doce alcoolizado) o"Pinga em tabletes" (com-
primidos alcoólicos), para
boêmios de composutra, es-
braveja:

Não! Essa uriurpação cio"Dico Jaboti" vai lhe custar
muito caro. Vocês vão vêr!
Lamentável

A SENHO-
f} HA Lln- ;da Batista, '
está, furiosa .com o Ita-
maratí:-
- Iriíagl». 

'
nem só! Es-
tive 25 dias
ern Paris o
não me apa-
receu um sf>

representante da embalxa-
da...

Lamentável. Lamentabi- 
'

líssimo, observa o "speacker"
da Rádio Nacional, tambem
indignado com o Itamarati.

Ao que se diz, o eminente ti-
tular da pasta das Relações
Exteriores perdeu o apetite
com tamanha desconsidera-
ção, determinando ao mesmo
tempo rigoroso inquérito pa-ra... demitir o embaixador...

Barateamento,..
— Ora. "seu" Marinho então os W

róis de "O Globo" descobriram mesmo o
destroços do "'President"? E os ou.ros (
róis. dos outros jornais, do sr. Ademar»
Barros? Seriam sub-heróis. heroizinnoso
infra-heróis'.' Não menospreze tanto eu
cabulo... pois os rapazes da imprensa,
de toda ela, — cumpriram o sen dever,
cumprir dever não é virtude, nem i.---J
mo» é obrigação... Ou não seria!

coelho'' nu
"I.B.G.E.", —
afirmou o lor-
11 a 1 i s t a Lula
Cláudio, ein su-
cessivas repor-
tagens sobre a
3 cl tn inistraçêo,
naquela crgar.i-
zação, do gene-
ral Poli Coe-
lho, ora. como
tantos outros,
gc-.-anio as delicias dos cargos
civis.

"Dente, de Coelho", não!
comentava, ontem, um lei-
tor do "Grande Hotel". Den-
tes de coelhos", 110 plural,
pois há coelho demais, há po-
li-coelhos no nome do gene-
neral. E isso è grave!...
E' arte
rjUR/ANTE uma exposição rie

pintura, futurista, certa
•clama, ("cujo nome. não cita-
mos, para evitar complica-
ções) examinava uma tela,
som saber de que o autor ali
estava, em sua zona sul. A
dama olhou o quadro, em to-
dos 05 sentidos, e, depois, co-
mentou:

Ou isso não é arte, ou eu '

sou uma completa idiota. Das
duas uma. !

E' arte, — respondeu-lhe,
laconicamente. o pintor.

Ora, pois... I

CARTAZ RASGADO
Com a recente decisão do sr. Getulio Vargas, de cn-

tregar os Institutos de Frt.idenr.ia a elementos das pro-
prlas classes, os chamados técnicos em Previdência Social
ficaram sobrando, com diploma e tudo.

Disse-nos um deles:
Ah! Mas não faz mal. A nossa forra está aí...
Forra? Como?E' que já concertamos tudo. Vamos aderir ao Arte-

mar..»

Citrocnicicíio

() ADVOGADO Leot"
^ Citroen Sessão Set

Sacopã Revolver de An-'
Mendes Europa contnua
1.» páalna dos jornais,
mente 

"agora, 
ao receber •-

carta, amorosa do ««.
Hermes Sabe Nada--Ai*»
Cima Machado Eafc-'**
tinua, enquanto acerca 00
me rio Citroen Nejrú, - -
depitibiriba Mis o;?-
continuam 1 '--'•' d«"1'-"
E, atualmente, o '«!f?
ainda, não está de Pj:-'
uma passaçens-inha p-Jf»
lho mundo ( o JP«"
Emerson Lm: Desloca.»
senio de Limo Tira .

Faquirlsmo
ou faquicidio»

-viAT
M 1

. u m *
' fZm'—^~-*~( m -.iiiiiha

k 
i-o do oriininalistft W"
Lins e Silva. E o crinw *í

ve, pois, em sua casa,

Mas a faca, apesai diss-i
dou dc fagueiro...

: a "Cortina". - ^m

eom o criminal seu *r•

iimprtmWaqutw%,
o "descuidado j,™ 

>Q

juWicidií-'faquinha do, WiwWy
mio sírá unw P'1

_ Nâo. náo Ur> ,,
-grita-nos, aqui,«
nheiro. Olha W ^está. e acaba ««•»»1
uma. "Wm-^.wfh

o prêmio sedutor...
'^ 

Geraldo CmW
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U receber o
sen dinheiro

Siüilaçôi','

;iir c meu grande amigo dr. Getulio.

Iralialliislas.
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, ,n Brasileira à Conferência Internacional do Tra-
iVmbri íui sempre constituída por cinco membros:

:i"'.fll,nelecacáu! um delegado governamental; um delegado
* i mui ilelceailo dos trabalhadores e um conselheiro

"i-^iuitn nara este uno, jã se perdeu a conta do número
Sins covcriiamentais, O meu muito querido amigo Se*

'/•'íCserao General dn Banda...
r «mi o U<»" se preparou foi uma divertida caravana *

iii-riu- — Laussanne: Milano — Roma — Veneza r-
ir*a"ilíiis - Londres — Bruxelas — Amsterdam, c outfas

;«i"o uo_«tt 
gozar o passeio.tól!B «mlnlmliinear, foram convidados senadores e depu-

1 «nue aliai, deveria ter sido recusado pelo Legislativo.
»;;,. ',,.',.,, d nm-ta-luiliia? O turta-côr Ileiirtcs Lima, que

a j dciinis nue n senhor c governo, avacalhou-se tanto,' , mir liójc troca o limar tU' professor dc Direito pelo
•r'Imiti- dc suas chinelas velhas, porém amáveis no co-
ij. ;'",',.,,• rierem do Uft.
'" ' 

„;,„ ísm, o Tesouro que. pague...
liSicirn para os boa-vulas... cmiuanlo o.s pobres diabos,
„[Lm riarualics, podem um pedaço de pan, mais cem

*« de orne uui prato de. feijão, uma vez por semana...
"iinih tiiin «ue, seguindo os seus conselhos, o povo, numa

:°ii'ia unânime, grita que não c mais possível continuar
•n'utuil lio'» " R"VCI'I,D t,c Todos, transformou-se no

_hl,ilc Vleuus, onde os aventureiros cantam alto...
citou, porém, «i"<,:l convencido de que o senhor vai mudar,

.-imã iiropviii beneficio.
r Ontem, lió.ie, amanhã e sempre, ao scu lado, amigo certo das
-"•imrrlas BARRETO TINTO.

«PTSCRIPTUM — I — NRo acredito que o senhor esteja se
^¦'eressando pela sorte dc Cirillo, o homem da Rotis.^erle

istine'1 Nao há dúvida que tem uma coluna vertebral
de cera, mas pouco influíra na Câmara! Será mais um "que

vai trabalhar a favor cio contra.
II- Quem me chamou a atenção íoi um dos seus auxi-

Pares de maior prestigio. Na verdade, o vereador João Luis
de carvalho também diretor da "Gazela Suburbana", teve
mça ao comparar como caixeiro-viajante, o nosso prefeito* vital. Apesar de se encontrai no posto, há poucos
I'j; o coronel Dulcídio Cardoso, vem se multiplicando, an-
_n.o de ônibus comparecendo ns feiras ,e dando incertas,
imagiilfkn ('.•cola inaugurada por Mendes de Moraes. Por
mie não pede ao atual preleiío para ver se consegue dar um
jeito nu abastecimento ciagua nos bairros de Copacabana,
Ipanema e Leblon? Então neste úUimo bairro, as torneiras
ji estão ficando enferrujadas por falta do precioso liquido.
Vma vergonha...

III - Mandei dizer ao velho Dutra que se conserve em
ca-a, porque as manifestações populares que vem receben-
do 

"por 
onde passa, muito lhe está incomodando.1IV - E' tão desumana que dispenso outros comentário»,

a atitude do ministro Nero Moura, dando recomendações ao
pessoal da Aeronáutica para que fizessem, no local do si-
Estro, o sepultamento do todos os que desapareceram no
'•Ptesident". O cüçno seria providenciar quanto à repatria-
tão dos restos mortais das vítimas do acidente. Assim não
í: fez quando desapareceu o inolvioável Salgado Pilho, e
ioáipaiilieiros?

V - Por que ainda nâo fixou a data da solenidade em
¦iiescvá entregue, uo Catete. o diploma ao ilustre ministro
Tavares de Lira, incluído no Livro de Mérito, nà mais de

três meses?

Guichc.ts abertos pata
pagamentos, amanhã

TESOURO NACIONAL —
Serão efetuados amanhã, dia
23 de maio, 3.° dia útil, os se-
guintes pagamentos: Ministério
da Agricultura iTit. e Men-
salistas); Ministério do Traba-
lho (pessoal mensalista); Mi-
nisterio da Justiça: Conselho
Nacional de Transito, Ciorise-
lho Penltenc.ario, Depósito Pu-
blico. Pessoal em ãfsponlbllidà-
de e Diversos; Ministério da
Viação: Departamento de Por*
tos, Rios o Cauais. Departa-
mento de Obras Contra us Se-
cas; Ministério da Educação:
Serviço de Educação San tária',
Nacional <le Tuberculose, Na-
eional de Lepra; de Saudc dos
Portos, Pedro 11 (ext.i, Depai-
tamento Nacional da Criança/1
de Águas e Esgotos, Divisões de
Cooperação Federal, de Prote-
ção Social à Infância. Instltu*
tos de Psicologia e du Gineco*
ior-íia, Escola de Engenharia,
Casa de Rui Barbosa, Obser*
vatorio Nacional, Museu Histo-
rico, Faculdade dc Direito.
Aposentados: folhas 4.101 (A),
4.102 (A-F). 4.103 (P-J), 4.104
(J-M), 4.105 (M-T), 4.100 (IV
Z), 7.535 (A-Z), 4.801 (A-Z).

PREFEITURA — Serão pa-
gos amanhã, nos locais de tra-
balho, os serventuários ativos
que trabalharam respectiva-
mente nos núcleos dos lotes 2,
3. 4, 5, li, 7, 8. 9 c 10. Nas se-
des dos núcleos indicados nos
cartões de nucleamento torneei-
dos pelo 6-PS receberão iam-
bem os Inativos e Adidos sem
exercidos, dos lotes 2, 3, 4, 5, 0,
7, 8, 9 e 10.

m(ílft-'WÊm^mmmm^m'-^
ii-3tfi-'^l mwmw&ÈmmmnFmm\\ '.'mmSmm \mÀm\^MM^W^iW^^m¦•':_f3 wal JgJeE

. ••.: kA&£^ÊmWmM$$

TRABALHADORES MINEIROS COM O PRESIDENTE GETULIO V/TGAS — Delegados
dc catorze Sindicatos de .Jui* de 1'óra, Nova Lima, Matias Barbosa e Mariana, represen-
tando trabalhadores nas indústrias de fiação c tecelagem, metalúrgicos, carnes e derivados,
calçados, empregados,'tio comercio, cm veículos rodoviários e serviços dc mineração, foram re-
cebidos, ontem, pelo' presidente Getulio Varg gas, mantendo com o chefe do governo demo-
rada palestra. Prende-se a visita dos representantes sindicais mineiros ao propósito dc
apresentar ao presidente da Re.yública a confiança que lhes inspira o Plano de Recupera-
ção Econômica que vem sendo realizado pelo governo atual, baseado na politica de intenti-
vo á produção, simultaneamente com as providencias que objetivam a renovação dos trans-
portes cm geral, do aparelhamciito dos portos, observados sempre os postulados da sadia

execução orçamentária. A foto, da A. N., fixa um aspecto da visita.

A SITUAÇÃO ECONÔMICA ANALIZADA NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

Imprescindível e urgente«financiamento interno
e externo das importações autorizadas cm 1951

"A CEXIM cumpre a sua missão — acentua o conse-
lheiro Fábio Bastos — mas há os óbices restritivos da
Carteira de Redesconto do Banco do Brasil

ÜSocial Salgadinho

COB a «residência do sr. Ci-
¦ tiaco iosé Luis, esteve on-

tem reunido o Conselho Diretor
dti Associação Comercial, ha-
vendo, de inicio, o ylce-prest-
dente Fábio Baslos se referido

TABELADO, NOVAMENTE, 0 PREÇO DO PÀO

Denunciada pelo sr. Cabello
a especulado do arroz e

do feijão em São Paulo
O Instituto do Arrôs do Rio Grande e a Comis-
são de Financiamento da Produção abastecerão

o mercado da Paulicéia
Ua reunião ontem realizada

na COFAP, o sr. Benjamin Ca-
bello fez uso da palavra para
protestar, cm termos enérgicos,
contra a especulação que está
sendo desenvolvida em S. Pau-
lo, com o arroz e o feijãi>. A

Gainza Paz chega
domingo ap Ri (5

¦.rim

São falia praça para
transporte dc

adorias
0 minislro Souza Lima rc •
ta em despacho extrnordi-

-B», o almirante Lemos .Bas.
Mitftor da Loide Brasileiro,
pt Informou ao titular da Viu
íi.'.i se achar atendido o"-aporte (ic mercadorias cn-
¦üi nossos portos.Sifatarido as medidas to-
piu, esclareceu aquele admi-títiior i|Uo a produção du
b Grande do Sul vem sendoSiaentc escoada; o mesmo

CA L Ç A S 7

SYLVANIA
-'''ÁS-SEMGtF-IA. 42
* 

SYLVANIZE-SE !

se verificando eom a produção
de madeira, açúcar e carvão.

Hà, portanto, abundância de
praça paru o transporte de
mercadorias convindo notar-se
que somente no primeiro tri-
mestre deste ano, a navegação
de cabotagem transportou 126
mil toneladas além do trans-
portado em igual período do
ano anterior.

..
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SEMPER"

A MÁQUINA DE
COSTURA MAIS
PERFEITA ATÉ
HOJE CONSTRUI-

DA!
VtNDAS A VISTA
Oü A PRAZO

ON A GARANTIA DE Qônãrd&&
l'LNI)Al)A EM 1853

-WlAVKAmo, i>1 - Tcls.i 2-J-.-5935 - 32-8822 - 32-9911

A tinta
We não só escreve...

BEM PROTEGE ATAM
UA CANETAIr--O?

1 ':,r ¦—""—r# \
I Parker fi'um \
I I mjsk&^j

GAINZA PAZ

E' esperado no Rio, domingo
próximo, procedente tie Nova
York, o sr. Alberto Gainza Paz,
es-diretor de "La Prensa", de-
Buenos Aires, e um dos dire-
tores da Associação Iriter-Ariie
ricana de Imrirensn.

4fà&l

» única Uutu com wiv-z ¦ evita a corre»9tt«,
r,J!em üs sedimeiitos gomosoa. limpa realmente
«la ,|C.anet8 enquanto você escreve. Adquira hoje

""to fluente 4 core8< permanenles. 2 laváveis.
-"Ulli uri iu.imu si onvat cn WM*

""¦¦¦«rntanti» 
Exausivus faka rono o brasius

«V vr-uv C(|S'rA, PÒIITRI.À 4 CIAru-SIIM-;,\TE VAÜOAS 4115 8.. AND • UIO DE JANEIRO

VOCÊ PRECISA DO

Um produto do

UB. LICOR DE CACAU XAVIER S/A

seguir, revelou que aquele or-
gão já havia entrado em en-
tendimento com o Instituto de
Arroz do Hio Grande e com a
Comissão de Financiamento da
Produção a lim de suprimirem
o mercado da capital paulista
daqueles dois produtos.
TABULADO O PHEÇO

«O TAO
A subcomissão designada pa-

ra elaborar o tabelamcnto do
pão apresentou, após à oração
do sr. Benjamin Cabello, o seu
parecer que foi aprovado pelo
plenário.

Foram fixados os seguintes
preços:

1.00 gramas, CrS 5(.C0; no bal-
cão, c CrS ti,20 a domicilio; 500
gramas, CrS 3,20 no balcão e
CrS 3,40 a domicilio; 250 gra-
mas, CrS 1,80, no balcão e 2,00,
a domicilio; 50 gramas, CrS
0,40, no balcão e Cr$ 0,40 So-
micilio.

O produto disciplinado por
essa tabela será- manipulado
com farinha de trigo mista, com
o máximo de 4% de farinha su-
cedaiieas, aprovadas pelo Ser-
viço do Trigo do Ministério da
Agricultura, devendo o produ-
to preencher os seguintes re-
qulsitos: a) massa homogênea,
cilindrada ou não; b) cocçào
adequada; c) elaboração per-'feita.

Na falta eventual das unida-
des de 1.000 e 500 gramas, fl-
cam os panificadoras obrigados
a vencer duas de 500 gramas ao
preço da unidade de 1.000 gra-
mas e, assim, sucessivamente;
na falta de unidade oe 250 gra-
mas, ficam os panificadores
obrigados a vender 5 de 50 gra-
mas pelo preço da unidade do
250 gramas. Fica obrigatório na
entrega a domicilio, o forneci-
mento de toda e qualquer das
unidades tabeladas, sempre que
solicitado pelo comprador. Con-
tinuam excluídos do tabelamen.
to os pães considerados espe.
ciais, denominados pães doces,
mimosas e erva doce; formas
de diversas qualidades e mas-
sas amarelas quando enriqueci-
das com outros ingredientes,
além de contidos normalmente
no pão de tipo uníco.

Quando não houver pão tato-
lado ficam as panificações obri
gadns a pesar e vender, ao con-
sumidor que o solicitar, os pães
especiais, de acordo com a ta-
bela.

Todas as panificaçOes sao
obrigadas a afixar, em lugar de
fácil visibilidade, o texto da
portaria, que vai entrar em vi-
gor.

Houve, no caso, uma baixa
nos preços do pão, o qual esta
sendo vendido atualmente, ao
preço de 10 cruzeiros, em me-
dia, e o tabelamento que acaba
de ser aprovado impõe uma re-
dução da quase 50';ó.
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Os professores não
recebem os 30 %
de aumento
A classe está recorrendo,
em massa, á Justiça do
Trabalho, para reconheci-

mento de seu direito

OS professores do ensino parti-
cular estão recorrendo á Jus-

tiça do Trabalho para o fim de
compelir os proprietários de es-
tabelecimentos escolares a au-
mentarem seus vencimentos cm
30';i. mais a percentagem re-
íilltante da fixação do novo sa-
lario mínimo, conforme senten*
ca normativa proferida pelo
Tribunal Superior do Trabalho.

Segundo tem sido divulgado,
o Sindicato dos Professores des-
ta Capital esta agindo contra
os proprietários de estabeleci-
mentos de ensino em face aa
sua obstinada recusa em cum-
òrir a aludida decisão judicial.
Assim é que, de acordo com
as instruções daquela entidade,
os professores estão passando
procurações ao advogado da
mesma para a defesa, junto a
Justiça do Trabalho, de seus
direitos postergados.

Estamos informados de que
já ascendem a mais de duzen-
tos os professores que, com o
patrocínio do advogado de seu
órgão de classe, já recorreram á
justiça do Trabalho, sendo" de
esperar que nos próximos dias
seu exemplo seja imitado pela
classe, em píjíq.

aos debates públicos cm tomo
da atual politica financeira do
governo, cujos efeitos se refle-
tem diretamente sobra as cias*
ses produtoras. Assinalou o ora-i
dor, em meio de sua exposi-
cão: .

As classes produtoras sal-
ram de um regime do apreen*
sõos e entraram num período
do desorientação, devido, essen-
clalmente,' á falta de execuçat-
do plano financeiro que o Uo-
verno elaborou e executou ápe-
nas unilateralmente. Todos nos
lembramos que o Governo, no
inicio de 51, anunciou seus pia-
nos financeiros, que visavam
aumentar a produção c Dará-
tear a seu custo.

O CASO DO
FINANCIAMEINO
DO ALGODÃO

Devido á guerra na Coréia
— acrescentou o sr. Fábio Bas*
tos — resolveu o Governo tomar
medidas de caráter excepcional
para estocagem, autorizando o
Banco do Brasil a licenciar im-
portações em escala fora do co-
ímim. no afã de aparelhar o
pais para enfrentar o pior, caso
a situação internacional se
agravasse ainda mais. No qua
concerne, porém, ao amparo â
produção nacional temos pre-
senciado verdadeira angustia
por parte dos nossos, agricullo,
res. Somente depois dé"se che-
gar quase ao desespero 6 que
veio o financiamento para o ai-
godão, nosso produto n. 2 na
balança dc exportação. Bem

podemos avaliar nue com essa
forma cie estímulo dificilmente
se encorajarão os agricultores
brasileiros. O Governo alegará
que já eslá financiando o produ-
to más o atraso com que o finan
ciumento veio jã contrariou as
aspirações da numerosa classe.
A CEXIM CUMPRIU

A SUA MISSÃO
Abordando o problema rela-

tivo ao aumento das importa-
cões, acentuou o sr. Fábio Bas-
tos que a CEXIM cumpriu a
parte que lhe cabia, conceden-
do licenças e provisões de cam-
bio num total aproximado de 60
biliões de cruzeiros. E acres-
centou:

— Sa',)ia-se então que nossas
exportações atingiriam 30 bi-
liões de cruzeiros. Efetivamen-
te, atingiram 32 biliões. Previa-
se, portanto, um déficit de 30
biliões, para enfrentar o qual se
planejaram medidas de caráter
financeiro, no país e no estran-
geiro. E' possivel afirmar, pelos
fatos que presenciamos desde o
ultimo trimestre de 51, que este
setor do plano elaborado náo

Íuncionou 
em paralelo com as"rovidencias adotadas pela CE-

X1M. Melhor: não se tomaram
providencias para financiar o
grande numero de mercadorias
e matérias primas importadas.
Pelo contrário, constata-se real
retração de crédito, oriundo,
principalmente, d a s medidas
restritivas da Carteira de Re-
descontos do Banco do Brasil
e das pregações do ministro da
Fazenda.
O CONGESTIONAMENTO

NOS PORTOS
Após tecer outras considera-

ções, ajuntou o sr. Fábio Bas-
tos que, enquanto ocorre a ro-
tração de crédito, continuamos
com o abarrotamento das docas
dos portos nacionais, motivado
pola falta de um financiamento
excepcional, que devia estar vi-
gorando desàe o ultimo trimes-
tre de 1951;.
OS ATRASADOS

COMERCIAIS
— Quanto ás medidas de or-

dem externa — disse em se-
gulda o sr. Fábio Bastos — uma
vez que o governo sabia de an-
te-mão que teríamos um déficit
de 50 biliões de cruzeiros, quais
foram elas? Desconhecemos se
haja feito qualquer empréstimo

externo como complemento in-
dispensável ao plano dcexecu-
ção. Devemos reconhecer que os
dirigentes das finanças do pais
não querem acertar Os fatos
áoábruhhadores dos atrazados
comerciais não deveriam repe-
tií-sè tão depressa, mormente
porque há real controle gover-
námèntal sobre as atividades em'oco. Os governos se sucedem,
:nas, as classes produtoras se
nantiverám e estão no seu lu-
gar, para produzir, pagar im-
postos e suportar as consequen-
cias dos erros dos que não sa-
bem. ou não querem, agir de
acordo com as circunstancias,
preferindo Insistir com teorias
o abandonar os fatos.
SÍNTESE

— O governo — disse por fim
o sr. Fábio Bastos — precisa
agir no .sentido de atender ao
financiamento interno e exter-
nos das importações autorizadas
em 51 e tle adotar medidas que
permitam á OEXIM satisfa-
zer as necessidades mínimas do
comércio, da industria e da wi*
cultura quanto ás importações
nara 52.

COM roaaaas de \whiskcy" c salgadi-
nhos comemorou, ontem, o sr. De-

ncdlto Mergulhão, a casa cheia de
amigos, o seu 50." aniversário.
Ninguém o acreditou, apesar da
insistência com que ele próprio
o repetia a cada convidado.
Travou-se, em conseqüência,
uma discussão sobre ás teorias
de juventude e longevidade. O
padre Medeiros Neto, citando
santos exemplos, demonstrou
que a castidade é, sem dúvida, o vertia-
deiro remédio contra a velhice. O sr.
Carlos Rocha, secretário do sr. Mourdo
Filho, sustentou a tese de que è o vene-
no, copiosamente dislilado j)da língua,
que conserva o cristão moço. E apontou
com o copo para o anfitrião. Concorda-
ram com o d)>; Rocha os srs. 1'aulo
Ramos. Chagas c Freitas, Heitor Bel-
trão, Cotrin Neto, Cícero Brasileiro de
Melo e o industrial Artigo. A conversa
iti nesse tom pícaro quando eis quo
chega o general Mendes dc Moraes. Ca-
laram-se todos, prendendo a respiração,
no antegoso da luta que ali se trava-
ria entre o ex-prefeito e seu grande
acusador na Gaiola de Ouro. Em lugar
de luta travou-se delicioso diálogo.
Observou o professor Cotrin, logo de
inicio, que o general está mais magro e,
bem disposto. A que o devia — àprati-
ca da sueca ou à inatividaáe publica?
A resposta veio indireta: "Sofre-se muito
na administração pública. Tenho,
porém, este consolo: Não nomeei Men-
des ãe Moraes na Prefeitura".

Como o professor Cotrin contasse qua
esmurrara há pouco, numa barbearia,

Üm sargento da Aeronáutica., observou

o general: 
"Também sou assim. O meu

primeiro impulso é para matar, o se-

gundo, para esmurrar. O terceiro, para

perdoar o inimigo". "O que lhe Jaliou,
general, foi uma equipe de bons conse-
theiros, no Guanabara, no lugar daquele

team de aduladores. intriga-
ram-no com a vereança. <Foi
essa, a meu vêr, sua únlca',in-
felicidade no trato da coisa pú-
blica. Com o nosso apoio teria
o senhor produzido grande»
coisas no Distrito, Dotou-o a
natureza, como ao dr. Ademar,
daquele grãozínho de louaura

lúcida sem o qual nenhum homem fú-blico pode realizar um grande governo

O general Mendes reconheceu, afinal,
que deveria ter evitado a luta com ti le-
f/islalivo. Hoje teria agido de nx\tra
maneira.- Recordou, por fim, queiha
meses, numa corrida noturna, no jocteey,
quando cá esteve o jwefeilo de Paris,
fora abraçado velo dr. Vital:

— Já fiz mais do que o senhor, gene-
ral. -r disse-lhe o prefeito — O senhor
levou mais de um ano para brigar eom
a vereança. E eu dois meses, apenas.

A conversa foi interrompida pelo dr.
Mergulhão, que exigia, como recompen.
sa pelos seus salgadlnhos, que todot se
reunissem, no pátio, para um grupo Io-
tográfico. A chapa ia ser batida guando
o sr. Heitor Beltrão, que alnda-impu-
nhava o seu copo de "whiskey", posando
ombro a ombro com o general Ciro de
Rezende, deteve o fotografo com um
grito:

• __ Um momento! Eu posso beber com
o chefe de Policia. Mas nunca cm foto-
grafia'!... '
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AVISO AOS INATIVOS E PEN-
SIONISTAS DO MINISTÉRIO DA

GUERRA
O chefe da Pagadoria Ceu-

trai de Inativos e Pensionistas
do Ministério da Guerra, em
virtude de ser grande 0 nume-
ro dc inativos o.ue ainda não f t-
zeram prova de haverem cn-

1 regue a competente declaração
de rendimentos, relativa ao ano
passado, avisa, por nosso inter-
medio, que nenhum pagamento
será efetuado àqueles que nao
comprovarem tçr satisfeito essa
formalidade.

A Chefia solicita, ainda, aos
que não apresentaram seus im-

! cibos na Pagadoria,' o obséquio
j dc trazé-los, para as necessárias
; anotações nas fichas íinancel-' ras.

A coisa"está preta"

O diretor da
Central quer saber

diretor da Central do Bra-
sil, M. E. S., resolveu cousti-
tuir uma comissão, composta dn
éügéhelros Estrada, para exa-
minar, obrigatoriamente, todos
os pmcesoss referentes a mate-
rial de sucata, opinando sobre
a conveniência ou não de sua
venda, tendo em vista a cons-
tante flutuação de preços dessa
espécie de mercadoria, na pra-
oa, e, considerando as vanta-
gens de unificação de critério
para a venda de sucata e, final*
mente, a necessidade de estar a
diretoria sempre informada do
estoque existente na Estrada
A comissão promoverá, outros
sim, o levantamento de todo o
material em apreço devendo,
dentro do prazo de 30 dias, ul-
timar a regulamentação de seus
trabalhos. ^^

WÊÊÊÊSÊÊ
OUVIDOS-NARIZ-GARGANTA
DIAGNÔSTICOS-TRATArtEHTOS-DPERACDES

d 3*-^ 5"-5 SÁBADOS-15 os 19 HORAS
LARGO CARIÜCA. 5-19und SAIA 101

TEL. 22-0707 e 46-2317 ,
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A UDN mandando
no S u 1
fiOM a vinda do governador^ il» Rio Grande do Sul ao
Rio, onde, permanecerá u m
mes, a crefia Uo Executivo
passará hoje ao presidente da
Assembléia Legislativa, depu*
tado Gracff, eleito pela U. 1).
N.

Máquinas de
costura a
prestações
LTM projeto curioso foi apre-

' sentado ontem á Câmara
pelo deputado trabalhista Cel-
so Peçanha: as Caixas Eco-
nomlcas seriam autorizadas a
adquirir, para vender a pies-
tacões, sob a fôrma ds cons,'-
gahção em folha, máquina»*,
de costura com as quais as
esposas dos trabalhadores po-
tíeriam livrar-se de um novo
flagelo que assusta as damas:
o alto preço das modistas e
costureiras.

A letra "O"
dos bacharéis
ÇJÓMENTE hoje será votada
~ na Comissão dc Serviço
Publico da Câmara o parecer
do sr. Armando Correia, fa
voravel á reestruturação ile
todo3 os profissionais de nivel
superior, funcionários publi-
r.os, no cargo Isolado de pa-
drão "O". A votação deveria
ter sido ontem, mas como o

*' Diário do Congresso" não pu-
blicou o parecer do relator, a.
Comissão decidiu somente vo-
tar depois da publicação.

Medalhas do
Departamento dos

Correios e Telégrafos

^TÀ semana passada reali-
* zou-se no Rio uma gran-

de festa par acomemorar o
centenário do advento do te-
lesrafo elétrico no Brasil. A
figura central das solenidadcs
fni o general Rondon, sue se
levantou do leito, onde con-
valesce, e participou das mes-
mas acionando um (aparelho
Morse que servia háUOO anos
ao DCT. Resolveu então o dl-
vetor cunhar medalhas come-
morativas do feito e distri-
buiu, ao General Rondou, uma
de bronze, e ao seu chefe po-
litico, sr. Ademar de Barros,
uma dc ouro!

O falecimento,
ontem, do sr.
Sampaio Vidal
Faleceu ontem, aos 55 anes

de idade, a bordo do navio
••Argentina", quando em via-
gem paar os Estados Unidos á
procura de melhores para a sua
saud-3, o sr. Joaquim de Abreu
Sampaio Vidal.

Logo em seguida á sua for-
matura, em 1918, pela Faculda-
do de Direito de São Paulo, o
sr. Sampaio Vidal participou
da Fundação da Liga Naciona-
lista, tomando parte ativa nas
campanhas pelo serviço militar

obrigatório e pelo voto secre-
lo e nos serviços de auxilio á
população, por ocasião da gripe
ds 1918 e da revoluão de 1924.

Foi membro fundador do Par-
tido Democrático e da Aliança
Liberal, tendo participado da
Revolução Constitucionalista de
São Paulo. Terminada a revo-
lução, foi preso e removido pa-
ra o Rio de Janeiro, de onde se-
guíu viagem para Portugal.

Voltou em 1933, quando o sr.
Armando Cales de Oliveira as-
sumiu o governo de Sâo Paulo,
e então participou da fundação
do Partido Constitucionalista,
tendo sido eleito deputado fe-
deral em 1934. Em 1945 fdi
eleito deputado á Assembléia
Nacional Constituinte, pelo
P. S. D.

O extinto foi presidente da

^k ^*~_È_i_3_s r!'k. hv^é Xa^O^^E^E^S^S^E^S,
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Esquecera Zé Barbado
Do rasgar a carta dela.
A mulher dele leu tudo
E fez brutal esparrela.!

Protegido por Gillette,
Barba Feita vive em paz.
Carinhos ao telefono
Recebe e manda o rapaz.

para os que usam

JA fí)t£G\-'-¦»_¦

Gillette AZUL
IA.025

Sociedade Rural Brasileira, dl-
retor do Instituto de Organiza-
ção do Trabalho (IDORT), di-
retor da Bolsa de Mercadorias,
presidente da Industria de Te-
cidfls Pindorama e membro do
Conselho Consultivo do Depar-
tamento Nacional do Cate.
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ACEITAMOS SUA SUGESTÃO para pagamento com uma oeauena 
|

.entrada e prestações mensais a combinar

PIANOS
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0 "HIGHLAND CHEFIAM"
ABMROOU UM CARGUEIRO

AMERICANO
O transatlântico " Highland

Chieftain", inglês, que procedia
de Buenos Aires, abalroou on.
tem. na Guanabara, o carguei»
ro "Thomas Baker", norteame-
rico.no, que s? encontrava no
oncoradouro. O choque ocasio-
nou pequenas avarias na proa
deste último.-' .

Os passageiros do barco d a
"Mala Real", como era natural,
ficaram assustados ao ocorrer u
colisão, mas a calma foi logo
restabelecida. . , .. .. ,j 

'.

ALEMÃES , S
' -"" D

DIRETAMENTE DE HEBM STOLTZ - HAMBURGO jjj
SCHIMMEL. OTTO, TIIEIN, DORNER, SCHIEDMAYER e ALB IIAHN. Alemães e fil;
gleees —• 3 pedais — 88 notas, cordas cruzadas, teclado de marfim —• cepo de metaj
tipo Armário. £

TELEVISÃO ¦
DIVERSAS MARCAS -- GRANDES E PEQUENOS APARELHOS -- ULTIMO TIPO

RÁDIOS ? RÁDIOS-ELETROLAS

MARAVILHOSAS CORES- MODELOS ARTÍSTICOS E MODERNOS
Das melhores marcas: PHILLIPS — GENERAL ELECTRIC — PHILCO - U.C.A. —
STANDARD ELECTRIC — WINDSOR. Rádios desde Cr$ 850.00 e Rádios-F.letrolas a j*ur*
tir de CrS 4.200,00, .. . , w

:. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA;
CKS 4.300.00

Diversas marcas. BENDIX - THOR — LAUDRY QUEEN HOWER

GEJLÂOEIRAS
CRS 13.950.00

ACABAMOS DE RECEBER LUXUOSOS MODELOS DE 1952. —• Preços sem concorrência
Norge - Mod. 86 — Crosley — Philco — General Electric — Hot Point — Gibson — Lee
uard ¦— Ritemps — Westinghouse — Internacional Harvester (c/porta mágica).

J. MEDINA-RUA CHILE, 27
Vom garantia do representante nesta cidade».— Diversos modelos a preços de rara ocasião,
das melhores marcas — Verifique, hoje inesmo, na Casa J. Mcdina, Rua Chile n. 27.

Note bem - A RUA CHILE acaba na Av. Rio Branco em (rente à.Galeria Cruzeiro

1 /VSA^-^V^W-VV-W-WV*^^ At^efiar^ta^Aia^^^A^anafmf^^^mmjaMpyA^^
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EM PERIGO A SE
PSICOTESTE

' 
Você sabe julgar-se

com justiça?

Ningui.m é capa-: de
formar uma Imagem per-
feítiv de si próprio. Con-
ttirio. demonstram lute-

ligôhcia as pessoas capa-
zes de conhecei' e analt-'síar 

. suas qualidades 3
seus defeitos, suas fra-

''qiiézas e excentricidades.
Quanto maior for o co-
HHoeifncnto próprio, mais
fácil se tornará a luta pe-
Ia vida. Se o eonheclineti-
to riít.sl mesmo estiver ao
Indo da um sincero desejo
de melhorar, de corrigir
as partes íraens df .ria
iíbrsorValIdadc, não sft vo*';cft lera um quadro qiw.c-pei-feilo de sua pessoa, en-

ímo : estará Irabalhsndo
pata tornar-se mau a*
tramite e melhor.

(fi. (Conte 2 pontos, nora-
,"Sim", 1 pam "A's ve-
Kcs" e 11 para '-Não", tle-
pois enleule o total).

.1 — Compreende rapi—
daihcnte que está fican-
do nervoso ou caiwarto,
roHanlo apto a tjrnar-se
irrltadiço e cometer ln-
jViçus rom ii próximo?

— Tem uma idéia
clara tio que está íaltan-
do rm sua personalidade
nu cm sua educação?

-- Reconhece a'quan-
lidado -de talento nalu-
vais nu habilidades que
possuo?

A -- Toma bastante
cuidado em verificar ate
nue ponto mistura fatos e
fantasia?

5 — Procura corrigir os
hábitos prejudiciais, os
cacoetes o atitudes con-
denávcls que reconhece
em si mesmo?

(í — Procura conhecer
bem tôdas as boa»» qiin-
lidados e defeitos deseu
caráter?

7 — Raramente fira Im-
pressionado com o que
sabe nue os oulros dizem
ou pousam a seu respei-
to?

I! — Procura conhecer
ate quo ponto vai a ne-
cessidado que vocü tem
ri»» estimulo, encoraja-
menlo o aprovação du
próximo?

9 — K' capaz de conlie-
eer « causa de algumas
do suas ansiedades. In-
ferioridodes c complexos
de culpa?

Kl — E' capaz, em geral,
d»-, notar logo quando rs-
tá causando má linpres-
são cm alguém?

14 a 20 pontos indle.im
que você sabe reconhecer
inteligentemente ,»¦ u a s
qualidades e defeitos. -I
a 13 ponos: você precisa
aumentar a capacidade
dc auto-investigação que
possue- Lançando mal»"
luz sôbre seus defeitos e
qualidades, poderá conhe-
cer-se melhor e obterá
maior respeito de seus se-
niclhantes. Com 3 pontos
ou menos, voeé nfio sabe
julgar-se, nem mais, nem
monos.
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PRESOS OS IMPLICADOS NO
"C0MPL0T" CONTRA PERON

BUENOS AIRES, 22 (INS) -
O Juiz. nacional Miguel Vignoia,
ao remover o manto de secre-
t/áo em que se mantlniih o com-
plot subversivo dc fevereiro
passado, decretou ontem a pri-
são preventiva de 14 Implica-
dos na conspiração, acusando
se,como cabeça o ex-coronel Jo-
sé Francisco Suarei*.

Em sita resolução o juiz, de-

talha m:nu:losamente os aspec*
tos do plano subversivo e dia
que o eoinplot íoi tramado de-
vido ao fracasso da revolução
de 28 de setembro do «no pas-
sado, encabeçada pelo ex-gene-
ral Banjamlm Menendez,, que
foi condenado a 15 anos de pri-
são no cárcere de Kawson na
Patagônia.

0 IRAN
PETRÓLEO

VENDERÁ SEU
NACIONALIZADO

r 1JI55 I.TMA FIGUEIREDO escreve-me uma carta plena de
considerações sobre o.s fenômenos espiritas em geral, Afir-

mando não acreditar neles, demonstra algum conhecimento do
assunto principalmente no que se rofeie ás experiências dc reto-
plasmia realizadas de cem ano-»» para cá na presença de desta-
tados sábios c eminentes cientistas de vários paises o de multi-
pios setores.

Tenta Luiz, t,. Figueiredo explicar como puderam homens
como Ciockes e lüchtt- "perderem o senso a ponto de atestarem
toiias da ordem daquelas que eles atestaram", 10 afirma que
esífs homens não agiram de n.á fé mas devem ter sido ludibrio-
dos e muito bem ludibriados pelos médiuns que se prestaram ás
experiências por eles realizadas, No entanto, continua Luiz, «
possivel que algumas rara? demonstrações tenham tido algo
de anormal; dc fora do comum: transcendentes ti? tudo que .se
possa, catalogai' como truque; de presliriigllnção. «

Mas "essas raras demonstrações'! paro liniz Li.,.Figiielre-lQ:

TEHF.RAN, Iran, 22 (UP) -
O primeiro ministra Mossadegli
declarou ao Senado que o Iran
pronlifieoti-se a vender seu p:-
Iròlèo nacionalizado, aos preços
correntfs Internacionais, aos ré*
prwenlantes de ,'IC países estran*
gelrosi ruas não recebeu vi-o-nliu-
ma resposta concreta-

O chefe do governo falou tam*
bem sobre as rc-iites discus*
Eôes com as autoridade? do Bati-
co Internaeioml e sobre >\ me*
dida Iraniana; em princípios
deste ano. féehanclo iodas o»
consulados britânicos, por in-
píferéiicla hes assiiiilos Inter-

nos Iranianos.

pONSTA que um grupo ile
^' jornalistas americano- pe-
(liu ao ministro das Relações
1'xlei'lores de um paín europeu
uma entrevista exclusiva. Sn.»
Hücclench concordou t os lio-
inilis da imprensa it-unii am n»
na hora determinada.

não Indicam que so deva acMtnr as colíos Inexplicáveis como " lícpois ile. lautos acordos, -jliè
xijlicn ele, "mediante \ ultimamente assinaram nas car

Verônica Lake quer
se divorciar

E pretende que sejam
confiados á sua guarda
os três filhos do casal

LOS ANGELES. 22 (AFP)
—- A atriz norte-americana
Verônica Lake pediu ontem
para divorciar-se do seu ma-
rido. o produtor André Ue-
toh.

Verônica Lalte. que está ca*
sada desde 1944, pediu igual-
mente que lhe fosse contiaüa
a guarda dos três filhos do
casal.

ocurrencias supra-naitirais. Unicamente, c
determinadas condições que não se pode determinar quais se-
jani se desencadearam fatos estranhos que mais cedo ou mais
larde sarào facilmente explicáveis pela ciência"..,

Alé ai nala d»» novo. amigo Luiz. Sim Interpretação d»' como
foram ludibriados o.s sá-oios eslá miiilo aquém daquela que de-
zeuss de outros estudioso»; «Io assunto expsnderam em livros e
conferências, Acredito que o lehor tsnha lido o livro Mistérios
e Healidades deste e do Outro Mundo da autoria do profressor
Silva Melo.

Pelo menos o.=, seus argumento; são muito semelhantes aos
do professor. Isto náo quer dizer qua en esteja julgando que o
amlao não chegou ás conclusões citadas por . onta própria... Abso-
latamente. Creio, apenas, que sofreu a influencia do autor de Mis-
li-vios p Realidades deste e tio outro Mundo. No terreno da
nietapãfqutca, aliás, as dificuldades que se.,.apresentam nos que
desejam pesquisar no terreno p r à L ii; o '/o Urlg: íí ií V: n seguir esta ou
aquela escola. .::;V.':."....;:

Mas,por favor, nâo torne a rí.pe!!r.t|úí •• tanto.; sábios durante
lanlo lempo tenham sido ludibriados pur desielias de médiuns", em
siía maioria pessoas de parcos cvmhebiiiiento,- e tle limltadfcs!-
mos recursos.

E' um argumento que U?. rir nos qúe não perderam total-
mente-o senso dn rwilldtuie cha coisas...

.líwreva paia Vilur llllgó, lidarão do III AII IO IM X01TI1,
irlulxiiil» aquilo i|iic de Milirciiulmal aiunt.rtii a vuffi «u ao;,'
mim amigus.

Gafe fino ?
VOMILUERS

PRjODUJQ PA L HE TA

Sem probabilidades de êxito a
unificação militar da Europa

. SUSPENSA A CONFERÊNCIA
PARIS, 22 (United Pressl —¦

A conferência de seis países.
convocada para completar o
Tratado sôbre o Exército Euro-
peu, foi suspensa ontem á noi-
le sem que se tenha resolvido
um dos principais problemas: A
duração do pacto militar.

Os diplomatas resolveram pro*

Paralizadas as negocia-
ções de paz na Coréia

! A questão dos prisioneiras de guerra
MUNSAN 22 (I. N. S.) — A

questão dos prisioneiros deguer-
ra continua mantendo estanca-

idas as conversações sobre a tré-
gua na Coréia. O vice-almiran-
le C. Turney Joy — que vem
encabeçando a delegação aliada
há mais de 10 meses — acusou
os comunistas de terem "dispôs-
to" dc 40.000 prisioneiros de
guerra sul-coréanos, incorpo-

rando-os ao exercito vermelho
ou desterrando-os á China ver-
melha.

Joy comparecerá hoje pela ul-
lima vez a uma conferência com
os delegados vermelhos, já qua
partirá na sextR-féirti da Coréia
para tomar posse do seu novo
cargo de diretor da Academia
Naval de Annapolls, dos Estados
tinidos.

€kmto_ paliviairrTr
BUCÓLICA

IBrcnda 
tinha *io olhar uma expressão eslranha/ao ob-

servar Tom Meade e a pequena camponesa, Ada, que sn-

Í 
guiam abraçados pelo campo»"Vai ser divertido desfazer éste idllio bucólico, pensa-

. va ela, — e mais divertido ainda ser amada por este ra-
I pagão..." '
i - Blenda Drew, rica, bela e sem coração, havia ido res-
I labelecer-se uma enfermidade na fazenda dc Tom Meade-
I Dcsabotoando a blusa de Ada, o Professor sacudiu a
I - terra que ficara sôbre» o coração da moça, notando que a

(camisa 
íôra enterrada na carne pela violência da pisada-

ra do cavalo- Depois examinou a raspadeira que ficara cal-
. da ao lado.

I Thor, o cavalo de Brenda, amarrado do lada de fora
! da estrebaria, estava ainda excitado. 

'
I —Quem encontrou o corpo? perguntou Fordney.
! -»Eu- respondeu Meade.
I — Como íoi que ela morreu?
J — Não sabemos, disse Brenda. — Ada estava cuidam
I do de Thor, enquanto eu e Tom Íamos colher cerejas
| Quando voltamos, encontramos a pobre calda, como ai vo
á morta! Eu avisara a Ada que Thor era muito bravo, mas
f a pequena limitou-se a rir-se de mim, dizendo que sabia
i lidar com cavalos bravos.
f — Não foi acidental a morte desta moça. disse o Pro-

tfessor, 
voltando-ss para os dois. — Estão ambos detidos

Isso foi um assassinato!

COMO CHEGOU FORDNEY A ESSA CONCLUSÃO?
VOCÊ SABE?

Eoliiçáo na fi". pagina'

curar a aprovação do piano ml-
litar (base principal da politica
norte-americana na Europa O-
eidentnl) durante a reunião que
realizarão amanhã em Estras?
burgo.

Herve Alphn-.ui. principal de-
legado francês, revelou aos jor-
nállstus, depois de terminada n
reunião, que durou .três dias,
que um dos problemas resolvi-
dos foi o relativo ao numeroVde
votos que terá cada pais, dên-
tro do Conselho de Ministros
durante o periodo preliminar
do tratado. Decidiu-se que a A-
lemanha, França o Itália te-
nham três votos cada uma; a
Bélgica e a Holanda dois e o
Luxemburgo um.

Diz-se que a França argiimerj*
lou que o projeto de unifica-
ção militar não teria probabili-
dades de êxito, a menos que fos-
se assinado pelo período de S0
anos, como o Plano Schtiman
sôbre a mancamunaçâo da in-
dustria siderúrgica e cnrbonl-
fera. Entretanto, a Holanda ie*
eusoú-se a assinar um compro-
misso por periodo superior ao
do Pado do Atlântico Norte, is-
to <;, a 17 anos, que é o tempo
que falta para a terminação do
Pacto.

pitais do Velho Mundo, poilc-se
iá afirmar <iui- a unidade euro-
pela lenha sido conseguida?"
pe teu u lou um dos jornalistas
ao iniciar a entrevista.

Sua excelência mostrou-se
céllco, "Acordos existem liá
tempos. Sua signiíicaçüo no ec-
iiáriu europeu (alves possa ser
descrita do melhor modo com a
li riiiiiioliitia ingle.vd de "àgree
to distigi-ee'' — i-iimordar em
cli^c-ortlur".

O.s jornalistas ficaram um
puiieo siiijii-eciiiliilfis e continua-
iam u perguntai': "Mas os ru-
peus afirniani ao uiuntlu (|iic de-
sejam siiiccrumenle a sua uni-
dade"."An conli-árío", respondeu n
ministro, "os europeus desejam
que o mundo (ale sobre a sua
unidade". .

Os repórteres americanos, to-
iluvia. nâo se deixaram ilcacii-
cuiajar. '*È.\ccIeiiòia'", pci-giin-
tou outro, ''porque não linnti
uni avião, vai uu pais vizinho t
resolve de uma vez a.s questões
tim liligio?"

"Porquê vim dc li oiitein'',
respondeu u lliillislro, "e a vi-
sita náo teve sticesaos"."Não i'uiis,»suiu entrar em
acordo com ns viílnhos'."'

"Iiéni, acordos havia e eram
tão favoráveis tmi» a ilesc.on.fi-
aiK.-a re.ipi-oia venceu final»
mente as boas intenções".

V UMA das ruas mais movi-
-^ nientadns de Patis parou o
transito. Os pa»-sarites se juta-
ram e observaram, divertidos, o
arsalto de uni carro blindado
que transportava barras de ouro
rio Tesouro Nacional. A mui-
lidão não se emocionou. "iMais
uma-dessas publlciduáes para o
lançamento de um lilme poli-
clítl", eram os comentários ge-
mis. Acònteieu, todavia, que
dessa vez. náo era publicidade
cinematográfica. O negócio em
i.ério c os assaltantes desapat-e-

I eerani cnm a presa.

1^1'IÍANTIí a vislla de uma
missão militar italiana ao

regimento Sussex, na Inglater.
ia, um oficial romano chamou
isenção pela quantidade das
medalhas militares que expunha
no peito. Perguntado pelas can-
sas de tantas distinções, expli-
cou que todas haviam sido ga-
nhas durante a Segunda Gue»"-
ra. A fileira de eiina foi cim-
imistaila na fase da luta ao In-
do dns alemães, a de baixo, ob-
tida ao lado dos aliados.

I.UCW8

Quanto á próxima sessão dn
Tribunal Internacional de Haia,
.-obre o caso dn prctroleo. tle-
clarou que comparecerá aiienn.i
para contentar a jurisdição da*
quela corte. O presidente do Sc-
nado respondeu que a nação e
o Senado apoiarão os esforços
ijp Mossadeeh em Haia.

WASHINGTON. 22 (UP) -
Falando à Imprensa, ontem, o
general Ridgway declarou que a
Unlâo Soviética realizou gran*
des preparativos militares no
Extremo Oriente durante os ul-
limos doze meses. Afirmou qu.-»
ns citados preparativos eram
particularmente Importantes no
terreno da aviação, e que os
comunistas chiuezes também
desenvolveram sua poten-tt-i
militar a tal ponto que "atual-
mente possuem maior poderio
ofensivo do que nenhum outro
momento". Ridgway acresceu-
tou que os aliados podem en-
tretanto, resistir a qualquer a-
taque-

i^^^fP^^lfe^^^,- ~"

POLICIA I)E SEGURANÇA COMUNISTA KM BERLIM — A
foto acima mostra uni grupo de oficiais da Policia dc Seguran-
ça da Alemanha Oriental, diante do palácio do prender Gro-

tcwohl (Foto APLA).

Reforçando a amizade
brasileiro CJS anesa
IJEIRUT, 21 íd-3 George BiLár,
1 da United Press) — Os aU-
eerces da amizade braslleiro-ll-
banesa foram mais reforçados
ainda, quando o dr. Carlos
Jafet chegou dias atmz acom-
panhado de uma delegação ofi-

HÁ SINCERIDA-
DE NISSO?

NOI'A YORK, (Nações Uni-
das), 22 (A. F. P.) — O rela-
torlo sobre a situação social no
mundo que foi apresentado pelo
Secretariado das Naçõe3 Unidas
á Comissão Social contém ine-
xatidões, no que diz respeito á
America Latina, declarou, em
substancia, o sr. Viana Moog
delegado do Brasil.

O sr. Viana Moog afirmou
notadamente que "não é sim*
plesmente verdadeiro" que
como declara o relatório, "uma
familia operaria tipica na Ame-
rica Latina vive em um s6 apo-
sento, muitas vezes sem cozinha
particular e sem banheiro".

No Brasil, declarou o senhor
Viana Mooc, numerosa habita-
ções são construídas, notada*
mente em Porto Alegre e Recife,
acrescentando que, provavet-
mente, neuhuma cidade do
mundo constrói tantos edifícios
quanto São Paulo, onde uma
nova casa é erigida cada cinco
minutos.

ELIXIR DA LON-
GA VIDA

KALAMAZOO Michigan, 22
(U.P.) — Wllíium Eddlngton
comemorou seu 103" aniversa-
rio, hoje, com a promessa de
reduzir seu consumo dc café
de 40 para 20 xícaras diárias.

Bombardeadas
as posições co-
iminístas na Co-

réia
SEUL. 22 (INS) — informa-

se da frente coreana que a avia-
cão aliada avariou ontem um
MIG 15 comunista em um com-
bate travado a alturas que os-
citaram entre 3(1,00U e 2.U00
pés. entre 30 avióes "Sabres"
norte-americanos e 10 MIO-lü
de fabricação russa.

A aviação aliada também
bombardeou llnlwts ferroviárias,
centros de abnstec:mento e ou-
tros objetivos na retaguarda
inimiga. Em terra as forças da
ONU rechaçaram um esforço
de penetração realizado pelos
soldados vermelhos no setor
leste da frente. No setor cen-
trai, tanques da 40.H divisão
norte-americana bombardearam
com exilo as posições Inimigas.

ciai, para entregar a biblioticrt
doada pela familia Jr.fü á Uni-
versidado Americana de Bei-
rut.

Essa biblioteca, cujo valor o.
avaliado em uni quarto rie mi-
Ihão ile dólares e que tem ca-
pacldade para duzentos mil vo-
lumes, reccbsu o nome rio ta-
lecido Nami Jafet, .{.ornando pela
Univarsidade de Beirut, e chefe
c!.;i conhecida família de indu -
triais paulistas. Os Jr.fets, cie
origem libanesa, por mais ds
uma vez, tém auxiliado entida-
des filantrópicas; neste pais, c
espeéia mente na aldeia cie ,.,„ , , ,
Diioi.t--SciKm.eir, tt-r.a dos seus!cllnentu cIi,c'uclc País*

cisão da família Jafet dí doai
uma biblioteca no Libano; pois,
disse, "os livros, a ciência c o
saber podem superar a guerra",

O dr, Manuel Figueiredo Fer-
ria, que lambem faz, paris da
comitiva como representante
do íiovcrno do Estado dc São
Paulo, falou na amizade brasi-
leiro-Hbànesa, profundamen t e
arraigada nos corações de am-
bo; o.s povos. Esboçou em se-
guido a evolução socio-economi-
ca e politica do elemento llba-
nes no Brasil, que participou
rie maneira destacada no crês-

antepassados.
A cerimonia ria ábírtura da

biblioteca leve a presença do
presidente da Republica üibu-
nesn, "Sheiky" Bechara El-
khoíiry, que desvendou ò busto
de Nami Jaf-at. Falando nesla
ocasião o sr. William Salem,
que acompanha o sr. Jafet co-
mo representante do Conselho
Municipal rie São Paulo, decla-
rou sob aplausos que "os filhos
de lideres, como o do dr. Cariou
Jafet, não apenas devem arcar
com a responsabilidade ds pres-
servar a herança recebida dos
seus antepassado', mas ainda
ampliar e fomentar essa heran-
ça". Salem, quo também 6 de
Origem libanesa, exaltou a d.'-

Reinicio das conversa
ções anglo-egípcig

. CONTRAPROPOSTA DO EGITO

<?
&

CAIRO. 22 (AFP) — Nenliu-
mu informação oficial foi dada
a imprensa egípcia sobre o con-
teudo das contra-propostas que
o governo do Cairo teria en-
v.ado ao governo britânico, rc-
jeltondo o projeto deste ultl
mo. A existência dessas conti.--
propostas é conhecida apenas
por informações provenientes dc
Londres.

O jornal ."Al Balasli". orgao
do Partido Wafdista, anuncia
entretanot que cias contem os
cinco pontos seguintes:

Reconhecimento do rei
Pa rufe como' Soberano üo Su-
dão.

Suspens&o imediata das

medidas (ornadas pelo govei'-
nador geral do Sudão, para es-
sabelecor um novo regime cons-
ti tucional.Compromisso do Egito cm-Jar oas sudanehes grande au-
tonomla, enquanto sc espera a
realização do plebiscito.Evacuação clãs forças br!-
tanicas da zona do Canal uo
áiiez.

Em compensação, aceita-
ção pelo Efiito ria entrada em
um pacto clc defesa comum do
Oriente Médio, com.a conti cao
dc que o referido pacto sela
aprovado pelus outros países
árabes.

Oulros oradores foram o nn-
nestro das Relações Exteriores
dr. Philip Tackla, o presidente
ria Universidade Americana de
Bairut rir. Penrose e o próprio
dr. Carlos Jafet, que expressou
sua gratidão ás autoridades uni-
versitárlas, por terem dado o
nome de sou falecido progcnltor
á biblioteca, acrescentando:

— "A familia Jafet sente-se
devodora perene da Universtda-
ds Americana de Beirut, onde
nosso finado pai teve sua edu-
cação c recebeu sua inspiração.
Esperamos que esta biblioteca
seja a pedra angular, a cimen-
lar a amizade braslleiro-libane-
za da qual brasileiros e iibane-
ses .se orgulham''.

Assistiram ainda A solenida-
de o primeiro ministro Saml
Bey Essolh, o ministro do Bra-
sil dr. Thompson Flores, o mi-
nistro dns EE. UU. Harold Mi-
nor. membros do gabinete, o dr.
Daniel Bliss Júnior, neto do
fundador da Universidade Ame-
rlcana cts Beirut e vindo ospe-
elalmonte rie Nova York por via
aérea para aslsstlr á cerimonia,
b:m como numerosos membros
ria sociedade libanesa.

O presidente Khóury encerrou
n:^ solenldades ao condecorar o
dr. Jafet cnm a "Medalha do
Cedro" nu grau de eumandan-
le. O chanceler Philip Tackla
por sua ysz também condecorou
os srs. Manoel Figueiredo Fer-
raz e William Salem com a Ma-
rialha do Cedro.

DIÁRIO DA NOITE
As úllim-is noticias da

cidade e do mundo
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Faça a sua próxima
viagem do RIO
para CURITIBA
e PORTO ALEGRE

As reduções adicionais r0
fundos de ajuda ao esfranseir

WASHINGTON. 2? (INfil — I rim-, ,, ,i„i,„,.. . •* "WASHINGTON, 22 (INS)
O diretor do Programa de Se-
gurança Mutua, W. Avereü
ilarriman, afirmou ontem quo
reduções adicionais nos fundos
de ajuda no estrangeiro poriam
em perigo a segurança dos EE.
UU. Ilarriman, aspirante á
candidatura presidencial pelo
Partido Democrático fez esta
declaração nn ocasião cm que
a Câmara dc Deputados in:-

ciava o debate
manto d

E0l-i'e o o»
6900 milhou»

ante n Comi pronunclãd
Atlântico, Horrlmá ¦L
que ao tuncaçar ,-„,„ m*
adicionai.-, „ orçamento 1,vemo, o coiinre „ «i-''
gando com a uegurança „,».,deste pais". '¦

Entregue a Universidade Americana de Beirut a bi- j
blioteca oíerecida pela ia milia Jafíet

A FRANÇA E A LUTA NA INDOCHINA
TUA imprensa americana voltam a circular os boatos sobre uri

próxima retirada da Frtnça na Indoclilnn Parece iWashinstoii recebeu detalhadas propostas francesas pela» anitropas americanas deviam substituir os soldados nuroneus
mold«3 da retirada .inglesa da Orêciu « (|:l sucessiva remesamu corpo militar americano ao país balcânico.

Paris está num dilema. Seu governo enfrenta n tarefa
constituir nm exército metropolitano, dentro dn exército «ii
peu, dc defender a Indoi liinu <• de conservar o nível a. Z
Além disso mosliarani-se iiltunaini-nii- serias defecções nos urilórios norte-americanos. F,' evidente quo isso {¦ nKa ,im
para a economia Kaulesa.

De outro lado afirma-se ipie m. ameaças francesas ile abidanar a Indochina visam simplesmente um aumento ini amlin americano, Os Estados Unidos são contra novas icmcssai
soldados americanos para a Ásia. Ucccia-si» tomar mais tm
proniissos militares e o ano em curso, eleitoral, náu c mn
apropriado para isso

FALTAM OFICIAIS PARA O EXÉRCITO J<U'0.\ÊS

A FIRMA-SE de fontes oficiosas de (pie o planejado titiiix jaiionés deverá, cm março do 1953, dispor dc 150 mil honti
Teria sido esse o resultado das conversações entre o chefe
Estado Maior americano, Bradlcy «¦ o rrinieiro .Ministro japíjlochida.

Correspondentes de Tóquio afirmam que o maior obsUci
para a. realização desse plano é a falia de oficiais, Precisai*.
dt» mais 15 mil, de todas as hierarquias, paru iircciiihtr
quota.

Não é que o Japão não disponha dc lideres militares, Am
tece, entretanto, que quase a totalidade dos ex-oficiais ilo anil
exército japonês se recusam servir sob controle de instrutoi
americanos. A falha deverá ser preenchida por elemcntns jotcilivres das tradições samurais, que serão formados niilitiritu
te em eiiiscs dc'emergência e por norte-americanos ilcsrentlt
tes dc japoneses, que adotarão a nacionalidade luniiniia
K. S.
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$EROUiasfiRa$ÍL
transporte o progresso

Av. Rio Bronco, 277 - Loja G
Rua México, 11 • Loja B •

nos modernos, rápidos
e confortáveis aviões da
AEROVIAS BRASIL que ofereço
duas viagens por dia.
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rrOQUlo — o Japão não mais aceita a posição dc naçüo«

rotad.a em sua atitude para com a Ritssia — disse n minül
do Exterior, Katstio Olcazaki, respondendo a uma per:itnti
lim membro comunista no Parlamento.

Embora a Rufsia seja signatária do Tratado dc Paz de E
Francisco, o Japão considera que o Pado cancelou ns acortl
dc rendição com a Rússia, do mesmo modo (pie cancelou os
dos com as nações que assinaram o tratado, acrescentou o niíni
tro (R.).
1-ARIS

KISENIIOWER E RIDGWAY
O gal. Eisenhowcr passará

oficialmente suas funções de su.
premo comandante das forças
aliadas na Europa ao gal. Mal-
thcw Ridgway. em cerimonia es-
pecial que terá lugar no seu Q.
G. supremo, a 30 de maio. U».n
comunicado desse Q. G. diz ain-
da que os oficiais se despedirão
de Eisenhower em almoço (\w,
terá lugar a 29 cie maio, e que
o general partirá para os EE.
UU. a 31 deste. Ridgway de-
verá chegar a esta capital a 27.
— U. P.
NOVA YORK

O DIREITO HUMANO
Falando ontem na Comissão

de Direitos Humanos o delega-
do do Chile, Herhaii Santa Cruz
exprimiu sua opinião de que não
considerava a propriedade lllmi-
tada com0 um direito humano
básico. Disse que toda pessoa
ceve ser amparada pelo direito
de possuir um mínimo de pro-
priedade que lhe permita levar
uma vida decente, porém que"tudo o que exceda disto não é
essencial e s!i.n um luxo".

Concluiu Santa Cruz tin?!"luxos" não ncec.^iiiini con
com o amparo do convênio
bre direito.s econômico-,
e culturais mie se ctitwt
atualmente sob consideraçà
— I.N.S,
LONDRES

DESNACIONALIZAÇÃO
A Câmara dos Comuns a»)i

vou, por 307 votos contra
princípio cia dcsnacioimlizi;
dos transportes rodoviário',
como foi enunciada no rcc-i
"*úivro Branco", publicado i
governo ChurchiU. — A. 
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INCIDIATIS
O Governo dti Aleman

Oriental pediu no povo da i
na ocupada pelos soviético:
procure sc rearmar quanto i
tes. Ao mesmo tempo, ate
que estão ocorrendo incide"
na fronteira dn Alemati
Oriental eom a da Aleman
Ocidental e que os mc:«M5:
o prelúdio das "provocações

guerra por parte to potsnt
ocidentais

l',

- (U.P.)
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DISCOS VOADORES-
Os discos voadores, dc acoulo eom todas as l'lol'?i'1!'t
fabricados pcla Marinha dc Guerra dos Estados w»
Isto é o que diz a revista U.S. Ncw.s &¦ World Repou»

uma combinação de helicóptero e aerc
Ao fazer esta afirmai-lo, o U-S. News acrescei
idas possibilidades do-'disco já haviam sido co

acredita piamente na existência dos discos. ,.„-,|0r
De acordo com a mencionada revista, os discos wacw

¦oplano ile proputeao»J
tenta que ns i

mendas possibilidades do-'disco já haviam sioo comprovadas
"Naquele 

ano foram realizadas mais de 100 experiências. W

tiveram exito em principio. ,-„ m\
A idéia do disco voador - e devo ecentuar qurestou u

.-. V. a teoria de U-S. News & World Report - nasce ua i 
^

sidade de produzir uma forte maquina aérea qus eiina»
inconvenientes apresentados pelos aviões de tipo come"

Um destes inconvenientes é a questão_ du ,atr?Pür-lonvcnc|
Quanto maior é a capacidade de um avião dc tipo co» 

^
nal. tanto mais perfeito tem que ser o campo cm que m

'.'¦ 
Mas não é posivel construir campos de pouso com P«cl

condições técnicas em todo o mun'A). s0 -¦
O disco voador — continua afirmando U.S. News i

cisa de aeródromo. (lliase i
Como o helicóptero, o disco voador pode elevai*» »i»

ticalmentc do solo-
Isto torna esta maquina ideal para -ns ope ra, oi

elimina a necessidad»3 dos grandes o dlspsudiosra ."' . P"' inclros do tiiai»"1"

navais»
ilVlÓC»

O disco voador tem cerca de 32
três metros de espessura. , ,,.„ ,,,,, \n\u

O mais conhecido disco voador foi cronstim;' ¦'.'^'^^ 
d(J.

Companhia Chance-Vought para
tádos Unidos- . . r

Charles H- Zlrmernian - um engenhe ro do o
dc Aeronáutica - desenhou o primeiro disco voauu¦_

Esse disco era, na realidade, ellptico, c possuía d«.
Tinha uma velocidade de 800 quilômetros por lioia. _

U-S. News, para comprovar estas afirmações, ai
lia.s fotografias, várias das quais pertencentes
sultlvo dc Aeronáutica. . , nãntcldo

Pelas fotografias, o disco dc Zimmcriiiiin e ^m
tartaruga do que com um disco .PW™"-^ dà Am:ril

a Marluha cio Guerra

mite Nacio

nta
ui Comitê f

O cdmentarlsta de.rádio Henry J; Tayioi -*¦» 
j,

Eroadcastlng Company - apoia as afirmações ae y
garante que os discos voadores existem. ,„m.ni,n desde

Tayior mantém que os discos variam dc tai- anno,, Q „
quenes discos brancos de meio metro de aiamtuo i ¦ 

ffle|
l-.lmol-i.nB rio PJmBSBiirn nté discos ElgailtCS (te mais uc

-i-V---^^.'-'.

Taylôr mantém que os discos variam dc tamanho,.des»] •

,,„.jics discos brancos de melo metro de (
timetros de espessura até discos gigantes
de diâmetro. , ,„mv,„m varia»»'1

Os formatos - afirma Henry Tayior.- lambem var.

bora quase todos sejam redondos. . _ 3S Acr»
Para Tayior, os fabricantes do disco sao a -*«'^fj „,

Norte-Americanas e não a Marinha. O comentarlst» » 
„1(

cada disco existe a mesma Inscrição, que ele afiinw ser
"Segredo Militar ..
Das Forças Aéreas dos Estados Unidos.

Qualquer pessoa que danificar este_ proj««.
dcscreve-lo ou revelar sua localização,
ficará «Mello a proceso por porte do

22-8991 governo dos Estados Unidos." M,u.|nli!
Cobc agora perguntar; que dizem a'-Isso tildo a -

42*88 59 . Guerra e as IVjvças Aéreas dos Estados Unldtg . 5ej
E',o que lhes direi no meu próximo comentai»» q

concli\s&o desta série., (Contínua). •
'^¦^¦&&^immmmmmlBL»Zm 
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¦ VIGILANTES MUNICIPAIS — escre-
'oo.iiin leitor — não estão prestan-

-"'•'lide ns serviços que lhes são atribui
"'"'iuii' cvitlcnleinente, são mal pagos,
* ,,t. iiiaini'i;i deles tem tuie arranjar
jjiaij nlcr enfrentar a curestia da
f°dnci|ia|mcnl(! lls l|'11' ,r,n fi""''»» iwalme

mima média dc cinco pessoas.
!. iiM-inina o leitor, depois de outras

w,f,7iHi("< — seria 'mm que. ao invés do.jijslilorii." ...

itijlciilni'

iiloi iIcísiis n limas crilicar a ação dos vi-
,-utii laitlii severidade e quase in-
Italas-c ri'' ilefcnilor a classe de tão

l,iiiciiiiiarins,
iiin,'."

tiin bons cuniiiítii'1
ülglllCü
,'lí!."r
'Io "ticnireze» comentários que, ante

ente- liz^MKis nestas colunas a res-
Tiioí vencimentos dos visitantes mu-

.)•,, numlc eili foco justamente o que

«as nem i'"1' |!!U,i ,'i>mos ti i rol to a que
ul faltosos, displicentes, não eumprailS
ir il"15 jih'»l':im etmiprir ao accitiUT.m
iiiiiia função.

ícuiilecr 'l'"' " leitor, que se dl/.

t

Nao faz muitos dias, um estabeleeimen-<o da, rua Itapiru foi assaltado por ladrões,
sendo de lá roubado um cofre pesando na-
da menos de trezentos quilos segundo in-
formou o proprietário. Dois V«n«las )nu.
nieipais não viram coisa alguma. — Sabeo "leitor assíduo" por que? — Não. — Pois
nos sabemos. E' porque um deles deixa o
seu posto pura vigiar exclusivamente a ca-
ta de um radialista, que, para isso, lhe dá
uma gratificação diária. O outro, toma
conta da garágç de uma empresa de «nt-
iuis e espanea Iriiciulores que insistem em
querer pernoitar ali, para retomarem i,
serviço ao amanhecer. Por essas e outras,
caro "leitor assíduo", d que criticamos a.
ação dos' vigilantes com severidade, paruvar se us autoridades superiores a nuc es-
tão subordinados tomam as providencias
que se fazem necessárias. Agora, consta
que a Polícia Municipal vai ser reformada
e ampliada com n indispensável rèjuvc-
ncRcImehto dos seus quadros, para, afinai,
prestar os serviços- que a ciiladc está exi-
iniv.io. Aguardemos, pois, para ver como i-
f.uc fica. ¦- CANUTO.

A Assembléia
Fluminense não
funcionará hoje
Hoje. dia de "Corpus Crisli"

não haverá sessão na Assem-
bléia Legislativa da Estado cb
Rio, conforme decisão aprova;1;)
ontem.

julgamento 4*
uxofcidç ijle
Copacabana

o promotor Atila Saião clc
Sá Peixoto pediu para que a
sra. Yolanda Bustamante,
que, no ano passado, abateu o
seu marido a tiros, em Copa-
cubana, seja submetida a exa-
me de sanidade mental, den-
tro d'3 um mês, tendo o Juiz
João Claudino de Oliveira to-
mado as necessárias provi-
ciências.

Como é do conhecimento
publico a sra. Yolanda, des-
conliando da fidelidade dc ,
seu esposo, crlvou-o de bala..,
visando as costas do marido.

Informa-se que o julga-
liiento da. criminosa, pelo Tii-
bunal de Juri, deverá ocorrer
cai setembro próximo.
Bancário
atropelado
por auto
O auto chapa 5-33-21J ontem,

na esquina das ruas Primeiro
dc Março c Ouvidor, atropelou
o cai:;a do Banco do Brás!)
Mário de Paívu, Lopes, tíe 6fl
anos. viuvo, residente na rua
das Laranjeiras. 144. e q/e so-
freu ferimento na região ocip-
lo-frontal, e contusões e esco-
rincões generalizadas. Socorrido
pela Assistência, depois de me-
dicado, foi removido para o
Hospital Central de Acidenta-
dos. Levava o bancário em seus
bolsos uma ordem para o saque
de 30 milhões de cruzeiros,
riuaritiá cata que Iria IrSíftpoi'-
lar para São Paulo.

â trágica ocorrência
da Praia Vermelha
Responsável pela colisão das lanches o ban-
queiro Lowndes Júnior apresentar-se-ó hoje
ás autoridades — Inquérito na P. Marítima
Aguardou-sü, ontem, o com-

parecanento do banqueiro
John Lowdes Júnior ao ter-
cclro distrito policial.

O sr. Lowndes, contudo,
não se apresentou, esperan-
rio-se que,, talvez o faça hoje,
it tarde. í

Como se sabe, o banqueiro
è responsável pela ocorren-
cia trágica da manhã de do-
mingo, em que num choque
de lanchas, na baía de Ou»-
nabara, próximo à Praia \ er-
melha. perdeu a vida a meril-
na Elizi.lieth, rie 7 anos, filha

Sofreu graves
queimaduras
d ntenin
A menina Eonla. de 6 anos,

íilha de Eduardo Pinheiro
Monteiro, ontem, em sua resi-
dencla, na rua Atalaia. 36, ao
despejar gasolina no fogarelro
de carvão, teve as vestes atm-
gidas pelas chamas, solrendd
queimaduras de I9. e 2.° grátis
generalizadas. Socorrida pelas
Assistência do Meier, depois de
medicaria, foi removida para n
HPS.

do sr. João Garlbaldi' Msira
Lima.
NAO FUGIU O BANQUEIRO

Noticlou-sc que o banqueiro
Lowndes, após o lamentável
acidente, havia fugido á ves-
poiisahilidade, escondendo-se

da policia no interior flumi-
nense. Nossa, reportagmi bdu-rou, porem, que o banqueiro
apenas evitem contato com o
pai da infeliz criança, naque-
les primeiros momentos de
nluchiaçSo, a fim de evitar
maiores Incidfutep. Mas,
hoje, o cn'. Lowdes está.a'.llspoi»;ão das autoridades,
disposto a apresentar-se a
qualquer momento, para dar
explicações.

PA COMPETÊNCIA D.i
POLICIA MA»ITIMA

Por outro Jado informou-se
da hdo a apresentação do

, banqueiro Lowndes ás auto-
rldaies.
ao DIÁRIO DA NOITE que o
inquérito nâo é da competência
do terceiro distrito, e sim da
Policia Marítima, pois que o
acidente ocorreu no mar
Este seria um do:; motivos
que talvez estlvoscn refcar-

o muro da casa
Quando trafegava ontem, A

tarde, pela rua Ernani Cardo
so, o ônibus 8-22-43, da Via-
ção Universal, lir.Ha "Casca-
dura-PrcsUezla", cjlrlsiijo pelo
motorista Valter Azelar d-j Sá,
dc 25 anos, cansdo, residente
á rua Gas» Coutinho n. 73;
perdeu a dirc?ão, chocando-se
com um caminhão da firma
Oliveira & Irmáos c, para evi-
tar um choque com um oóste,
foi desviado, indo derrubar o

muro da casa n. 112.
Em cons-jqucncla, Valccr, o

motorista, sòíréü fratura da
perna direita, sendo Internado
Do Hospital Carlos Chagas.
A policia rio 2fi" distrito foi cl-
entificoda rio latu.

Não podem dirigir
O diretor rio Serviço de.

Transito assinou portarias
para a apreensão, pnr ollo nie-
s.5, das carteiras de habilita-
çío dos ínotoristas proflsSlo-
nais Alfredo da Silva Pinto c
Lauro Martin-, Bianco, por le-
rem os nicsino reincidido na
Infração dc excc.ro rie velo-
cidade.

De .acordo com um dospn-
cho do Juiz da 24" Vara Cri-
minai, foi o motorista Onel BI-
beirn, prontuário n. Qó.iwi" suspsnso provisoriamente,
com base no artigo 71° do Co-
dígò do Proceso3 Penal, do
exercício da sua profissão, po-
dendo, o mesmo tornar ao
exercio do sua profissão, após
ser julgado apto em reexame
no Serviço Medico do Depnr-
tamento Federal de Seguran*
ça Publica".

O diretor do Serviço dc
Transito mandou apreender a
carteira rie hahllltaçftb do rc-
ferido motorista.

Kio, 2^-5-4,952 UIAK1U..UA NWíí, .i^fb

€cs usado, deitou-se |tí
pare peito do Jpn*
Adormecendo, o grafico escorregou, caindo"

dp Io andar á rua — Morte instantânea
Trágico acidente; recitado

da Imprudência de sua. vitima,
registrou-se, nn nolfade on-
tem, na ¦ rua Henrimifi. Vala-
dares, 145. ,. Mp

Ali, onde c "éstiiílòlcciria n
lirnia Irmãos Brun, com uma
oficihn -,'rfil'íca, rfranclscb Le-
mos de A/.evecln, chefe da
seção de impressão e cUchèrla,
sehtindo-sa cansado, pois fa-
zla sérfio, subiu ao l." andar
c, inexplicavelniêhte, - deitou-
uo parapèfto da jàiièlá, la.l-
voz por ectíir com càlôfl.

Ariorin;>.'eiirli.i,.- em! viítude
cio próprio cáOctfçò.^vfl-lma,
que contava fâjSjfllBií&sendò
desconhscido ét,é--ò •(rjeininto
seu domicilio, projeton|B no
vácuo, indo cair na' cifltjacia,
tendo morte iustautaneu'.

Ao local íoi chamada uma
anibulaijcia cia Assistência,
cu.io médico apenas constatou
o óbito, sendo o fato comum-
cado Bo comissário Galba, que
tomou as yroviHénclas dé sua
alçada, fazendo' removfcr o
cadáver para .6 Instituto -Mé-
dico Legal após o exame perl-
ciai. -.:

A hipótese de stiieidio,
aventada na ocasião,'foi rc-
pudiadn pe.o. compatilíelros
do desdltoso sváficq, que tudo

indica estava acostumado a
deitar-se naquela perigosa
posição. • •'' *

Agredido por"Pernambuco"
Paulo da Silva, dc 18 mõ\

inoratíòr na rua sargento Dà»
vid, sem numero, ontem, n»
travessa Viçlra, Fazenda, foi
agredido á faca pelo h]d}vldut
conhecido por "Pernaiiiibuco",
sofrendo ferimento peiifftrahtt
na reglSo clavlculár ' esquerda,
contiuo ua dlreitci. SocMrlín
pela Assistência, do Mele}1., ápô»
os primeiros curativos. íoi rè-
movido para o HPS-

Anavaihado pelo
desconhecido

Abt'.'jura Vieira Marcai, de aa
anos. casado, residente na rua
rir. Nunes, 81, ontem, na esqill-
na das ruas Alfredo Barcelos' a
Uranos. foi agredido a pava-
lha por m.n desconhecido,, jm-
frendo ferimento no pulio ei-
querdo, que lhe seclonaram bs
tendões. Socorrido pelo Hos-
pitai Getulio Vargas, era esta-
do de choque, depois de medi-
cado, ficou em observação. ¦

Reilsl.rou o fato a policia do
20." distrito.

0

lira

Miga íolorjraíio c'o d. Sidilha de Oliveira com ry>u
lilho Arlindo

IIIA' DESAPARECIDA A ANCIÀ
intermédio, lançar uni apelo no••Rio-Rcporter", no sentido clu
ser localizada sua progenitora,
ti Sidilha de Oliveira. Passos,
dc (15 anos, que se encontra de-
saparecida desde o dia 19 dn
corrente. Segundo relatou-nos ó
pr, Edwaldo, sua máe, que so-
Ire das faculdades mentais, tra-
lava vestido de xadrez verme-
lho e sapatos amarelos:

Qualquer informação deverá
ser enviada ao endereço acima
mencionado, ou então para o te-
lefone 2H-1175, procurando pelo
t;\ Eáwaldo, da sapa teria-.

ji; Edwaldo tios Santos re-
ttft iiu conjunto cio IAPI,
rã M, caf-a II". aplo. 21)2, em
diu Mi;.;ni vem, por nosso

Matou o £ilho
«tem-nascido

F personagem clc uni acon-
áitiito doloio-so c clc fun-
:'i.«i,il a mulher Maria da
tàiii Xavier, solteira, de
Sinos, tlonié^ien, morado-
Udo mono da Martelo, bar-
rá '.'8.
ta, tlciiui.- de ri ir a luz

a loliiislii criança do sexo
BKUlliio, envolveu o recciu-
y:;;co em íollins de jornal o
t»i'jo seu rebento num tua-
jjil próximo ii: seu bai^itco.

N: queda a.- folhas clc 'jor-

p| soltaram-se do corplnhu
n criança e esta caiu sobre
epllius dc mui,, árvore, fi-
:r.í3 dependurodn pelo cor-
6)wnbelical, a dar vagidos,
pi despert iram a ntençíio
io K ri"U".

Presa duas
urtomanínr

ou Catarina
Sitie, dc I- anos, viuva, rc-
fâit-3 na nu Fernando ils-
P.1J0, jus, nn Maria da
Guri. tnr, há muitos anos,
«piorar a crctlulltlade pu-te. com prcdlçõcs rio lu-

11 lai processada uualro ve-
tü Ej;a charlaln: a 20 d«
ti:-: de 1839, a i de dezem-
bw wtK.-i í6 dc favcrelruíí 1843 c e. Ji) rie maia ue
III!

flora, está respondendo au
W processo. Foi presa,
Jfal, cin flagrante, quandoWiva cartas para o cliente,;>! Peres, residente na ave-
M de Outubro, H824.-Outra inveteraria "ven-
wrade ilusão" é a "mada-
Si' Mana cie Lourdcs Cas-
fi« 40 ano.-, casada, resi-
Küna rua Buenos Aires,«'• Também loi presa, em
tente, ontem, quando fa-
R cartomancia para Oeorgi-ii êc Oliveira.

Tinlo Persa como Maria de
Ws foram autuadas na
w dc Tóxicos e MistlfiCK-W, da Delegada rie Costu-íBeDIversüPc.

Comerciante
'Itima dç auto
Wrontc de prédio numera««ma conde clc Bonfim,
W Júlio rior, Santos Ribel-•-pertugues, rie 3fi a nos, ca-»*• comerciante, residente na
£8. Francisco Xavier. 1G7,
;'!,rapela(io por auto.sofren-* wrtmento contuso nn fròn-
W escoriações generalizacias,Wtóo pela Assistência, ti-•¦i tni observarão.

puna dc uma
pralitica c de
*o criancinhas
M] Manns. moradora na"«ida dn juca Branco, mor-
lp «in do Ouro, barracão
;f numero, no Est-do dn Rio,
ynaadoBaüa pelo mo rido
£5 tlliiK menores, O mais
,P 'cm ii anos ii o nieiiormeies. Bendo parallticn cie

\ fàytx ->? -¦

Perna, deleito 1'lslco qduUi,

|!;' a impede de""iindaf,Ta In-
:;: "«'te na -. pode traba*• t as crlain;as esiáo pas-
S. a a r0ii(; c|fí pivaçóes,
3 1.c " nieiioi7,mho na
f!]<K Marly, nâo se cria-¦'.,,f Iraquinho. magrinlw,
r® P»r lulu, de atincn-

C0 medico tia Saücle fu-
Üteí tou para clc calcl° e
k'2" e recemendou uma
í m ntoção, Mas onde irei
üiiS" u dinheiro para
irtni ti Sou d0« mingau de
Ho,iiom a?"a ao coitadl-*«S. Lque cu e as outl'aa
Si!il«i llma semana que
E* d'ftgua com um
H, '™no dc curne seca cada

Wil
" veio a nossa redação' Publicação de um ape-

&¦beneficio, aos nossos
m;ZMraa.ndo que ja se

fo liíaa0 estendo c a

iívoSH1''1 Mar'y um
iS^W.nvuzelrbái en-deputado Oswaldo

'Pelo

ATIllOÜ-SE UA li.Uif A AO
MAU — Em outro local desta
edição noticiamos o suicídio
de uma passageira da barca
"Guanabara". A infeliz. Ani-
Ia Alves Barreto, contava 20
anos, c residia á rua Lemos
Cunha, 4G7, cm Icarai. Ela
.íorou-sc ao mar e seu corpo
desapareceu. No clichê o rc-

trato da tr esl ouça ti a.

— Para que mais um
passar fome:

Confessando o seu crilive As
autoridades do distrito poli-
ciai da zona, Maria alegou
que inalara o seu filhlnho (a
criança morreu uma hora. de-
pois de ter sido lançada ao
matagal) porque niio tinha
alimentos para dar ao recém-
nascido:

— Eu passo multa tome, e
nfio queria que o meu fllhu
sofresse o que eu tenho sofri-
do- Não tenho emprego e vivo
a pedir migalhas dos vizi-
nhos. Como eu ivla sustem-
tar o meu íllliinho.

HPS. Suicídio dc
uma senhora
Em sua residencial nn rua

Curupaiti. 217. casa XXXIV,
ontem, por motivos ignorados,
Isabel Caceres, de 38 anos, ca-
sada. suicidou-se ingerindo vi-
olento tóxico. Deixou slmblev
mente um bilhete sem assina-
lura. pedindo que nao culpas-
sem ninguém. Com guiado jjo-
missário Hermes, do 22.» dIs-
trito policial, o corpo foi reino-
vido para o necrotério.

Choque de
bonde a caminhão

Ontem, á tarde, lia esquina
ria Presidente Vargas corn a
av'. Passos, chocaram-se um
bonde, e um caminliSo, resiu-
tando sair ferido, sofrendo
contusões generaliza d a ...o
menor Nelson Russo dos bin-
tns, de 15 anos, residente A,
m João Romarls, 1089, aue
viajava como pingente no eie-
tricô.

O bonde, de numero 2.529,
da linha da Penha, era diri-
ciclo pelo motarneiro Betoas-
tião Antônio Soares, reglstio
numero 9.024, e rcsWente ü
rua Aromar!, 216. O canal-
mhão é o de chapa 67-047, da
Industria Macedo Sena, e era
conduzido pelo motorista Ade-
lino Feliciano da Silva, re-
sidente a nia Francisco Men-
des, 108. ,

Os responsáveis pelo cho-
que foram presos em «asran-
te pelo guarda-civil 1162, e
removidos para o O." distrito
policial, onde foram autua-
dos. na forma da lei.

O menor acidentado foi eo-
corrido por uma ambulância
do Pronto Socorro.

'

O Homem e a Roupa
...c/oluindo juntos na história da civilização!

¦..'SmmmV'^>Jy.v

in I Fifi3. com luis XIII, começa um período impnrtanl^ "3 evoluçSn da

niii|ia. que fuzila França u ártiilru universal da moda. Lmbuni a uslcntaçãii le-

vasse um rude yul|ie com o velo du cardeal llicliclieu iiruilr nio itii{iurlai;ãi»

ile tecidos de tnirii e praia; anos mais tarde ressurp cum u remado de Luís XIV

o esplendor da vestimenta, marcando nui período de grande puiapa e lino.

Os homens exibiam casaca ampla de veludu com ricos bordados; ns uiaiiij.is, nua

ilas e prczilliiis, deixavam sair dos punhos finas rendas trabalhadas; e as calças,

.inliain áléo joelliü, Icrminando cum laços de seda. Ale mesmo o espada eu

recariifiihi de pedrarias.

A elegância ejitravíiyánle dessa época-, dc uma tielr.cn quási fnmtnim,

contrasto cum a simplicidade máscula das roupas de hoje. de elegância

sóbria e linhas anatômicas... características essenciais da NOVA

IIUUPA d'A Exposição Avenida.

Agora, numa feliz associação ilu curle americano ao gosto reli-

iiiiilu dos brasileiros, A Exposição Avenida oferece aos homens

que vestem liem. uma NÜ.VA IIÜUPA... JÁ MONTA IJAI1A

VESTlli. cm i|ne a ELÉGSNWA ii CONFORTO e ¦
j

IJUALIDAI.IIi iiisjiuii.duiii a Iodas as suas exigências,

nsseguraiidü cuiiiplela satisínçàot

\

0 KOMEM IMPRESSIONA PELA DISTINÇÃO tií MAtUKAS E PELA ELEGÂNCIA DO VESTIR!

4
O
z
<

PlrTfl/_í_è^éÊÊÊ

VISTA-SE COM ELEGÂNCIA
COM A NOVA ROUPA

D'A EXPOSIÇÃO
AVENIDA

LEVE... CONFORTÁVEL
E MUITO ELEGANTE!

ROUPA EM CASIMIRA
"OIH.1 fif-.-PEÍDI?'

i 1 950,
Já pronta para vailirl

:-a i

SOMENTE ROUPAS DE QUALIDADE!
f$Q. S. JOSÉ

CONHEÇA O "CREDIARIG-ROUPAS" D'A EXPOSIÇÃO... ANEXO AO DEPARTAMENTO DE.ROUPAS.:j

APR£b£Nl ANDO UM NOVO PLANO... MAIS FAC.IL... E MAIS RAPiDO... PARA ABERTURA DO SEU CRÉDITO.
f'

ii^.^iíiSUi^^

COMPRE QUALIDADE... PARA COMPRAR MELHOR I

i-rtfyiffri^f-^^^fe^^^^^^t;"^^'^ifení-.^yf.^-f'".v.rV^>A-i/J'^-^'--i^^-<---^»-.^«-'>:--^¦'' 
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TRAZEHDC CHUVAS

ALÉM DO AUMENTO DE VENCIMENTOS

APROVAJIOSs
salário-esposa
e salárlo-familia
a CrS 150,00

A Alta rontlr.no n alimentar n corrente de ar continental. Dessa
maneira, n ar maritinio vindo do Sul flcnrá afastado do Distrito
Federal. Assim, o periodo de tempo bom, eom temperaturas eie-
vadas durante o dia. prolongor-se-ú por mais :i4 laorari,

Mnrtima, 28.4, Mínima. Ifl.íl.
Marés para aaaaaiihã, aií-à-S!"; Prcaniar, lh,40 c l-ih.20. ll-.n-

samur, 3h,30 e 21IH5.

k eleições no (Jul'hl'|f LIUU
RESPONSABILIDADES QUE AVULTAM

VO PRÓXIMO dia 20 realizar-se-áo eleições para renovação da*¦ diretoria do Jockey Oiub e. em face da .significação d? quo o
fato reveste, num âmbito de interesses sociais que se ampliam,
Impôem-se a propósito algumas considerações.

Quantos acompanham a vida da prestigiosa instituição na-
bam quc sua fa.-e aaial ne vitalidade data cia administração
Construtiva dt Salgado Filho, quo a encontrou deficitária, titulo
de sócio cotado em três mil cinzeiros e patrimônio financeiro
praticamente inexistente, e conseguiu eni cinco anos restaura-la
de tal forma que ao deixar suas responsabilidades deixava tam-
bem o .Jockey Club com reservas dc 40 milhões cie cruzeiros, pre-
mios aumentados, produtos melhorados e a cotação do titulo
de sócio elevada para vinte e cinco mil cruzeiros.

Graças a essas circunstancias extremamente favoráveis, pu-
deram as sucessivas administrações de envolver atividade no
plano da assistência social em favor das profissionais do luríc
o das famílias dos empregados e trabalhadores da ins&ituiçiio,

A diretoria que agora termina seu mandato não leve tempo' de
concluir o obaa social iniciada, cujos principais aspectos podem
ser referidos na criação de escolas, inicialmente cem 43, hoj,-: com
4H0 alunas, construção úü auditório, parque de diversão intan-
iü, refeitório para profissional'*, vestiário e assistência medica,
obras essas algumas das quais não se acham ainda concluídas.

K' dc esperar-se que as transformações administrativas re*
íulluiites do pleito que se aproxima não interrompam essa se*
tie dc Iniciativas sociais, suscetíveis sempre dc maior amplitu-
cie, tão bem inspiradas e com as quais o Jockey Clube apenas
realça e aumenta o prestigio justo de que desfruta na opinião
brasileira.

efe Um Mtafo
"fc* «Pa.!. W<Scam os fatos ã moda do gem-

i.ii, para servir a dlreçãti a*.os
propósitos dc vindicta, Uma
delas, porém, nao se submeteu
a tais maquinações. Foi a quc
::e destinava a apurar as rou-
balhelras apregoadas pelo audi-
tor do IBGE incarnando o pen*
samento da direção, Plndaro
Machado Sobrinho, que teriam
sido praticadas pelos antigos
administradores da autarquia
nu renlizaçfto dos censo.; nos
institutos de previdência. Essa
Comissão já veio de publico cie-
ela rar que não houve rouba*
Ihelra nenhuma e denunciar a
má 10 dessa acusação e a subo-
tagem que sofreu por parte dos
dirigentes atuais, ao querer
apurar, com honrando-*, os la-
tos. Tanto que chegou ao pon-
to de renunciar, recusando-se
torminantemente a trabalhar
sob tal sistema de coação.

Os membros dtssa Comissão
[oram os srs. ma.joi Álvaro
i.uis da Cunha Barbosa, Lauro
Suclrn Viveiros de Castro, Aíon-
so Almiro Ribeiro da Cosln Ju-
aaior.

Como ja era esperado, o pre-
sidente do I.B.G.E. apareceu
com mais uma de suas "repli-
cas". esta contra a referida Co-
missão, ao pretender alinhavar
uma claudicanto defesa. Tudo
mostra nue se prolonga o "sta-

ui quo" na entidade, onde nada
mais se faz alem de levantai
escândalos; onde tudo continua
no mesmo pé de guerra amais
tranco aliás) em que ce encon-
tvova no começar a crise, no
inicio de janeiro deste ano. O
"bate-boca" não tem fim e o.s
levantamentos .estatísticos vão
ás.', favas.
DESTRUIÇÃO

(SEM TBEGUA
¦^.contere, porém, que o che-

fe" (io Governo, por meio cio
ministro da Justiça, sr. Negrão
de Lima, havia deteramnacto se-
ranidadè e quo nenhuma modi-
f eção sofresse «a entidade ate
que o Governo se pronunciasse
sobre a crise, com base no re-
Irffôrlo' da Comissão que ins-
totnira. sob a presidência do
procurador du Republica, dr.
Tamistoclcs Cavalcanti. Mas
Isso íoi há quase cinco meses c,
como tarda a decisão presiden-
ciai, os impacientes destruído-
rés do I.B.G.E. resolveram
não esperar naais, nem obedecer
a ordem do Catcte de deixar
tudo como estava. Alias essa or-
dem nunca íoi respeitada pela,
presidência do I.B.G.E. com
seus tumultos, escândalos,
acusações publicas o reformas.

Já tivemos uma informação
de que aumentaram ordenados
up Serviço Nacional de Rcoen*
seahiento e que a verba de lã
estourou, estando o Conselho
Nacional de Estatística supor-
tando a carga do Censo com
empréstimos mensais.

Outra denuncia naais séria
íoi trazida a este repórter. E'
que estão sendo fechadas va-
rias Agencias Disctritais do Sor-
viço dc Coleta do Distrito Fe-
deral. Trata-se de substancial
alteração do sistema atual de
coleta estatística na Capital cia
Republica que é o um reflexo
dó. próprio sistema nacional.

¦A Agencia Distrital de São
Cristóvão foi fechada, seus mo-
vais retirados e as chaves cn-
trègues ao proprietário da sala
que fica á, rua São Cristóvão,
1.176, O agente de Realengo re-
esbeu ordens v-arb-ais para cm-
cerrar Imediatamente a. coleta
dá sua agencia a fim de ser
esta também fechada e entre-
gtfcs as chaves. A mesma coisa
fcij feita nas agencias de Santa
Crua; Jacarépaguá c Copacaba-

. na.
Foi dito pelo atual chefe eta

SOLUÇÃO
Fordney encontrara a

blusa dr Ada abotoada c
só depois de a ter aberto
íci que viu a marca cio
casco cio cavalo na eami-
sa cia morta. Isso provava
que o caso náo se passa-
nt conforme disseram os
dois, Bretida e Tom. a
verdade foi surgindo aos
poucos: completamente
dominado por Brenda,
Tem matara a namorada
com um soco no coração-
Para provar a história
que pretendiam contar,
fizeram o cavalo pisar o
cadáver. Depr.is de come-
tido o assassinato, Brcn-
da, tomada de pânico, na
ânsia do preparar uma
cena perfeita, abotoora a
blusa cie Ada.

Tornaram-se
iíiiiSignios da farda

No Quartel do 2° Batalhão
dc Infantaria da Policia Mili-
tar, á rua São Clemente, reu-
lizar-se-á, amanhã, a cerimo-
i:ia de degradação dos ex-sol-
dados Cândido Neves Fuleiro
c José Vieira da Silva II, que
se tornaram indignos da far-
da da briosa corporação.

E' que, na madrugada tíe .17
cie maio corrente, nu Avenida
N. S. de Copacabana, o cicia-
dão Francisco Ferreira Coe-
lho, de quem tiraram a im-
portancia dc 300 cruzei-os e
um revolver velho, isto depois
de cometer uma série de ou-
tros incidentes, bem como te-
rem fugido da ronda que de-
veriam fazer por determinação
de seus superiores.

Os assaltantes foram reco-
nhecidos no próprio pátio do
do Quartel, pela vitima, tendo
sido, em seguida, apurado to-
rios os fatos pelo comando do
2" Batalhão clã Policia Mili-
tar, confirmando; assim, pie-
námente, a queixa apresenta-
da por Francisco Ferreira
Coelho.

Alcançou estrondo-::! repsreus-
são no selo do funcionalismo, a
tabela de Aumento aprovada
pela Comissão, cm sua der.ra-
delra reunião, e divulgada on-
tem pelo DIÁRIO DA NOIIE,
com absoluta exclusividade.

O sr. Brllo Pereira, encarre-
gado de redigir o relatório fi-
nal, deverá conclui-lo ainda
hoje, fazendo, opôs. a entrega
do processo ão ministro da Fa-
zenda, que o encaminhará ao
presidente da República.
SAI.AUIO-KSPOSA

K SAL.ARIO-FArVHiMA
A Comissão dc Aumentos

aprovou, ulein ,1a elevação -dos
nívei-3 de vencimentos o sala-
rio.-., a instituição de novo be-
neficio ao funcionalismo, ou
seja, o salárlo-esposa, na base
cie lão cruzeiros para cada ser-
vidor casado com mulher que
não seja funcionária. Também
o salário família íoi elívado
para 150 cruzeiros por depen-
dente, atendendo, dessa forma,
aos justos anseios do funciona-
ii.sino.
O VOTO DO SK.

JOAQUIM HEIS
Na manhã do lio.ie nossa re-

portagem manteve coiitaoto com
o representante do íuzisionalla-
mo na Comissão dc Aumento,
si. Joaquim Reis, qu; confirmou
Inteiramente as informações dl-
vulgadas polo DIÁRIO DA NOI-
TE, sempre rui primeira mão,
mostrando-se até surpreeo com
a minúcia das mesma».

Depois de certa relutanelci,
concedeu o sr. Joaquim Reis,
uma deferencia toda especial
para com o DIÁRIO DA NOITE
— que considera o "paladino
das aspirações dos servidores —
era ceder ao repórter a integra
cio seu discutido e disputado
voto, que é o seguinte:"Eücelentissimos s e n li o res
membros da Coiaiiião designadi
pura "rever os níveis de venci-
mente: c salários dos servido
rc* públicos federais:

Considerando a necessidade
urgentirsiana de socorrer a tua.
lorin absoluta dos servidores fe*
derals, entre os quais há inú*
meras famílias submetidas ao
mais lamentável estado de nc-
c -jidade; considerando que,nesta altura dos aconteclmen*
tos, qualquer mudança na oil.
enlaçáo dos trabalhos, viria
protelar a .solução ansiosa es-
perado; Considerando que bra
um trabalho, já perfeitamenteacabado, mandando conceder
t-iediato o aumento de venci-
mentos e salários, o que nssegu-
ta a reestruturação do carrev
ras, cargos isolados, e séries
funcionais não contemplados
com essa medida nos último»
anos, votamos pela -(provação
l:..cd'..ta do trabalho e coaisc.
ci u ente encaminhamento ao
L.u.io. Sr. Presidente da Repu-
blica.

Embora apresentado o noso
voto, não nos podemos eximir
do considerações, que julgamoMindispensáveis ao esclarecnneu*
to dos homens, que têm a dura
responsabilidade dos destino*
de nosa Pátria. Iremos por par-
AUMENTO DE

VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
O aumento do custo da vida

é uma realidade. Tudo tem su-
birio, menos os vencimentos -j
salários dos servidores da Va-
ão. Qualquer aumento, quer no
âmbito da administração públa-ca, quer no da administração
privada, deve basear-se na lei
aa proporcionalidade, Náo ha
dúvida de que a vida tem subi
oo assustadoramente. E' o pio
prio Ministro da Fazenda que.a:reconhece a existência de servi,
riores que recebem naeaios do
que o mínimo necc-sarlo á mais
modesta subsistência. Quandose fala em aumento, não se
pode restringir a concessão. To-
oos elevem ser contemplados
Do contrário, teríamos rea justc.ncnto o reestruturação. Eiau.
perquê reestruturação é reajus-
lamento, ao passo que aumento,
pelo que sinto, nem sempre o
reojustamento. Aumento só »
leajustameaito em relação a.,
custo de vida. Acontece, entre-
laaito, que há servidorc*, cujos
vencimentos e salários acompa
r.:.:m perfeitamente essa as-
cenção. Outros há, que até a
superam dc muito. Há caáo cn,
que os scrvid.jre.s foram uijmoir
laf.os cm mais de üC-OVc. E não
são poucos. Reajustá-los a que,
portanto? O Exmo. Sr. Presi-
dente da República, deseja so.
correr imediatamente os servi-
dores, dentro, é evidente, das
disponibilidades do Tesouro Na-
cional. Distribui-la, entretanto,
por todos os servidores do esta*

myy Serviço de Coleta que o fecha-

mento dessas agendas obedeço
ao plano por ele traçado e rc-
ferendodo pelo secretario geral.Esso plano, pelos absurdos quccontem, não será, como aw espe-
ra, aprovado pela Junta Exe-
ctitiva Central do Conselho Na-
cional de Estatística. Entretan-
to, já está sendo executado ara-
tes da aprovação desse órgão
superior.

Confirma-se, portanto, o que
teiaios dito destas colunas: nãu
restará da obra ibgeana, dep.üs
desta destruição nue atlnga os
confins do Brasil, pedra sobre
pedra. Espera-se enérgica pro-violência da Junta para que, na
medida do possível, se evitem
maiores catástrofes que só pode-'rão aniquilar a entidade e dei-
xar perplexos os que virão de-
pois do general, ante um anoai-
tão de escombros aqui mesmo,
na sala. de visitas do Brasil, sob
as vistas do presidente da Repu-
blica.

Para esse fato, queremos cha-
mar a atenção do ministro Ne-
grão de Lima que, por isso ou
por aquilo, ainda não levou as
conclusões do inquérito Temis-
toejes Cavalcanti ao presidenteda. Republica depois cie dele
haver dado vista ao generalPolll Coelho, há varias semanas

Talvez, meditando sobre essei
desoalabrps sinta o titular da
Justiça que a urgência do pro-
núnciamento da Vargas já é
uma questão dei patriotismo;ti,-- . it:x : :• . ^í-i.JSi. . .y.Jíy. :Xj • •_'¦____¦_

d o, indistintamente, significa
tirar dos que realmente neces.
sit.am, daqueles que nâo vêem
— como afirmou ean vibrante
discurso o dr, Luís Simões Lo-
pes — o serviço público pelo
lado do Tesouro Nacional, para
dar a servidores já contempla-
dos com cem, duzentos c até
trezentos por cento de aumento,
por força de reestruturações
unilaterais.
REESTRUTtmACÀÒ DE
CARREIRAS E SERIES
FUNCIONAIS

Antes de J,!)3G, a confusão
caracterizava a nossa Admirais»
tração. Nem mesmo sistema de
pessoal existia. Não havia coor-
denação, Cada Ministério, De-
parlamento, etc. fazia o que
bem entendesse. Resultado: ti-
nhamos um escriturário ga-
nhando x no Ministério A; y
no Ministério »; w no Mlnisté-
rio C, e, a anarquia imperava.
Surge ai, pela primeira vez, o
digníssimo Presidente desta Co-
missão, doutor Luiz Sioiões Lo»
pes. Uma verdadeira anetarfo-
ce se processa na Administra-
cito .Conseguiu S. Exá'„ venceu-
do obstáculos quase ini.ranspo-
níveis, padronizar o funciona»
Usino; criar o principio de for-
inação de carreiras, Implantaii-
do. também nessa oportunidade,
o sistema do mérito. Tivemos
nní.ão, ocuiio marco iniciai de
uma nova era para a classe, a
Lei n. 2B*./3(i. Criaram-se^rln-
cipios salutares. A 

' 
partir dai-

vimos nossa Administração de
pessoal-caracterizar-se por um
conjunto harmonioso de qua-
dròs, carreiras e séries funcio-
nais; vimos o concurso real-
mente honesto efetivar-se den-
tro dos mais rígidos princípios
de direito e de moral: vimos a
seleção de valores preterir os
velhos e tradicionais cartões cie
recomendação. Estava o fúiwlò-
nallsmo profissionalizado. JA se
não demetia o funcionário, por
imposição dc \:<t, pari ido poli-
tico como oaitróra.

Durante oito anos. sob a ovi-
entação do Departamento Ad-
ministrativo do Serviço Publi-
co .tivemos a equidade, o igual
tratamento a situações iguais.
Mais tarde, a partir de 1945,
passamos a presenciar a destrui-
ção, pedra por pedra, daquele
monumento, que, pouco depois-
se transformava aiuna verdade!»
ro caso. Inúmeras reestrutura-
ções se processaram, sempre vc-
gida.s por interesses altamente
personalistas. Foi "iiit.otum"
quebrada aquela harmonia. Da
Lei n." 284, apenas subsistem,
teoricamente, os seus 'morre-
(louros princípios. Como se não
bastasse, surge o caso c?lcbérri-
mo das tabelas únicas, cie triste
recordação. Neófitos meninos-
receaai egressos das escolas pri-
raárlas, inexperientes e ás vezes
ignorantes, penetraram no ser-
viço publico com salários cor-
respondentes a duas e três vé-
zes os vencimentos de funciona,
rios com dez, vinte, trinta c mais
anos de serviço. Eis uma verda-
deira afronta u velhos c novos
servidores, que ingressaram no
serviço publico pelas portas hon-
rosas da competição publica.

Adulteraram a finalidade rias
tabelas únicas. Seu objetivo era
fazer justiça. O que se viu na
prática, no entanto, foi exata»
mente o contrário.

Há, casos nessas tabelas que
merecem respeito. Sáo poucos
infelizmente. A maioria fere
Crontalmente os mais rudimen-
lares princípios de direito, vio-
iam, lamentavelmente, a morai;
penetram no domínio da coaas-
ciência, corrompendo-a. "Nom
omne quod licet honestum est".
Urge se reparem as injustiças no
serviço publico, senhores mean-
bros da Comissão, E' o anais sin-
ecro e patriótico apfilo, em de-
fesa da ordem, da disciplina e
dos profundos interesses do pró-
prio Estado. O.s servidores fe-
derais estão submetidos a total
desestlmulo, em conseqüência
dos desacertos elo qüinqüênio
passado.

Assim sendo- certo tia que- em
todos os pontos desta exposição,
esteve sempre presente a nossa
consciência a serviço da ordem
o do mais profundo respeito ás
autoridades coaastituidas. vota-
mos-rcpetimos-pela aprovação
e imediato encaminhamento do
anteprojeto de lei ao Exmo. Sr.
Presidente da Republica, já quenele se reconhece a necessida-
de de ser processada a reest.ru-
tuyaçâo, unica fórmula capaz de
restabelecer os principieis tie
justiça e equidade no seio cio
funcionalismo federal".

RIO. 20-5-52 JOAQUIM RKIS
MEMBRO DA COMISSÃO

O "GOSTOSÃO" RASPOU O liSTKIBO OO BONDE -- Na
escjuiaaa das avenidas Presidente Vargas c Passos; cctlia aaiaiiu,
o ôrallius ta. 8-12-8"!. da linha. 108 ("Ürtiguai-Lcblon 

'), mrann-
brando aaa caarva, atingiu ale raspão o «stailao do bonde 1«.,!), 74
(Vila Isnbel-Eaageaaho Novoi, Por sorte, apenas aaaaa passageiro
do elétrico ficou ferido, mas sena gravidade. Trata-se <l<* A»-
fonio Pereira Gomes, dc 22 anos. solteiro, residente «avenida
Nilo Peçauba aa. GSO. No clichê, aim flagrante do local (lo <le-

sasuc.

EM 1951 O BRASIL COMPROU MAIS ARTIGOS DÊ LUXO

-« Mas má® houve
iiialharmtame
dc divisiB§9 afirina
o diretor <m CEXI
O Brasil comprou multo avli-

go cie luxo em 1951, Aumeaitou
a importação de automove-is,
geladeiras o bebidas;

Qual a posiçãu cia CEXIM
nesse particular ? E' o próprio
diretor da. Carteira, sr. Iaiíz
Simões Lopes, que esclarece:

-- "A participação pèrcen-
tual das importações que, cam
algum grau dc subjetividade,
se poderiam considerar nâo es-
scnclais, no total das nossas
compras externas tem variado
relativamente pouco nos últimos
anos. Decresceu de 16,1% em
1DÍ8, para 13,8'i em 1949 c ..
lu,2% em 1950. ascendendo a
12% ean 1951. De um valor to-
tal de 37 bíliõcs de cruzeiros
da importação cio 1951, 32.5 bi-
liões representaram mercadoria**,
essenciais. As importações de
combustíveis e matérias primas
essenciais superaram de 
1.197.493 toneladas efetuadas
em 1950 e as di manufaturas
acresceram-se de 5(18.4(14 tone-
ladas, ocorrendo aumentos par-
ticularniente auspiciosos íaa im-
portação de caminhões, trato-
res, maquinaria têxtil e maqul-
nas-fenamentas.
NxlO HOUVE DISPENDIO OE

MOEDAS FORTES
E afirmou: — O aumento

percentual ocorrido no ano
transato nas importações rnc-
nes essenciais não resultou de
nenhuma liberalldade no gasto
de divisas fortes, mas simples-
mente de efeito das operações
vinculadas e cio desmvolvimen-
to do slsteana de acordo.* co-
mercial".

E acrescentou:
— "As operações vinculadas

(correspondentes a propostas
apresentadas anteriormente á
suspensão desse regime na atuai
administração da Carteira), rc»
preseiitarem cerca de 93r,; das
licenças concedidas para auto-
móveis de passageiros, 95C» ciara
concedidas para geladeiras, ...
72% das referentes a bebidas,
86'.,'' das refereiates a triciclos
e bicicletas. O restante incr.'*-
sou por via das quotas fixadas
em acordos comerciais, acordos
esses que, ean contrapartida,
consignam quotas aprsclavcis
para a exportação de varies de
nossos produtos gravosos, áiem
de nos permitiram acesso a uma

dcimportante faixa de proauta
alta esseiicialidade, sem ue-
nhum dlspendío de mo*das
fortes.

ÁritEENSOÈS
Quanto aos critérios de e.-rcn-

clalldade esclareceu que ha li*
mites em sua aplicação. E dia-

Felizmente para nós, o café,
esteio do nosso comércio c:;te*
í-ior, está hoje tão integrado
nos hábitos mundiais de consu*
mo que deixou dc ser um pro*
duto dc sobremesa para figu-
rar na categoria de Eemi-cssen*
ciai. Poúer-se-á, entre:auto, dl*
zer o mesmo das bananas, la-
ranjas, castanha do Pata e
futrio'.'

E definiu a politica dn Car.*
teira se tem encaanlnhado, a
meu ver realisticainente, aao sen-
tido de reservar as divisas for-
tss paru a compra de produtos
essenciais e procurar, mesmo no
caso de moedas inconversiveis,,
transformá-las no máximo P""-
sível cm mercadorias essenciais
permitindo, entretanto, a sobre
vivência rie nosso comercio com
varias clientes tradicionais, me
diante absorção de limitada»
ouanlidades de seus produtos
de lu:;o. sempre que com isso
st possibilite o escoamento (it
nossas exportações de proauwa
nieno,-; essenciais ou gravoso3.

Patece-me que a presente es-
trutura do comércio esterlcr,
pela qual as Importações essen
ciais representem entre «t; e
Ü0',ü do tolal das Importações
se aproxima rio limite máximo
a quo podemos atingir na orien*
tação "essenclalhta" do come:--
cio exterior.

E concluiu:
— Causa, entretanto, apreen-

soes á CEXIM o fato de que,
rárefazendo-se o mercado m-
terno de produtos não t.'s.wnol-
ais- tornamos a sua produção e
os lucros dessas industrias e
consequentemente as inversões
no setor supérfluo, muito 'riais
atraentes que os investimentos
básicos. Está, ai, um problema
ainda á espera dc unia solução
satisfatória, 

'para 
o qual talvez

üão tenham atentado no".te:cs
que advogam uma aplicação ri-
glda c- indiscriminada dc crilé-
rio da essencial idaae. coneUi-
iu o sr. Luiz Steões Lope-i.

AS A&mS DO IAPETC
A FICHA

POLICIAL
DO CECILIO
e\ sr, Armando Falcão em
*¦' discurso quo pronuncia-
rá hoje na Câmara dos Depu-
tados, tecerá comentários cm'
terno da recente clsição do
sr- Cccllio Marques para pre-
sidente do IAPETC.

Na ocasião, o deputado coa-
ren,;:* dará conhecimento á
Casa, dos dados constantes
da ficha policial do novo pre-
sidente do IAPETC que. são os
seguintes, segundo nos infor-
mou aquele parlamentar:"José Cecallo Pereira Mar-
ques: motorista, prontuário
ÍUOÜ1", residente á rua Clt-
itionceau, Kl, Bonsucesso, Dis-
trito Federal,

O ínárglnaçlò foi membro
da Comissão de Vigilância
Democrática, fundada e din-
gíria pelo PCB. com scrlc ii
rim General Pedra, ,'i.

Signatário juntamente com
outros, ele um telegrama era-
vindo ao presidente ela ABI,
sr. Herbert Moses, solicitar,-
do apoio cia imprensa, no
sentido de serem recusadas
publicações da Ação Integra-
lista Brasileira.

Em Junho de 1945, fazia
parte rio Conselho Consultivo
do MUT Metropolitano.

Nas eleições de 1945, rece-
beu promessa do PCB de ser
Incluído na chapa para ve-
reador á Câmara do Distrito
Federal, Na véspera da orgu-
íilzaçãu da chapa o «u nome
foi abandonado, motivo por
que assoalhou ter se d"sllga-
do do PCB.

Em 194;;. segundo dados re-
servados Iniciou um movimen-
io tendente a fazer com que
ai classe dos motoristas pie;-
teasse a revogação do ato que
mandava escrever, nos carros
de aluguel, :i palavra TAXI.

Ainda cm l'M(i, participou
rie unia reunião dos mebros
da comissão de Vigilância
Democrática dos Motoristas,
realizada na série Uo Comitê
Metropolitano rio PCB, a fim
de discutir ei fundação de
uma associação profissional
de chauffcrs.

Em agosto dc 194ii, foi ei:-i-
fo presidente da dita comis-
são, sendo estruturado na ce-
lula ''Castro Alves", locali-
zada em Bonsucesso.

Foi membro rio Comitê
Hermes de Caires (comunis-
tal.

Em 1947, foi secretario sin-
cltcal da célula de quo fazia
parte".

G4IVJEKNA SUA CIBAD)
Euçflra /e.'s em bonotkio ríci colo! "viciado 

Drr •
dio do DIÁRIO DA NOITE, quo as mesmas serão aiodes na Câmara do Dlsttilo Federai polo vereador ir! Jtíe Carvalho. Assim, possivelmente, estaremos conl n,

, para melhorar as condicõss Ca vida cio povo. Carl' 
^

a redação deste jornal. s

UMA ESTÁTUA PARA COLOMl
QK, KKDATOR, o seiahor sa-
^ lae que o Brasil é o aiaaico
Ii:a<is das Aaaaéricas que nãu
]a03Sul aiaaaa unica estatua dc-
(licada aa Cristo\'âo Colombo, n
iiltrcpialo navegador que des-
cobriu ii Novo Mundo? Por que
não reparar esse csiiueclanen.
lo, fazendo-se crgaacr aiaai belo
inianmaienli) numa alas praças
rtesia Capital? assi Aanerico
Cristóvão, resideaate ii riaat da
Passagem.

REíiPCSTA -- Eaaa épocas
normais, sr. Aanerico, sua su-
gestão seria perfoitaaneaale
aproveitável, mas ataialancn-
te, quando o povo passa mil
dificuldades, quando há uma
população infantil sem esco-
Ias, quando os problemas dos
transportes, da habilitação da

|>ulíH'an (ln a'i,,ici,|atj,
*»?*• ele, eslüo ai 3
JJ 

bw vontade a» jj*»dmes, pareceria mZ.apruàPiitar-sc ura esoj
»- tn,i,.u:,^»
Aguarde melhor
de. Iliaseail,,
eonceiliis, i.

ma
triiçãn dn

tslai
niwiiini

"»" nti,
.. .. vereador Ei]*»arvalli,, ,ia combateu,T

•'• ,|,lls Projetos deieslatiiasi um..""' "" '«"o Naclonar.
a,i iiraeinha i|u,.
¦"«i1»'' guerra, V p,^- 'Iis-'S i> vereador %,a. vali,,, - amparar-^
clulaa vivo nue e.-tá ai i,
çinoso mi soclalmciile
justado, ou ii Ksiadopro
suas famílias abando»
.Nao loncurda
Américo

conosco

EEGULARIXAR A SH3UACÃQ COS VEDORES AMBULANTES
rpRECIIO ale aaaaaa carta ale
¦j" (loaaa Hilda l*eitnsa*. -'Ii'
incrível que numa ciilaale iiaie
se t\W. civilizada, coa-.ao a nos-
sa; observe-se '¦ claamado
"rapa" iicrseguind» modestos
camelots (pac vendem buei.
jrangas no centro ala cidade,
aaa rua rt(> Ouvidor ou Con-
raives Dias . E' degradante.
Por riaae aa'ão rc'.gula.ri/.ani a
situação desses infelizes, aans
qaae a|iici-ena roa'meaate ganhar
il vida outros malaaadro.s que
náca querem pegar aao pesa-
do?"

RESPOSTA — Já cxisle

uma lei aprovada pela Caiaa do Distrito Federal ihindu I, assunlo, Falta anas ii pader executiva ieiiiiil colocar a referida le!nxecução. N'ão sabemos ocsia havi tido, _ don,-,
Icai plena ra/áo, pnis (¦,anenle um espetáculo imilaute o pessoal no "ra,
correaiilo airás dos vendires aanbiihinles lias ruas«
moviniciiladas da cidade."
)i palavra o sr. Carvalhli
ila fiscalização da Prc[(
ra...

A POLICIA NAO PAGA ALUCUED

prezados Scraiaorcs. Sea»
•*• qualquer corracailário, pas-
so a a-elatar-llacs o quc ocor-
re prescaatcaracaale com o 17"
Distrito Policial — Ti.iaaca —
sito á raia Conde de lloaafiaaa
aa" fiOl.

Essa Delegacia acla.a-se naui-
lo laean instalada eaaa prédio ale
propriedade do sr. José Pires,
morador ia tana Conde dc Bon-
fim 538 (38.5332), que alugou
o prédio n" G01 ala mesma rua

O CRIME DO CITROEN NEGRO-""—«se o advo¦teji

li
BS

39

©et* a® segundo
distrito polieiel

pelo ridículo aluçuel áí i
1.200,00 (um mil e duan
cruzeiros). Ocorre porém i
a 1'olicla não paga aluguel
sr. .Insé Pires há 7 'selei i
ses, motivo pelo qual ísl
iilaor está proyidéhciiiiÃ
despejo ila Iielefacia pori
Ia dc pagamento dos alugo

HESP0STA - Ei
assuii(0 não seja cstrliarã
le (lesta seceão, pnis nenhii
providencia poderemos ton
fica aqui o registro do li
a titulo de curiosidade,.'
licia devia ser » primeira
dar o exemplo de pontual!
de nos seus paganienios.

EVACUADO O LOCAL DA CATÁSTROFE

Com a palavra
& ©omissão de
inquérito «pie Jávoltou do sinistro
do "Presidente"

('OU a volta das caravanas qucforam ao local cm que caiu
o '• Presidente", ali deixando
entorrados os corpos dos iníor-
limados passageiros e tripulan-
tes, vai terminando a historia
de una dos mais dolorosos sinis-tros já ocorridos em noso pais-Praticamente, só resta que as
autoridades incumbidas do In -
quérlio se pronunciem sobre ascausas dn catástrofe do "Boc-
ins Stratocruiser" c sejam ul-timados os relatórios das arro-cíiclacõ:.-' de valores feitas, bem
como cuidados o.s processos ele
indenizações a\s famílias das vi-Umas.-

Mas, do que foi o heroísmo de
cada caravana que se embre-
nhou pelas selvas amazônicas,
sub todos os riscos, nos dirão,
agora,- os repórteres cariocas que
participaram da mais arrisca-
da das missões Jornalísticas o
dela voltarão, em breves dias,
para nar.rareaii detalhadamente
os episódios e as marchas doa
novos bandeirames.

Um c>estes sei"" Jorge Ferrei-
ra, cos " Diári-ii Associados ",
r.;ue hnje nos endereçou o dos-
lincho quo publicamos a fíegutr,

152 QUILÔMETROS A PE'.
BELÉM DO PARA', 21 (Mcri-

dioaiali — Jorge Ferreira, clu re-
vista "O Cruzeiro", foi aaan doa

mmmmm&uàii-,: poucos repórteres a chegar ao Pa/iliãlãs'!

local em qua tombou o quadrl-motor "Presidente" du P.an -
American, em plena selva ama-
zôhica.

Jorge Ferreira caminhou 152
quilômetros,a pé. -:m urna mar-
cha duríssima, juntamente com
o fotógrafo dos "Dlár;os Asso-
ciados"

Em pakslra ectn os seus cn'.e-
Ras Associados, em Belém, Jor-
pe Ferreira, ainda sob a impres-
são dramática do que observou
no local da catástrofe, disse quecolheu vasto material para aa
suas reportasseiis, que serão pu-blicadas naquela revista.

Falando sobre os paráquedis-tas de Adhemar de Barros. o
repórter do "O Cruzeiro" afir-
mou que os mesmos íoram res-
ponsáv-is pela marcha acelera-
da da expedição, pois construi-
ram uma base para helicópte-
ros em plena floresta e abriram
uma picada até um ponto de di-
ficil acesso.

Jorge Ferreira declarou ainda
que encontrou os so**lilntês ob-
ietos pertencentes a Murilo.Bra-
ea, uma das vítimas dó sliils-
tro: fii; palito, uma cane-a-la-
plseírn e seus documentos de
idem.-dade. os nuais foram con-
ç'iizir"ós para São Paulo pelodeputado Lano Matos, chefe da"faravima dos Paraquecllstas i

c

Etchegoyen, depois oa v.-íoria, para o DIÁRIO DA NOIte:

TiiiwieçiiifiMfrilicawBte
ieiicnikiieitf tpninoi
-i- Nâo é minha a vitoria. É de iodos nós —
15 % aproximadamente a abstenção sto
pleito memorável

Mais tm menos ás I) horas c
10 minutos foi anunciada a vo-
tação definitiva dos-dois can-
díüatos á direção çlo Clube Mi-
litar, quando o coronel Bina
Machado escreveu no quadro
negro colacado na sala de apu-
ração os resultados do interior
e desta Capital. Tornada oficiai
a esmagadora vitória do gene-
ral Alcides ¦ Etchegoyen. os peta-
cos oficiais que alncla se en-
contravcim presentes, acompa-
nhando o trabalho ria comissão
de escrutinadores, ficaram de
pé e aplaudiram entusiástica-
mente o feito do candidato du"Cruzada Democrática".
3.797 VOTOS DK

DIFERENÇA
Etchegoyen, como já dissemos,

recebeu 8.288 sufrágios, caben-
do 4.489 a Estillac. A diferença.
do vencedor sobre o vencido tm,
portanto, de 3.799 votos.

O general Poli Coelho, presi-
dente da comissão de apuração
e parldarlo da candidatura Es-
tillac, abordado pela nossa re-
portagem logo após a aíixação
do resultado final, declarou:

— Foi uma vitoria realmente
espetacular do Etchegoyen.
QUADRO

DE VITORIA
Eis o quadro fir.al da vitoria

tio general Alcides Etchegoyen
no pleito do Clube Militar:

Capital:
Étchígoyen  4.353
Estilae  I.77V

Interior:
Etchegoyen  3.9:15
Estilae  2.712

Satc-sc, agora, que Íoram
anulados, ao todo, 1.077 votos,
entre a capital e Interior, sendo
550 de Etchegyen e 527 de Es-
bilac.

Nos lotais, observa-se que Et-¦hcgoyen obteve 8.288 e Esti-
lac 4.489. A vitoria do candi-
dato da "Cruzada Democrata-
ca" leve, portanto uma mar-
gem de 3.799. Verifica-se, tana-
bem, que se abstiveram úe vo-
tar, exataanente, 15,5% dos aa-
socladôs da instituição.
CHEGA ETCHEGOYEN

Eram, exatamente, 9 horas -
30 minutos quando o vencedor
das eleições entrou na sala das
apurações, sendo recebido sob
estrondosa salva de palmas dos
seus eleitores, os quais, embora
cansados, esperavam pela pro-
clamaçáo oficial, com a lavra-
tura da respectiva ata, que se-
ria feita, minutos depois, pelo
general Poli Coelho qu(; presi-
diu o mesa diretora' dos traba-
lhes. O general Etchegoyen foi
abraçado por todos os presen-
tes, inclusive pelo general Poli,
quc pronunciou as seguintea

palavras, quasi cm sussurro:
Etchegoyen, você obteve

uma grande vitoria c eu desejo
que você seja feliz na direção
do Cube.

Ouviram-se novas palmas o
novos "vivas" e o general Poli
convidou o candidato vitorio-
so a sentai- na anesa apuradüra,
até qus foi elaborada a ata.
Nesla ocasião, o general Etehe-
goyon concedeu ao DIÁRIO DA
NOITE a sua primeira entre-
vista na qualidade cie presiden-
te rio Club Militar, oficialmcn-
te proclamado.

A VITORIA
IOI DE TODOS

Estas foram as primeiras pa-
lavras de Etchegoyen:

'Aldo começou cemocraíl-
camenti: e terminou domoerati-
camente. Portanto, a vitoria
não e só minha, é de todos nos.

E com um sorriso uns lábios.
Dlzla-si; tanta coisa...

O general Poli Coelho, oue jâ
se mostrava eufórico .10 lado do
novo presidente do Club MUI-
tar, interveio:

E' verdade, Etchegoyen, a
vitoria foi dc todos nós-A minha maior satisfação— retomou a palavra o general
Eschegoyen — foi presenciar a
demonstração de democra c 1 a
que demos a tocla a Nação. N01
temos uma grande respoiisabi-
lidado como militares e mus-
Iramos a todos eme não estamos
brigando dentro do nossa Cluu-
Houve um pleito, apresentaram-
te deis candidatas, ambos com
a carteza da vitoria, c eu ga-nhel, pois só pode haver um
vencedor."CUMPRIREI O PROGRAMA"

Interpelado a respeito, o gene.ral Etchegoyen declarou que cs-
tava imensamente satisfeito com
a vitoria e que era seu pensa-mento cumprir ã risca o pro-
grama da "Cruzada Democra-
tica ,

NAO DORMIU
O general Etchegoyen cenfes.

sou a0 repórter que passou to.
da a noite em claro:Fiquei no Clube até ás 3noras. Quando saí da casa fui
para casa, mas não para dormir,
pois queria saber do resultado
final. Fui para me alimentar.
Descansei um pouco e estou vol-
tando agora.

Foi a seguinte a mesa que
presidiu aos trabalhos: generalPoli Coelho, presidente; gene-ral Hoaiorato Pradel, generalHenrique Ricardo Hall: coronel
Paulo da Cunha Cruz: tenente-
coronel João Braga, ten.cel. Bi.
na Machado; e ten.cel. Nano-
leão Nnlu-aao..

I \ESENVOLVU-SE, aos pou
1 cos. o inquérito instaurado

no 2" distrito policial, em torno
do crime misterioso do Sacopã
Os depoimentos de testunu-
nhas de vista e de pessoas liga-
das ao tenente Alberto Jorge
Bandeira Franco e ao nannátia
Afrânio Arsènio de Lemos, a
vitima, apezar de nada esêlare-
corem, poderão servir para
contorno rio circunstancias rc-
puladas como preciosas pela
policia.
DECLARAÇÕES 1)A MM'. E
tí.\ AVÓ DO TENENTE

A policia colheu, onl em, os
depoimentos das sras Risolel-
da Franco Bandeira e Amélia
Seixas dos Anjos, respectiva-
mente mãe c avó do oficial da
Aeronáutica, que prestaram
declarações, temadas uor ter-
mo. na residência da primeira,
á rua Almirante Gomes, 2t.
uplo. 204, na Urca.

Dona Risoleida ileclarou que.
110 dia fi de abril (dia cio crime)
o seu filho, o tenente, avista-
ra-se com Marina Co?la, sua
namorada, o trajava, na oca;-
sião, calça do uniforme e cama-
sa esporte azul- mangas curtas.
Declarou também que, na ma-
drugada do dia 7 de abril, o
tenente se recolhera ao leito.

J"a a avó do mili! ar, dona
Amélia, revelou que, com o rnes-
mo traje acima mencionado, o
tenente chegara, noite a'ta, em
sua casa, á rim São Jião Ba-
tista- Não pode, entretanto,
precisar a nova exata em que
o tenente estivera em sua casa.

Tanto a mãe do oficial, emuo
a avó, não acreditam que o jo-
vem Franco Bandeira ienh-i a
ver qualquer coisa eom a morte
do bancário Afrânio Avsenío de
Lemos.
TESTEMUNHAS OUVIDAS

Depuzeram, igualmente, os
amigos de Afrânio, que são Jo-
ão Manoel Cennieira Daiiro e
Ari Araújo Cunha.

João informou que, na noite
do crime, mais ou menos 22,50
horas, vira o carro de Afrânio,
com êsle 110 volante, que roda-
va da Praia Vermelha ena dire-
ção a Copacabana, pela Aveni-
da Pasteur. Disse- que também
ia de carro, rodando em sen-
tido contrario. E, ao cruzarem
os dois carros, Afrânio acena,
ra-lhe com o traço. Revrlou
ler 11 impressão de que, ao lado
do bancário, ia alguém, cujos
traços fisionômicos náo conse-
guira fixar.

A outra testemunha, Ari
Araújo Cunha, já Informa que,
naquela mesma noite, por vol-
ta das 22,40 horas (uma hora,
portanto, antes do crime)', sa-
guia pela Av. Pasteur, rumo o
Urca, ocasião cm que vislum-
brára o carro de Afrânio. esta-
clonado a 20 metros do laortão
rio Yachl, Club. O bancário es-
tava em pé, e parecia nervoso,
como se esperasse alguém para
um ajuste dc contas. Ari diml-
nuiu » marcha do seu carro 5
saudou, com a mão, o amigo.
O bancário respondeu ao cum-
primerito da anão, e permane-
ceu aguardando, de pé, a pes-
soa que, i-videntemente, mar-
cara um encontro com êle.

Ari contou ainda que conti-
nuou rodando devagar o seu
carro, olhando para trás, na
esperança de que o bancário o
chamasse. Mas Afrânio não o
fez e ele prosseguiu o seu ca-

1 minho.
MARINA NAO ROMPERA

O NAMORO
COM AFRÂNIO

DIÁRIO DA NOITE, junto
ao 2" Distrito Policial levan-
tou mais um detalhe importan-
te do depoimento da sra. Lídia
Lemos, irmã da vítima, quc,ontem, prestará declarações na-
quela delegacia. Lídia afirma-
ra quc, ao contrario do que

firmara Marina Custa, esta
lão rompera o namoro com

Afrânio, a despeito da pressão
.!« sua iamilia e do namoro que
ela entabolara com o tenente
Bandeira.

Afirmou que, depois do rom-
pimento aparente-, Marina Cos-
ta insistira em telefonar, todos
os dias, para o bancário, com
quem, possivelmente, mantlvera
encontras amorosos.

D. Lidia acrescentara, igual-
mente, que Marina só deixara
cie telefonar para Afrânio,
quando este viajou paia Bau-
ru'. E, estranhamente, ao che-
gar o bancário de São Paulo,
uma voz feminina procurara o
bancário na agencia do Banco
do Brasil de Botafogo. Essa voz
— segundo a policia — perten-
ceria a Marina.

NAO COMPARECERA' AO
DISTRITO POLICIAL

Conforme adiantamos cm
nossa primeira edição, o .senhor
Leopoldo Heitor foi recebido
friamente na Ordem dos Ad-
vogados cio Brasil.

Quando o advogado lia a
carta para os conselheiros da
Ordem — carta já divulgada
pela imprensa e distribuiria pe-
lo próprio advogado — recebeu
a informação lacônica de oue
a Ordem já tomara conheci-
mento do documento, pelos jor-
nais, e estava ciente do fato.
Ainda assim o sr, Leopoldo
Heitor vaUu-se da opórtunida-
de para chamai- rie ridícula a
atitude do delegado Hermes Ma-
chado, que lhe endereçara a
missiva.

Apuramos, em fonte segura,
que o sr. Leopoldo Heitor náo
comparecerá enais ao segundo
distrito policial, como era seu
desejo, em face do "gelo" da
Ordem, c, sobretudo, porque
insultara o titular daquela dc-
lsgacia, sr. Hermes .Machado.

O motorista
dirigia com um
"amor proibido"

O auto-lotação 4-10-71. li-
niia Copacabana- Salgu-.iri-
nho, levava doi.s casais amo-
roses: o motorista e a "prol-
bida" Nely Rodrigu-s, de 23
anos, casada, residente na a-
venida N-S. de Copacabana,

1302, apto. 902, e José Virgílio
de Oliveira, de 34 anos, ope-
rarlo, residente á rua Taba-
tinguera, n°- 507. c sua noiva,
Lucia de Freitas, de 21 anos,
solteira, residente na rua Go-
mes Carneiro, n°- 1C1-

Os noivos iam ágarradinhoa
e o motorista aproveitava o
quanto podia o seu amer prol-
bido. Tanto assim que acabou
se esquecendo do volante, ua
altura ria Fraca Corumbá.
próximo ao Corte ds Cantara-
lo, e o auto dcrrapoti e capo-
tou.

Temendo as conseqüências,
o motorista fugiu, deixando
a "proibida" presa de nervo-
sismo c o casal de noivos com
ferimentos coiitusos c escoria-
ções pelo corpo-

Essas Irè.s vitimas foram
medicadas no Hospital Miguel
Couto e retiraram-se em ss-
guida.

tídarios distritais, serão 1
cados á representação regii
dos respectivos partidos, co
observância dc vários crlt
que a lei especifica, As so
verificadas em cada distrito
rão tomadas pura a cons!
ção da votação regional do
tido. Determinar-se-á o 1.
ente eleitoral regional diii
eio-se o numero loíai das
bras verificadas na circuiu
ção regional, pelo numero
lugares ainda não preencli
pela aplicação dos quocle
partidários distritais.

Estarão eleitos para a i
sentação partidária regio
tantos candidatos indicados
Itlll pari ido. quantos os res]
tivos ciuociente.s partidários
gionciis indicarem, na ordem
tabelecida pela llsat reglona
gistrada peio partido.
100.000 ELEITOS

Os p n r t i d f> i político-,
acordo com o projeto Ceri
serão constituídos de pelo
nas 100.000 eleitores, distri
dos por 10 ou raiais circun
ções eleitorais, com o min
de 10.000 eleitores cm
tuna. Peio visto, o pedii
registro terá que ter mia
d o b r a d o de assinaturas
comparação com o sistema
gente atualmente. Com
diminuirá o numero de paru
CASSAÇÃO

Os representantes partia*
regionais, eleito.; por indici
rio partido, a este ficarão
eulndos. o representante
trital só poderá se transi
de partido político, sob cuja
¦renda se elegeu, para 01
através o recurso de elei
Requererá ao TRE a desi:
ção de data para a rea™
de eleição de recurso, 110_
trito em que foi eleito,
qua o representante obt
autorização para mudar de]
tido, será indispensável
compareçam ás urnas.
menos dois terços do numen
eleitores que o elegeu, e des
a maioria vote favorave.
te á transferencia, As ak~\
resultantes desta eleição,
rerão por conta do 'eI>rcl

tante que a requerem
Ao partido político,

seus representantes (|ue
faria rem seu programa -
diretriz traçada nas om
conceder-se-á uma »{« 

§
ciai dc cassação-d- " '
Para o exercício desta 0#
rá indispensável a autoria
cia convenção regional, qw
se tratar rie m>f c"lal ,v
deral ou estadual, da cf
Cão municipal, no caso a*

presen 1 antes municipais e
encáo metropolitana- Q

irai ar de representa

cot

conv
do se

VIAJOU PARA OS ESTADOS
UNIDOS 0 SR. VALEKÍÍM

BOUÇAS
Viajou para os Estados Uni-

dos o sr. Valentim Bouças, con-
selheiro financeiro da Comissão
Mista Econômica Brasil- Esta-
dos Unidos.

O sr. Valentim Bouças vai
como chefe da Delegação Brasi-
feira á Conferência dos Paises j
Credores da Alemanha, cuja se- ra. .
gunda,, fase se realiza em Lon* 1 A 

^g^tigos,

UU OU" navi..- •*¦- ¦ _ B(V,

do Distrito F«fra,'.°BS
correrá 110 Tribuna Re 

fi
do Estudo de onde foi «

presentanto.

o? candidatos seta ««5
dos cm convenções. Mas,
rão quando eseafflWov
um deposito em «taW»
to bancário oficial «
econômica do gom»
garantia eleitoral, oe m"
ma em dinheiro «tabtí

pelo diretório.naaJofflrt-«
lido e que nao podei» 

»

ferior. nem superior aos »*.•

tes mínimos: (

Para candidatos 
-a *g

federal, de 30 a 80 na ,
ros: para çand 

dato-a «J.

estadual, de a|B " 
,

aeiroai par» vertlança ¦ ¦
niclplos demais de W^

n 
de menosbitantes, a

para municípios de 1»;
100.000 habitantes.^ -^

taça
luto

necessária

5000,00 cruzeiros. Se
to conseguir u
ou superior a umto conseguir uma.jgg»w

Ia que seria "^77epò*it'
eleger, evantará.0^
qual. nao se vmmc» b
condição, revertei» «

flefo rio vespecmO^
Pelo projeto 1. .;-¦-•- w,™

lidos serão obi' pdos „J
rigorosa escrituração 1

tem 'w(iíl

•k
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PA DAKÍA PARA OS ARTISTAS DA CIDADE

ÍÍST.IV-ÀL IE DA!!|f
|5Se,íiís0 domingo préxi-
|q Teatro Manicipal

* ¦ i fã

Wf "M

i' "í

&

~ ~^

try*

«/.domo. umn cias jovens dançarinas da Escola de
Jenlio Municipal r*ue parliciparão do Feslivai de

.,(Dejon/io. domingo próximo, em nosso grande
Icnlro

flDO prio DrpiirU-
rjde Difusão Cultural

i, presentemente
estão dc Celso Kelly,
...M domingo, rliu -ó,
jns da manhã, »o Toa"j.jpal. 

o primeiro Fes-
j Dinra c Desenho, dc-"bcluslvamentc nos ar.

.licos, amadores c t;j-
atítarte da cidade.

i festival nu apre-
liíe Instantes de movi-
nít ritmo pelas jovens'sda 

Escola de ünile
jjjnl, a fim de que os
jede-enhistas, profis-
lio amadores, possam
lia rápidos desenhos,
::a;íim as sugcílúra ms
ii oi dança pir.i eu.

: ÁCIDOS TEM
.'ílííhiu

IS!
ííclo funciorujii noimal-
lltiio úrico t *!¦ loxinas
iiurpjf provocando do"1»

oifiOi cm ps f*4 içados. rou*-
IüjwKs ou diminuus, ar-
ri dolorosas, pés inchados e
SM!|osiliíturbios(|iie arrui-
i!»iíe¦ Ajude seus rins a
íOitngue tomando Pílulas
Cjtus:,! tratamento os rins
lllnlullur mrlhor. ellinl.
sj.-iiT.fnií* or> ácidos *: loxi-
Hinvenenam o sangue c
íMm (ises diílurblos I5v
tütiiua saúde. Logo spón
tóllJCSÍSdí Pílulas FpSI"!'.

isulidos,tornam-se m*?is
0»ll-esl«r desaparece r-

í!nUr*í novas
MMIM dlíDOSIcSo CnrriFriv

!0|f Pílulas Foster „
e diiretica.

M

cerrar-so ? apresentação com
alguns números de bailados.
Qií'i serão, igualmente organiza-
dos pelos professores Gert-rude-s
Wolfl e Américo Pereira, da I5s-
cola de Baile do nosso princi-
pai teatro.
AS JOVENS DANÇARINAS

OUE PARTICIPARÃO
DO FESTIVAL

Onze jovens dançarinas da
E.-cola de Baile participarão eu
Festival: líojan Cavina, Marlen
Aclamo, Dicléa Ferreira, Hhii-
ley Menezes, Miriam Cavina,
Ligia Prata, Tereza D'Anuino
Eloiza Menezes, Iont Bellini
Luzia Garro de Moura e Gsor-
cclla Medanha.

A programação musical e.ia
| a cargo do pianista Gcorf*c lli-
: balowsky,
I AS SOCIEDADES UE AKT15

CONVIDADAS
O Departamento de Difusin

Cultural da. Prefeitura dirigiu
convites às seguintes Institui-
;ões de arte da cidade, cujos so-
cios terão ingresso domiiiKO

j pela manha, no Municipal me-
diante a. apresentação da car-
teira social: Sociedade Brasl-
leira de Belas Artes, Associarão

j dos Artistas Brasileiros, Acade-
mia Brasileira de Belas Artes,
Associação Brasileira de Dene-

! nho. Sociedade dos Artistas Na-
! dorsais, Instituto Municipal de' 

Belas Artes e Diretórios Acade-
micos da Escola Nacional de
Belas Artes e da Fcauklade Na-
cional de Arquitetura da Uni-
versidade do Brasil.
AMADORES E ESTUDANTES

DE ARTE
Na secretaria do Departainen

ío de Difusão Cultural, á. rtfs
Manoel Carvalho, 2" andar, aue
:-.-;> do Teatro Municipal en-
contram-se ã disposição da
amadores rie art*?, artistas e es-
tudantes de arte que nao per.
tençam ás sociedades menciona-
fias' convites individuais para o
Festival, os quais poderão ser
obtidos, diariamente, das 12 às
17 horas.

i(JAS DA PELE E CABELO
Ho tios cravos, esninlias c cezemas. Extraçáo«nu r srm cicatrlz tios nelus rio roslo, sinais o ver-

,iffis* 'paspa - Pelada - Queda do cabelo.
ym Pratica Hospitais Berlim, Paris, Viena,Nova 1'ork - Rua México, '"1-15." — Tele-

fone: 22-0425 — De 3 às G.

PA
de Augusto

STRINDBERG
[ a peca de hoje do grande

programa

ria do Teatro
universal"
apresentado pela

nisto

Hevisío Tupi
às 21,20

s°b o alto patrocínio da

10! S
HACH

EWING
INE C0MPANY

m
Carlos Gomes

bo" (1892). A cria- |
çã© mais perfeita do ge*
nl artista ferasildr©.

contra esta jóia sinfônica
XXIII

SALVATORE K U B E IIT I

MILÃO, 

6 do junho dc 1892."Já sabes quc nõo era possivel dei-
xar pastar éste centenário colombiano

sem dor sinal de vida. O tal "nhó-Colombo" an-
dou cm U*V2 agarrando macacos polo mato a
mctonrlo medo na gente. Eu, porém, quo sou
meio "homem", meio "moeoco velho", acabo do
mo vingar dele, pois agarrei no tal "nhò-Colom-
bo" o botei-o cm musica dcide o "Do" mais gra-ve até a nota mais aguda da rua da amargura,
Tstou vingado, arre diabo!

Eu sigo para lá a 3 dc julho. Até breve,
muiro breve. Sou teu egredecido amigo

Carlos."

Assim escrevia a Escragnollo Daria, Ccrlos
Gomes, com aquela sua pitoresca bonomia,
anuncianda-lhe a criação do poema sinfônico-
vocal "Colombo" em 4 partes, que faria exceu-
tar pela primeira vez no Rb de Janeiro.

Ensaiou-o e dsrigiti-o éle mesmo, no Teatro
Liriso, cm agosto dc 1892.

E foi uma desilusão tremenda para o autm
a acolhida da platéia c da critica carioca: frieza
obscluta do publico, hostilidade impertinente da
imprensa.

Diz sua filha ítala, talvez com uma boa do-
se de razão, quc os "mclómanos dc então tinham
ido ao Teatro Lírico para assistir "á nova ópera
de Carlos Gomes" e tendo visto no palco mulhe-
res trajando vestidos dc baile c homens de ca-
saca, imóveis, alinhados aa lado uns dos outros,
cantando com um papel na mão, tiveram formi-
dávcl decepção!"

No entanto, o poema sinfònico-vocal "Co.
lombo c, a meu ver, a criação mais perfeita quo
o genial artista brasileiro tenha dado ao mundo
musical.

Perfeita pelo equilíbrio cm todas es suas
partes, pela correspondência exata entre a ex-
pressão lírica c o complexo sinfônico, pela ríquc-
za da paleta instrumental, pela intensidade dra-
niático, pelo Ímpeto c alor emotivos.

Quando Carlos Gomes se dispôs a musicai
o "Colcmbo", tinha o domínio absoluto da eiçn-
cia orquestral e conhecia completamente todas
os possibilidades de cada naipe; conhecia de lon-
experiência teatral qual fosse a parte sonora de
cada goma vocal e, portonto, não exigiu dos in-
térpretes do seu poema aerobocios c virtuosida-
tie.i excessivas e, és vezes, quase impossíveis que,
em oulras ópera*, suas, tinha imposto nos canto-

Enfim, possuía uma preciosa sabedoria dis-
Iributiva para a compaginação coral c, o quc
mais impressiona, nesta sua comporão, um sen-
so admirável de proporções seja nas relot-ões sin-
(cínicas, seja nas vocais,

Nada de supérfluo c, também, nenhuma lo-
cuna a preencher".

A quem ouve o "Colombo" ocorre espon-
tenca esta reflexão conclusiva de uma satisfação
imediata: "Não 

podia ser senão o quc c!
Os dois momentos mais salientes t

que fixam o caráter da paixão c da audácia de"Colombo" foram expressos pelo autor dc modo
admirável.

Era perigoso mostrar "Colombo" enamora-
do, cantando uma estrofe longuida á sua bela;
Carlos Gomes e o seu libretista conseguiram com
felicidade evitar o obstáculo e o grotesco dc uma
situação pouco adaptável á personagem hlstóri-
ca do descobridor e apresentaram um "Colombo*1

passionalmente nebre que da forçada renuncia
ao amor, tirava incentivo para a bela empresa
que devio dar ao mundo o continente americano.

NA 

REALIZAÇÃO musical dista confissão de
amor e renuncia de Colombo é deveras, ad-
rviirável.

Sobre um leve "tremolo" de violinos, co-
mo um adejar de asas, inicia-se a famo=o "ro-

manta" de Colombo. Em principio é um recitou-
vo melódico todo tecido de inflexões descritivas,
do ambiente e do momento em que conheceu a
sua amado; depois a melodia desabroclia, flores-
co, prorrompe com aquela maneira de se impor,
tão própria de Carlos Gomes, e invade toda a or-
questra. Cantam os violinos, cantam as (lautos,
cantam os metois, numa ânsia febril de expan-
são lirica que a grande alma do "campineiro"

sabia infundir nas vozes c nos instrumentos. O

Prci.'o ds -Ângelo iígosíini, o admirável Uu
setembro

amor, o animador de todos es dramas musicais
tle Carlos Gemes, aparece nesta "ária" pela pri-
meira vez no "Colombo" e subitamente salura o
amblentfi.com a sua exaltação e o seu deli rio! .

O outro momento em que se caracteriza á
indomável e serena vontade de vencer que tem
o navegador é na 2" porte, quando o frade apre-
senta "Colombo" aos soberanos na corte dc Es-
panlia,

O rei Fernando não crè nas palavras chcivi.i
de entusiasmo do frade. Compreende-se logo cs-
se estado de duvida do rei, pela pergunta quc di-
113c a "Colombo".

— "Qual c o teu sonho!"
E "Colombo", como se estivesse embeveci-

do numa contemplação, começa o descrever com
a paixão do crente as maravilhas da sua visão.

A melodia é comovedora; simples, ardente
nas palavras, vivilicando-as com acentos de to-
nalidade policrómica, clova-se, p u r i f i c a-se
transforma-se numa jóia resplandescente.

A orquestra vibra, freme, agita-se; são co-
Içics nos violinos, anelos nos obóes e nas ilau-
tas, vórli.ccs nas, violetas c nos violoncelos, pra-
pólérícias nos metais.

Tudo palpita com a arisio olegante e ab-.or-
\cntc do navegador.

O rei não cede ainda, mas a tainha sente-
se invadir de umn (é imensa.

A corte divide-se em dois campos que ac*
poucos se tornam uma só massa de entusiasmo
pcia palir-ra colombiano.

Um "concertato" de grande extensão aco-
lhe todas estas vozes discordantes que a pouco
e pouco vão convergindo para uma única resolu-
ção: aquela que 

"Colombo" ambiciono.
Acima desta massa de sonoridades varias,

Ò2 ritmos diversos, de melodias que se perse-
guem, a voz de "Colombo" eleva-se sempre ai-
tamente serena, como uma fonte de luz que res-
plondece sobre todas as coisas e que aponta o
caminho da glória e da fé.

E, quando para aquiescer ao desejo de Isa-
bel, o rei, tambcm já conquistado pelo fervor do

"rcicíor o hmdaáor a'e "Don 
Qüixole" cm

de J8S(7.

apóstolo da nova idéia, decide dar a "Colombo"
naus e maiu|a c lhe ordena zarpar, criando com
o seu nome, glória imorlal no novo mundo, o cò-
ro explode num hosana fragoro:o c a orquestra
da frase melódico do Colombo lar um hino de
soberba expressividade heróica e dc mognifica
sonoridade.

iuIc poema cem oTERMINA lumine-ver.icr^e"rlir.o 00 Novo Mundo".
Esta pasma musical saiu indubitavelmente

c'c um jacto <!o inspiraces de Carlos Games; a
in:pira;üo voluntariosa não consentiu quc oòser-
vações de ortíem fcrnsl impcdícsem a incandss-
cência do per,r.omcn'o criador.

Tol como se uma cxoltsção mistica — fei-
ta de reconhecimento, dc admiração e de fé —
invadisse o grande coração do genial brasileiro,
ao cempor éste Kino ao Novo Mundo, Carlos Go-
mes elevou-se a uma atmosfera de pura poesia,
<-r,can.'-idoramcntc emotiva,

O próprio fato dc haver empregado o tempo
314 ccisa inconium para em composições da tal
natureza — demonstra como o sentido dinami-
co egitava a sua scnsibilidsde criadora.

Através do crescente sonoridade tio coro c da
crquestra passo, como onda, a voi profética da"Colombo":

"Vedo fori lampegglai
nell'albor rintiovator,.,

o que se juntem <-,-- veies de Isabel e de Fernan-
do — 03 soiierencí de Espenha — c n voz do
Prode qua foi o primeiro n conduzir o excclsn
rjenoves á córíe.

Parece quo destas vozes, a composição re-
cebe uma vibração maior pela magnificência dos
sons, pela amplitude e as sultlimiJedcs das in-
ílcxõcs.

O Novo Mundo está, polpitonte, neste Kino
d; Carlos Gomes.

(CONTINUA NO PRCXIMO SÁBADO)
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ATÉ ONDE VAI A RESISTÊNCIA DO CARIOCA?

100 cruzeiros custa hoje
o que ontem custava 30

E a metade da populaçã o do Rio não está satisfeita
com o que ganha — O resto conformou-se

Chegaram os cariocas ao
ponto máximo de dificuldade
de vida? Ainda podem resis-
tlr ás privações impostas pe-
la vertiginosa alta dos pre-
ços? Continuará tudo a su-
bir?

Aí estão as perguntas an-
gustiadas que surgem em to-
das as conversas nesta atri-
Mada e tão dificil São Se-
bastião do Rio de Janeiro.
O DINHEIRO NAO DA*

Os ordenados têm subido,
também, mas muito mate
lentamente do que os preí
ços:.

Reeultado: ninguém pode
mais pagar aluguel de casa.
comprar comida, comprar rou-
pa e dentro em breve nem
mais sair do barraco para
trabalhar poderá o carioca,
pois lhe faltará dinheiro para
pagar a condução. Os mais
favorecidos sairão á rua com
um carrinho de mão cheio ae
dinheiro possa comprar um
par de sapatos. Tudo como
na velha China em que se
vai transformando esta mal'
fadada "terra da promls-ão".

Novas reivindicações de sa-
lárlo se avolumam. Agora são
os funcionários públicos que,
não podendo mais suportar
o custo da vida. pleiteiam au*
mento de vencimentos.

As estatísticas que DIÁRIO
DA NOITE já ofereceu aos
leitores mostram que um fun-
cionarlo para ter o mesmo

Dr. Afcaulío Martins
ESPECIALISTA

¦ a|i*j| Brnnq. asmática
ASnBfl Brona. crônicanvmn ci)n,pUcaç6e8

Quitanda, 20, 8. 401 - Telefo.
ne 32-0049, de 3 às 6 horas, cx«
ceio aos sábados — ótimos re*

miltados desde 1929 ...

padrão de vida que tinha cm.
1936, precisa ter os seus ven-
cimentos atuais duplicados.
Mas alegam os poderes pu-

blicos que o pais não tem dl-
nheiro para pagar o aumento
e que se este fosse concedido
provocaria novo e tremendo sur-
to inflacionarlo que atingiria
todas as classes social?. Entre-
tanto, è impossível conter este

Auxílio de f75
mil cruzeiros á viuva
de um deputado

Foi apresentado á 'Assembléia
Legislativa do Estado do R.u,
projeto de lei pelo qual lica
concedido á viuva do ex-aepu-
tado Francisco de Paula Para-
nhos. da bancada do PSD e que
faleceu domingo ultimo em
Cabo Frio, o auxilio ele 17,")
mil cruzeiros.

'.aa ¦*

Distribuiçà o da
crédito especial
de 50 milhões de
cruzeiros no E. do Ric

O governador do Estado do
Rio sancionou lei que estabele-
ce $pbre a destinação do credi-
to especial de SO milhões de
cruzeiros, aberto pela lei n." ....
1.436, de 14 de "março'ultimo,
e na conformidade da lei n.0..
1.229. de 4 de julho de 1951, ua
seguinte forim: CrS 
30.000.000,00 para- melhoramen-
to de rodovias e aquisição de
equipamentos rodoviários: bi
CrS 10000.000,00 para obras de
saneamento em algums muni-
cípios do interior do Estado; e
c) CrS 10.000.000,00 par», cons-
fcrução da Central Elétrica de
Macabu e obras complementa-
res. .,

^Éyy.Ji,:

surto, com aumento ou sem au-
mento de salários, E ai está
o ultimo para exemplificar o
da média que já vem servindo
à alimentação de grande mas-
sn proletária-
INSATISFAÇÃO

E CONFORMISMO
Diante desses aspectos d*

crise que abate o carioca, o
t.B.O.P.E. realizou interes-
sante pesquisa de opinião pu-
bl.ca formulando primeiro esta
pergunta:— Por quanto 

'o sr. comprava
há cinco anos. o que hoje custa
cem cruzeiros*'

A maior parte dos homens e
das mulheres foi encontrada
nas respostas que dão como
custando hoje cem cruzeiros o
que há cinco anos se compra-
va por 30 cruzeiros.

Isso revela que o povo se da
conta da desvalorização pro-
gressivA do dinheiro e das dl-
Utilidades que tal fenômeno
vem acarretando.

A outra parte da "enquete"
do I.B.O.P.E. procura lixar o
aspecto de serem os ordenados
sempre pequenos para a vida
que se quer levar e de também
os que vivem de rend:mentos
se queixarem de tudo e princi-
palmente dos impostos.

Foram encontrados, em nu-
meros Iguais, os que vivem de
salário e os que vivem de ren-
da. Dal ter sido facll formular
a pergunta:—: O sr. esta satisfeito com o
que ganha ou re:ebeV

A maioria não esta eatisteita,
mas a proporção dos que res-
ponderam afirmativamente e
também muito granaé.

Praticamente, metade da po-
pulação carioca está satisfeita
com o que ganha ou recebe.

Entretanto, também e licito
considerar que muitos cariocas,
diante da inutilidade da luta,
já estão conformados com a
miséria.

MARIA à's
^

£?
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ASSUNTOS MÉDICOS
ÁLVARO VIEIRA ; •

DE ONDE VEM A PARALISIA? :!
Anunciam os Jornais pelo menos dol3

casos positivos de paralisia Infantil em Hs-
üende, aqui bem próximo da Capital Fe-
deral. Não há motivos para alarme, dteem
os sanllarititas. Maq de onde vem o vírus dá
paralisia infantil? E"e:" a dolorosa inteiro-
sação. E apare:em eajos nos Estados cio
Paraná, São' Paulo, Mlflas. Pio e outros.

Serjám de geração "espontânea os micró«
blos dea;a moléstia'que a;nde justamente a,
infância?

A ciência neste particular ainda caminha
ás tontas. Sabe-se que alé um adulto pode
ser portador do vírus, que £s>o viruspoilb
ficar vivo e infectnnte durante um ano ou
mais, quc da escala zoológicu apenas o ma-

caco c ri criatura humana são os sensíveis. Míw qual será então
a fonte abastecedora desses surtos quc vem aumentando de ano
pr.ra ano. Por que npareseu na zona rural dn Rezende um caso
o outro nu ciduie, segundo declarações da autoridade sanitária
do Estado do Rio? !

Outro dia comentamos aqui sob:o o.s no-:sos gastos supérfluos
cm ediíbios pomposos e nenhum estimulo ás pesquisas. Lastima;,
velmente dn hã bem pouco a tsla d.ita é que pudemos contar
cem o microscópio eletrônico. Os módicos inic se dedicamdf
peiquisas, particularmente em Mnnguinhos, ipercebom vend-j
mentos qus não lhas chegam pai.i vestir quunto mais para se
deiicarem inteiramente n estudos tão necessários ao nosso país.
Sabemos — e nem convém anuncia:' ar;ui -- nus muitos pio-
fiss.onais compram material de seu próprio boko psra continuar
indagações ds laboratório;! Temos muitos bo;1.? cientistas er,tré
nós, mas não temos a ccmpreer.tSo ia p:deres. S esti àl na.
Câmara dos Denutadw um ppoieío da aüfessnto ds íih:T*MKtfw
profissíonais. liberais, o.ue não sai nu**.sa,*r.uaa crimir.osf PfOJ*
crastinação com sugestão a-> ds:s:tim:b jamais vistp. .,cm
nenhuma outra nação.

Não seria de desejar nomeasse o governo uma comissão de
cientistas, po:ém bem paga, para estudar a proíilaxia da. para-
lisla infantil? Estudar no Iccal do interior onde apareceu esse
caso toilos os animais domésticos e silvestres qua pudessem
ter contaminado direta ou indiretamente n criança atirnida. E'
ciaro que essas indagações tem sí;o feitas cm outros centros,
mas quem siüe se seriamos mais felizes?

Encontrada a fonte contagiante, fácil sc tornará estabelecer
medidas efetivas de proteíão á população infantil.

Quais as garantias de que êsses caso* não surtam oqui? .
Felizmente já anunciam uma vacina eficiente de premu-

nição. Mas não basta.

BREVEMENTE
INAUGURAÇÃO DA NOVA MATRIZ DA

CASA MEiYO
NA RUA SETE DE SETEMBRO, N. 145

j&wrf» CENTRÍFUGAS
ELÉTRICAS OU a GASOLINA

A VENDA NAS BOAS CASAS ^PVL>^

EMPRESA VIAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA S.A.
Xm V» M»

Sede: RUA PREFEITO OLIMI'10 UE MELLO N." MO
TELEFONE: •"8-«.*i46

ESTAÇRO RODOVIÁRIA: PRAÇA MAtA'
TELEFONE: 43-4670
HORÁRIOS

Linha Rio-Juiz de lora.
Partida do Partidas ae

Linha Ri3-Cala;uazrs
Rio

6,05
7,15 (luxo)
a.05

12,0.1 (IUJIO)
13,05
15,05
17,05 (1UXO)
18,05 (luxo)

.nilz fie Fnra
6,05
7,15 (luxo)
8,05

12,05 (lUX(l)
13,05
15.05
17,05 (luxo)
18,05 (luxo)

Parttrtiis du
Rio

«,15
12,13

Pamuov pc
Catajua/cs
15.15

12.15

Linha Rio-B*rbscen-
Partidas do Par'l(la« vio

Rio Barbacena
3.as, 5.af e Sab. 2.as, 4.as c Cas
5,35 7,15
Linha Itio-Bclo Horizonte

Partidas do Partidas de
Rio Uelo Horizonte

2,as, 4.as e Cas 3.as. .Vas i Sab.
6,30 0,31.

Linha Rio-Porto Nuvo
Partidas do Partidas df

Rio Porto Novo
5,55 5.53
15.55 15.55

Linha Rio-Munae
Partidas do Partira-, dc

Rio M u ria è
6,25 6.00

Linha Rio-C..'*;. <
Partidas do Partidas dc

Rio ("arantlça
5,30 5.311

Linha Rio-Smi .jmi neo
Partidas do Partidas de

Rio süu l.nitrençn
7,05 8.05

Lm. Rio-Caxamhu -tauiliuqüira
Parlldas dn PartlfiS-i o>

Rl(v Cambunulin
ii.ii. n.iii

*- r1' i'*v.apresenta zf^f^y v&
7 Ws£JIv'%-

UM PETISCO FOR DIA
FRITADA DE PÃO

Esta é das mais econômicas fritadas que eu conheço, mas,mesmo assim, das mais saborosas. Trata-se de fritar primeira-ments utn nires de quadradinhos de cão de forma amanhecido,
sem crqstas, até que fiquem douradinhos. .Na mesma frlgidéira,com abundante Óleo Rita, despejam-se cinco ovos batidos, asCla.ras em separado, e, temperados com sal, pimenta do reino euma.colher de queijo Parmezão ralado. A fritacia deve fritar deum lado e depois ser virada e frita do outro lado, ssm queimarem ponto nenhum. O olec abundante faz com que a. fritada fiquebem crescida. Está claro que esíe óleo deve s*r depois escorridoe a. ifltsda servida bem quentinha.' - ¦'

, Ouçam diariamente na Radio Tupi ás 12,30 horas os progra-mas de Maria Lasbisqueira patrocinados-pela-Margarina Saúde.
Aguardem o Livro de Maria. Lamblsqueira que será editado

pela Empresa Grafica O Cruzeiro.

Matou a amanfe ™
a punhaladas

SAO PAULO, 20 (Meridional!)— Ontem, por volta das 15,30
horas, verificou-se brutal cem,
de sangue a, rua üirn-ol n. 7,':.!,
em Vila Madalena, quando o in-
dividuo de nome Severino ('u-
mes da-Silva, de 49 anos, casa-
do, vigia noturno, assassinou á
punhalada sua amasla, Mariatm
Cor.celção, tentando fazer o mes-
com com um menor de nome
Jc-ão Filix da Silva, sobrinho da
vitima.

O criminoso, que agiu fria-
mente e em estado normal apóò
praticar o.delito foi preio em
flagrante e removido para is
Casa rie DentençSo onde aguar-
dará ¦ julgamento.

¦ . . . ¦>.-'-,. ¦ - „„ - ¦ '-"' •..-ii.

ff/^^x.jj.^,yyl:y.,,.u,.,yy.y^,^,í.

DENTADURAS ALEMÃS
em 3 dias

Exposição permanente do
GERALDO V lii "(iSIGKE

Dentista Prático licenciado
Ec'.° COLOMBO, atrás do T.
Municipal — Manuel Carvalho.
16-6.°-salss 65/66 — Novos ln-—-.,. yentos valiosos

.:>i'-ifrj&v »¦¦¦;¦¦':

"HORA

SSUftM" 1
ATENÇÃO

Ouçam todos os Do-
mingos, às 8,30 ho-
ras, na P R G • 3 —

RADIO TUPI, a
i^TOfím BMOBI-

da secção de
IMÓVEIS do
© JORNAL

</^AAl*>rsAAA^^s^VlW^"|>sv¦V>iyMlWWVWls^^W¦•lsA^,,

Cortinas e Tapeies
à vistci ou em

10 PRESTB58ES
TAPETES

FM! LADO DE CÍM! PARI SALES DE VISIIIS
com desenho  58,0 *> 1 m,30 x 2m,00 . 500,00
de 19  25,00 1 m,60 x 2m,30.. 644,00

2m,00 x 3m,00.. 1.100,00
CE lA - PIRA SEUS DE VISIIÍS EOUCLt • MM SAIAS DE JAKIAR
lm,".0 x 2m,00.. 1.190,00 lm,60 x 2m,30.. 8:0,00 .
lm,70 x üm^O.. 1.59 ,03 2m,C0 x 2m,50.. 1.273,00
íiri.Ob x 3m,00.. 2.290,05 2m,00 x 3m,0Ü.. 1.370,0):

íAFEIiS TIPO CGNG0UU..I
im,50 x 2m,0J 165,00
2m,' 0 x 2m,50 245,00
2m.0O x 3m,00 2C5.00

— TECIDOS PARA CORTINAS —
Pelúcia em cores para cortinas ou
estufados  lm,30 120,00
Damasco '. . desenhos e içô-
res variadas  lm,30 51,00
Passadèirâs Bonde, dèset-vhcis e cores
variadas 0m;50 25,00
Vuile  lm,40 27,00
Voile de algodão, tipo suiço  Im4(i 31,00
Elamines, com desenhos  lm,30 i7,l)9 ,
Marquisetlcs estampudas  lm,30 20,00
Moi rês, f.iirns (tircrsiis  Imjin 29,00
Linho inglês estampado  Ím,30 89,00
Gorgorões lisos  lm.™ ?8,00
Gobelins para móveis  lm,30 65,09
Matéria Plástica para banheiros lm,40 2S,00

Grande sorliinento de lonas ent to-
das as larguras u todas os artigos
de tapeçaria por preços de atacado. *£,

casa FERNANDES
RUA SETE DE SETEMBRO, 186

Fones: 43-4001 e 43-4003

,f
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Isenção dos im-
postos predial e
territorial aos
jornalistas
NOVAS NORMAS SERÃO
ESTUDADAS POR UMA

COMISSÃO
O prefeito interino, coronel

Dulcidio Cardoso, por ato de
hoje. designou os funcionário-,
Carlos Povina Cavalcante, Celso
frota Pessoa, Cai,-, Mendonça -c
os jornalistas Rafael Barbosa e
Álvaro Pinto cia Silva, represen-
tantos, respetivamente, ria ABI
o rio Sindicato dos Jornalistas
Profissionais, para constituírem
uiíha comissão que, sob a prsl--dencia cio primeiro, elaborará
tim projeto clc reforma cio ciei
creio (pie concede isenção de im-
postos federal c lerritoral aos
jornalistas profissional-, visando
estabelecer novas normas lia

B execução do referido decreto,

Outra célula
do Brasüino

Agentes cia Divisão clc Poli-'
cia Política o Social vareja-
ram ontem a antiga série ais-
trital rio Partido Comunista,
na Travessa Orquídea n. 10,
cm Bento Ribeiro, onae vinha
avuando o agitador Marcai
Ribeiro Magalhães, ali resi-
dnte.

Ssgundo ficou apurado, Mar-
çal, que logrou evadlr-se, obe-
de:e a orientarão do perigoso
comunistas Brasilino Peri-i-
ra.

DESTROÇOS DO EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO. ONTEM DESABADO EM BOTAFOGO

PÂNICO EM BOTAFOGO

esabou o edifício em eon
Minutos antes havia sido completada a segunda lage
Cinco operários feridos — Um deles íoi retirado dos

combros pelos bombeiro 3 — Inquérito na policia
es-

Tombou mais um edificio
da cidade. D.sta vez o des-
morônam.ritq ocorreu em Bo-
tafogo, na rua Gullhermina
Guinlhe, 36/40, e cujas obras
estão o cargo da firma Cons-
trutora Jofre Ltda., com es-

REO-PETR0P0LIS
Estourou o pneu do ônibus e o veículo pre-
cipirou-se num pequeno rio da estação
Carlos Chagas — Sete passageiros feridos
— O motorista apresentou-se á policia

«Na noite de ontem, cerca
das 23 horas, trafegava pela
_:itga cs Ta da R.o.Fetrópo-
lis o ônibus chapa 8-18-30,
ria Viação Estrela rio Norte,
quando, a altura cia estação
Carlos Chagas, ria Lcopoldi-
n i Railway, o veiculo (leigo-
vernou-se em virtude clc ter
cstouraC.a um cios pneus, re-
sultando ir parar no interior
cie um pequeno rio que passa
por ali.

Em conseqüência cio acldun*
te, saíram feridas a.s seguiu-
tes pessoas, passageiras do
coletivo: Juraci Maria aa
Conceição. Wilson Teixeira,
Darío Pinto clc Carvalho, Vai-
deinlro Dias, Maria Margan-
da da Silva. Manoel Jacinto
da Silva c Ivete rie Andrade

Silva, residente i. rua João
Rego, 29, cm Olaria, todoi
coiíi escoriações generalizadas,
reurando-sc depois dc medi-
carias no Hospital Getulio
Vargas, com exceção ria úl-
Uma, que ficou internaja, com
suspeita rie ter fraturado as
duas pernas c ante-braço oi-
relío. além clc outras contu-
sões.

No local esteve o eomissa-
rio Primavera, do 20." Distrito,
que tomou a.s providencias rie
sua alçada, requisitando o U.
K. P.

O motorista do ônibus, João
Cardoso, que não teve culpa
cio desastre, apresentou-se á
delegacia a fim oe prestar es-
ciarccimentos no inquérito
instaurado.

L ' -=s&s_ll_$_i__W
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DIRCINHA BATISTA. DA "BOITE PERROQUET"

TUDO FRACO
Não sabemos bem porque, a.s nossas "boites" c bares nn-

dam fracos, O certo- porém, c que em todas as nossas casas de
vida. noturna, a tristeza está dominando. Não se compreende,
par exemplo, que uma casa que está apresentando um cartaz in
lernacionai, como seja a cantora mexicana, Eva Garza. não te-
nha frccr.ciir.ia que. mereça destaque, isto esta se dando na"boile" Acapulco, que vem tendo um movimento fraco, apesar
detestar cantando na casa a "voz de veludo do México". Esta
ausência de viria noturna na cidade é lamentável, contudo, é o
oue vem s,. registrando quase diariamente. Apenas aos sábados
o domingo?, e principalmente aos sábados, encontram-se as casas
cie vida ntlurna cheias de espectadores.

Para apresentarmos aqui uma crônica honesta e sincera,
precisamos ressaltar que, apenas "Night And Day" e "Meia
Noite" estão constituindo as exceções dessa regra tão desagra-
davel que ;e vem verificando na vida da metrópole. Só pode-
mos atribuir isso ao enorme cartaz de Agus:in Lara, no "Night
And Day" e, na cnsa do "Palace Copacabana Hotel". Anos
Criuld, que. diga-se de passagem, é também um nome conheci-
co quase mundialmente. O nus.o desejo é que todas as nossas
casas noturna; tivessem regis'rando grande movimento, não só
poi'que o _(,i nasceu para todos, como também parque não re-
percuie bem que uma cidade tão falaria como o Rio, não pos
Hi3 vida noturna, pois. é sabido por todos que a vida noturna de
unia cidadã e o que mais contribui para que esta cidade seja
falsria e conhecida por toda. as grandes cidades do mundo,

HCLIO LEOKNE

PELA NOITE A DENTRO

critorio á avenida 13 de Maio
23, 20." andar, sala 2031, e sob
a responsabilidade do enge-
nheiro civil Carlos de Olivel-

,ra Gomes. CREA 2751-D.
O imóvel desmoronado se-

ria de 3 andares e estava sen-
rio colocada a 2.a laje quando
ocorreu o desastre. Estavam
os operários, cm numero clc
10, fazmclo serão, a fim de
terminar os serviços, o que
efetivamente aconteceu as
19,30 lioras. Cinco deles ja
haviam se. retirado, c o vijjia
João Batista fora tomar um
café na esquinei.

Pouco depois, cerca das
19,50 horas, um forte estrori-
rio foi ouvido, alarmando os
moradores da vizinhança.

O edificio cm construção
desabara.

RETIRADO
PELOS BOMHEIKOS

Imediatamente, foram avl-
sados os bombeiros, rumando
para o local o Serviço clc Sal-
vamcnlo do Posto Central, sob
o comando do capitão Fraga,
e também os rio Catctc, cu-
mandados pelo capitão Saulo.

No meio dos escombros lol
retirado o operário Nilo Du-
tra, de 22 anos, solteiro. Es-
tava preso sob uma laje, su-
írendo forte contusão no to-
rax c escoriações generaliza-
das.

OS OUTROS FERIDOS
Ambulâncias do Hospital

Miguel Couto recolheram u-
qucle e mais Américo Gripp,
de 2S anos, casado, eiicarrtr-
gado ria obra, morador na
estrada das Pumas, sem nu-

mero; Gaudenclo Cardoso ce
Andrade, de 38 anos, solteira,
vigia; Heraclito Ribeiro LI-
ma, de 40 anos, casado, e Sil-
vio Gonçalves da Rosa, de 21
anos, solteiro, todos ali resi-
dentes, e que apresentavam
contusões e escoriações gene-
rallzadas, retirando-se depois
de medicados,

NO I.OCAL
AS AUTORIDADES

Cientificado do ocorrido,
transportou-se para « rua
Guühcrmina Guinle o comis-
sarlo Silvio Costa, do 3." dis-
frito policial, que prbvldcii-
ciou o comparecimento dc
soldados para isolamento do
local, .serviço este também
auxiliado por guardas da Po-
licia de Vigilância da Prefci-
tura.

A seguir, solicitou a autori-
riatle o comparecimento da
perícia, c registrou o fato para
o competente inquérito, a fim
de .serem apuradas as respon-
sabilidaries.

siruciío

doJoão Batista, o vigia
dficio desabado

FALECEU JOHN OARFIEU
NOVA YORK, 22 UJ. P.) -

.alecu ontem o ator rio teatro
c cinema John Garfield, na
idade clc 30 anos. Garfield, que
ir-vc origens muito humildes o
chegou a ocupar um posta
destacado na tela e na ribalta,'foi encontrado morto no inte-
rior do apartamento de uma
atriz, situado diante rio alisto-
cratico parque Gramercy. Um
medico, chamado ao aparta-

Presos ho interior do açouguo
Mo interior cio açougue sito

á rua S. Cristóvão, 515, a guar*
n:çáo cia R.P.5. chefiada pelo
investigador 1.33!), prendeu, na
madrugada rie lioje. os Indivi-
duos Osvaldo cie Oliveira, cie
m anos, domiciliado em bar-
ração sem numero do mono
dos Macacos, com entrada pela
rua Senador Nabuco, em Vua
Isabel, c José Cruz rio Nasci-
mento. de 18 anos. morador na
rua Capitão Macieira. 220. em
Maclureira, quando se prepara-
vam para agir.

1 " 'I

Um terceiro elemento, que
ficara na porta daquele esta-
beleeimento para viginr a poli-cia, fugiu á aproximação ria
viatura, deixando os "colegas"
entregues a própria sorte.

Os dois meliantes presos, au-
tuados na íorma cia lei. clecla-
ram que são egressos cio SAAi
e peritos nrrombadores. tendo
se especializado na "arma pe-sacia", rienom nação pela qual
é conhecida aquela maneira tíe
roubo.

Osvaldo e José foram reco-
Ihirios ao xadrez do 16." Dis-
trito, por ordem do comissa-
rio Carlos Santos, que também
requisitou o GEP.

menlo pouco depois rias io bo-
ras cia manhã, comprovou que
John Garfi:!:l havia ueümbl- |

lobn G_r/.'eíd
c'o om conseqüência de "um
ataque do coração". As auto-
ricincl;s policiais, investigando

as circunstancias que rodearam
a morte rio famoso artista, no
apartamento ria bailarina e
atriz íris Whitney, declararam
me Garfield dirigiu-se ao re-

ferido apartamento na noite
anterior.

O ultimo filme de Garfield
foi "Ne llan AH The Way", e
o ator estava preparando cm
Nova York uma excursão t:'a-
trai de verão pelo interior rios
Estados Unidos.

Damos hoje Dircjliha Batista,
qui está cantando e encantai.-
dojijiia "boite Pcrrociuel," rio
nosso amigo Jaime Redondo.
Dircinlia é uma voz que dispe-n-
sa comenaílos, pois todos estão
acostumados a ouvi-la c admi-
rá-la.

a ¦ *

. __iu o cusco da Continental
cm que está gravado o samba"Ltima" de Paulo Marques e
Alice Chaves, cantado pela Lln-
da Radriguis, que .está no "A:
rapulco" fazendo fucesso com
o formidável samba. A dupla
de compositores do "Lama" está
de parabéns, pois,-' sem dúvida
alguma, a letra do samba está
maravilhosa e também a voz de
Linda Rodrigues. ¦ Vai ser um
Micesso.

Ond. nida aquela mulher ria
capa preta, óculos escuros e
que não tira as calças... cum-
prldas. O Avisticles anda com
saudades dela. Ela desaparece?
Isto não acontece com a outra
tlo."martine seco", que está

muito para os
çâo.

'furos" desta se-

1I'V-

1
• f.uz Del Fuego eslá na Bahia.
Não levou os "brotos", mas sò-
mente a cobra. Foi fazer misé-
riasria com a sua serpente na |
inauguração do Hotel do Blan-
chi. Como a cobra c rie maio:'
e os "brotos" ficaram, e pos-
sivel que se não repita os acon-
tecimetiíós ocorridos ultimam.;-
te ehi São Paulo com o Juizado
de Menores.

Norma e Jardel, andam de
romance' no "Bar Marrocos"
Aliás, "Marrocos" . agora o n
bar dos artistas, depo's das 2
da madrugada, Os rapazinhos
de "olhares vagos" mudaram-
o; com armas c bagagens para
o "Siroco".

Padilha, seií-tl-do!
"Acapulco" foi passado nellan

te. O nosso amigo Aguinaldo
disse que precisa descançar uni
pouco. Aguardemos os aconte-
cimentoá' cem a nova direção

Agradável
e

BENÉFICO!
A Magnésia S.
Pellegrino, dis-
solvidaemágua,
pelo cheiro e sa-
bor, é agradável
de tomar.
E constitui um
anti-ácido po-
deroso que, de
forma natural,
corrige a pre-
guiça dos intes-
tinos. A Magné-
sia S. Pellegrino
é purgante e de-
sinfetante do
estômago e
testinos.

|I__

é

I
ÉÉ
I

A senhora Maria Earbara Farias Alves, quando ialava à
reportagem

LATROCÍNIO ÈM PLENA GUANABARA

ms m\ ___ __ 
"«_

m I
m estômago e in- |§ I

| É testinos. Á
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is marugo
Huafcmafa" teria si
morto dentro úu lote
Acusados os marujos do "Dicto" — Desapa-
receram os 3.000 cruzeiros que a vitima rece-
bera momentos antes - Equimoses pelo corpo

Em
vidros

e
lofinhas

çeni por cento, jo^s. contribuiu,,'da casa da Praçadp.Lldo,
" K¦¦•- '¦•í_i____._à__i.V,:.i___^

MAGNESIA
S. PELLEGRINO
• Com anis • Sem anis -

EFERVESCENTE

í VEN0> EM T00a PORTE
XAVIER.M 3

A morte do marítimo Vinl-
cius Antônio Cabral Alves, de
34 anos, ocorrida domingo ul-
timo quando, cm companhia
de marinheiros do navio no-
ruegués "Dicto", atravessava
a Guanabara, esta sendo en-
cararia por sua familia como
crime de latrocínio e nâo co-
mo um acidente no mar, con-
forme toda a imprensa notl-
ciou inclusive o DIÁRIO DA
NOITE, na ultima segunda-
teirii

O. cote "Arapua", mano-
brado- pelo câtfaeiró ' Manoel
Santos de Oliveira,: no qual
Ia Vinícius, que era maqut-
nista do-navio "Loide Gua-
temala" e os marinheiros no
rueguezes com duas mulhe-
res, não teria virado, por ex-
cesso de peso, como foi dito.

D. Maria Barbara Faria
Alves, esposa de Vinícius í
com êle residente, acaba de'
narrar a reportagem que seu
marido, horas antes, com ela

É__-______U4'-S__^

estivera fázsudo compras no
centro da ciriarie. Na Praça
Mauá encontraram-se com u
marinheiro Marcolino de tni.

do "Loirie Argentina" e este
pagou ,i Vinícius 3.000 cru-
zelros que lhe devia.

Ali, separaram-se, ficando
seu marido cie regressar ao
seu navio,

Agora o próprio Marcolino
e uni medico amigo ria fnml-
lia nfirmam, como . o fu*.
também a sra. Maria Barba-
ra Faria Alves, que o corpo
de Vinícius apresentava equi-
moses no pescoço e outros si-
nais de luta pelo corpo, jus-
tificando as desconfianças que
nutrem de ter sidh clc assai-
tado cm pleno mar e rouba-
dn do dinheiro que levava,
pois apenas 300 cruzeiros fo-
ram encontrados cm seus boi-
sos. ,

Ao' que consta a familia vai
pedir a polícia abertura de
inquérito para apurar o fato.

Por 1CNACI0
M. ALTAMIRANO

Desenhos dc
DAVID COOPER

ADAPTAÇÃO

[tKSIl.MII lli, I \|.m u, .... |
le, íianocla, fingiu tl.'it_-_.V. 'í.'."" -,vl

Ia: Sll!
iíi liili-

'011-13laha iironlti |mii tesouro, Chovia ,i ,-^ril,.,'.' ';'"'"•' nn,,,'.
cnU.1, a Jovem lol encontrar io ' * in<
In. r m,ir,-.„l„. (j,,,,,,,,,, ..... "'ii .1,
seu sono Süjoiiinuo, vurlflrou _", lS|,,|l«
__":!,,|.,.,::..'!':l'í'ir«»'¦¦"¦ n"'. _£_*l-nilos iirociirtivnm i-i.i.siii.-.V"-.'"^",.'"• tt*oliegn íun portador eon, ,„„,,'', .n; ..comunicando su:, resolução » ' 

; ,'a h_felicidade ao lado do i,,,,,,,,,, ' » d

I Um empregado anunciou a presença da afli-
ta mãe e reu, acompanhante O prefeito or-

denou que entrassem

:iii O que se passa com a sr., D. Antonia?

5_f' ¦ V,-

' !____¦'•' ifi\ Ii; I mLm

_ü__

Que se ha de passar comi-"'
ro, senhor prefeito' Uma
grande desgraça" Minha

filha foi roubada esta „
________ •"-• ____!

Sua filhai A manueüla, a moçc mais lin.da clc Vautcpec (•; quem teria sido?

S Mas, como isso acon. ! j MT '
( teceu, senhora c quo 1 í f IVy^poclercmcs fazer? I- ' ' Tll

/ Zafco! Esse grande. /

\'"' icnhor
dan te? NSo?
Kejisslm, ^

«Ul
1.no.') «nhnr^d
Anil ' Por

baittio -ini
iDiiçaj I

Dona Antorih exiilicou tudo o o.ue •.alil.-, do doloroso -ni,.i
e.\pn/. a sua petição: queria a filha, viva ou morta norou...lia perdê-la a vê-la entre o: bandidos o comandam- Jrem interesse o relato, mas opoz forte negaiIva ;is nr"téntí¦¦-nhora: sua- tropas eram Insuficientes, tinham ______Capital, escoltando um personagem e flnalmcnie. nàn cnnh.'a reçlão ondo se «¦¦.•rondlam os "prateados Nicolas ,l1(.r(,lel „ia guia-los o lambem o aumento de mal: uns in ti„.ni,„

amigor, asseverando oue ';e o triunfo re favorecesse sua lt\
portaiia no resUbclecImcnio da ordem cm toda i remi,. ílmandan'e. porem que ouvia o modesto artezão ein mí,aborrecimento, o interrompeu aspcramenif.

A mim. nlnguem|
ensina meus deve-
res! Eli sei o que)
deva fazer! Quemi
6 voei para .ir]

squl impor-me
leis

\^MàâM^!mmiW^^m.:Wy-:^ji^

flenhor, eu sou um homem
honrado, do distrito, c pers-
tel meus serviços quando as
a u t o r Id a d e s precisaram
de mim Alem disso, sou um
cidadão que 'abe — tropa que
o senhor traz c >pae,_ para
proteger os povoados e per-
.Kuir c" ladrões, e agora
precisamente, lhe estil pro-
porclonado n oportunidade dr

cumprir seu dever.

Que sabe você disso, dom
.qualquer? Eu o farei fu-
zilar" Enslnar-llic-ci a res-

licitar os militares"

Faça o que quizer» Es
tou só sem armas c o
senhor lem sua.tropa
Sempre será mais Ia
r.ll assassinar nm ho-
mem honrado do que
castigar deliquentes

i- III
i?_________5— '' i 
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Rargenlni Prenda rStr ,t,J
, r levr-i) para „ quartel 1.sentinela , ,,.(,-,¦ Sr tentatl

vr-.c ni-tcrn-ni)

r) ,'r-ri1 i ^M^JiIffet
c^*f

,. _-4F
Mas comandante',
pense me rapa/, f,'
exaltado mxs hor
dc tu-ni Incapaz ,

niirirr um deli

Cale-se, senhor prefeito do de*
monio. lale-se ou também o

levarei"

(Nada peça. senhor pre-\ .
feito, nüú humilhe tua }

aiitotldadel I

Os roidídos levar-.m NiíOla . e o prenderam n»
caía onde haviam feito quartel No entanto,
don._ Antonia, que havia presenciado o inri-
dente, atônita e gemendo num canto do Ayun-
lamiento, reuniu suar- energias v voltou para:.ua casa, onde contou a todos o que se passara.
I.ogo at.rcu-'e na rama, extenuaria e tremendo
de febre. Sua afllhanda c as pessoas piedosas
que a rodeavam prodlgallzaram-ltie <¦; primei-
roc cuidados Pilar, avslm nue cumpriu com seu
dever, *_iu sem ser pressentida Ã noticia da
pr.sáo de Nicolas lhe havia caldo como um
ralo Ainda procurou disfarçar, porem sentia-
i" tran.tornr.cla. Para onde Ir" Nem ela mesmo
sabia exatamente mar., Impulsionada "da ne-
c.ssltlr.de de vir Nicolas. de falar-lhe, 

'resolveu

Chegou ,i Improvisada I
s.'io e niííturando _o i|
grupo de curiosos, riu (

fortunado Jovtra.

._(___ à>'fc£S ^

rj$m "r_r>__.m •' _fe_%
y-M

Nicolas havia ouvido o .uficlentei
ra ('oniprrender «, que st' píssivjj
alm» d_ moca i'i!a, o ,i_i.-r-' |'

-_-.--_..____,_,.• Vt-M-TillllllHllf |

~. ~ 
~~ ' I 

I Ma» se * meu Se í meu I
C-' do ele reparou nela. Pilar caiu dc joe- parente:

lina tranqüila confiança o alentava quando lhe üciainB B 
'i_2-'_B 'Sfl %__KB__^Í__I___^_____|P

ordem para montar e marchar com a tropa que saci deB H Jm3E|B[íwfl ¥rl__l__________ll_9_S_--_iVautcpec para Cuatitla O comandante. Já mrlo 'mhrla-HHHL'»MÍMt ^3 'IVí_|Bfflfl_____S_|!_3_Kã
gado, ia na frente, olhando com os sobrecenlius carrega-BBm^'_w»!1 ll*_T^ T-\^T ^^^^'^SP-H
<ios para a:: pessoas que aglomeravam nas ruas e quil__HM'J]SS_?__ l 

^ ''^ 
, ,,,,., i, «il

manifestavam Interesse i-elo preso. Kntre aquelas iu-s-HEM- Wà M 9' .ali*,My"' 
""" "'" '' 

di-.ipí_i, «»a:„ nào estava Pilar Nicolas que a procurou eon. VGHsjHWV lníln'U' ''"'" 
\,- r..M >'«

sia. sentiu que sua fé vacilava A___Íf^Wi n"vf"s 
'' 

, ,"r'

r" 
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MÊÈm &*BmW£?^-~\ _f^™Js^y^ ^&jJ^^Êt
—J ~~ -pito, que IH

Mal tinham chegado fora do povoado, um numeroso grupo]dc cavaleiros apareceu. AU estavam, o prefeito, os eonsclhel-
ros, o administrador c os dependentes da fazenda de Atli»

huayan e outros amigos do artczâo, todos bem armados.

Olá, »*nhor prcru|i)

grando pelo *™*?'Z)
mimUntr, para o «onlp I

nharmo. até CnauUa-^

j Mal tinham chegado fora do povoado, um numeroso irüv°__TE£5S__M Ffêb. I
i ros, o administrador e os dependentes da fazenda de AtII- IMW • !¦_
! hu.iynn e outros amigos do artezSo, todos bem armados >___'" lp»
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PEDIU © PONTE PRETA

PELO ni u n n ii fuVNHNllEI

teress

POS DIÁRIOS
¦mhm

a do ns conquista do jogador, o Vasco' 
mil cruzeiros e maisa renda de um jogo

A RESPOSTA VIRÁ AMANHÃ
Tendo ido a Ribeirão Preto, como chefe da delegação do Vasco da Cama, osr. Armando Vieira de Castro Comes, destacado paredro vascaino, deu um pulo atéCampinas, onde possui vasto circulo de relações, aproveitando para tratar de ass

lllfTl Nmi Jl jm hX ^_ J^^^J
ASSOCIADOS ^3

Quint.i feira, Maio, 22-52 — N. 5. 375

ILJH**"'"'* *!*- **"¦• «"»> ¦*¦»• •*¦¦¦ -*»- *a^- -«¦»- ^b» *¦»• -«i.
- -;—¦•—•—. o hoi i

ocabarom cem varias Ircdi f

I

tos relacionados com o seu clube. E um desses assuntos se refere á aquisição do
ponta direita Sabará, que pertenceu ao quadro titular da Ponte Preta e que, reccn-temente, jogando no Rio, contra o Bonsu cesso, no campo do Vasco, chamou aatenção dos olheiros rruzmaltinos.

I* Entrando em contacto com os dirigentes da Ponte
Preta, Armando Vieira dc Castro Comes foi surprecn-
dido com o pedido dc um milhão de cruzeiros pelo pas-se, quantia absurda, ainda não alcançada no football
brasileiro, nem mesmo pelo passe de Zizinho, que de-
tem o record. Mas, interessado na conquista do joga-

(Conf. na 4a pag. — Letra G)

MOMâ ZAGA... - LU d'r~v"i"-1" LaJi moderno
tolintam a idade próprio foolba//. , . 1 . _Al. , ., t, >....._ ..., ,_ _a_ jjc-
ífÍMaro-Pinlioiro, que lodo muncio penseva fosse a "zaga" tricolor. O falo c
çniondo bem, o Fluminense não ts m uma parelha de backs. O que a genle'loiro,tmftiidaro-Pinfi

s Piadoi
o na realidade, um trio do zagueiros, que deve ser dito

moro, Pinheiro o Biqode... Aí estão Pinóaro o Pinheiro, comcntar.do c
tmiosa slluação om que o mocíernissirrio íooíbaiíislico os veio cofocar...

?•>*?». *it>. <x_m> ¦+&*+ *ryr* mmm *ns* * »-+ím-*ZMm-«
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A vingança dos ingleses
FALL RIVEIl, JUassachusctls, '.il tv. P.) — o (carvManchcster United, campeão da Liga Inglesa dc Footballderrotou, ontem á noite, a equipo do Fali River, filiada áLisa Norlc-Amcricana de Football, pela contagem clc IItentos ai.
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FfRNANOO
BRUCE

O foot-
ba.ll brasilei-
ro será sub-
metido, hoje,
a mais um
test interna-
cidnal.

Eis uma
I m |i r essio-
nante prova dc vitalidade.
Xada menos de Ires clubs
brasileiros, numa quinta-fei-
ra, cm atividade fora do pais.O Botafogo, no Para-.
guai, deverá pegar a maior
dureza. Vimos bem, aqui,
como se portaram os para-
(tuaios, edntra o Fluminense.

Mas, cm compensação,
o Botafogo c o que vai tirar
o maior peso da conscicu-
ela...

Que peso é esse?O passe do Paraguaio,
que ficará pago, afinal...

{ — No México, n Palmeiras
, apara um rival rme não de-

vc dar muito trabalho.
Será, entretanto, um

ícsomptte. E' preciso lem-
brar que, no primeiro Jogo,
ii Palmeiras não pasam de
um duríssimo 2x2.

— Falia dc aclimatação.
Agora, não. A coisa será dl-
ferente.

A menos que os mexica- \
nos já estejam, tambem
mais habituados com o Pai
meiras...

e Flavio uosra e os ruüro-negros Nestor, Bria c Esquerdinha, quando partiam para o Peru

6 Botafogo Mk COMEÇURB' A'S 17 HORAS
no Parcgiai mg O JOGO DE HOJE RO PERU'

ALFREDO Õ_

ttJH© A1BERT©
r

fl_ O Vnsin, jiiiriniciativa de'ílipmeiingcou, jini-'.«s campeões pan-
?ts stus alicias que

,, a representarão
^"««li- certame
»«, considerando-' riosos.

Tros clubes brasileiros estarão cm atividade, hoje, no
estrangeiro- Enquanto o Palmeiras dará proseguimento á
sua vitoriosa temporada no México, o Flamengo cumprirá
o segundo compromisso no Peru. O Botafogo esteriará nu
Paraguai. Dc todos, o alvi-negro c o que lera picr encar-
go. sabido que o football paraguaio chega a superar o uru-
(íiiaio c a í-jcente derrota imposta por um combinado gua-
raiii no Fluminense, compeâo carioca, é uma prova indis-
cutivcl. O Corintians tambem está Ia tora e dos dez jogos
que disputou, ale agora, perdeu apenas um. empatou cloi.s,
ganhando o resto- Junte-se a esses êxitos a.s vitorias alcan-
çadas pelo .selecionado brasileiro na campeonato pan-ame-
ricano _ que lhe significaram a conquista do campeonato
pan-americano e tor-se-á uma ideia dc extraordinária ca-
pacidacle do football brasileiro, muito justamente lido como
o melhor do mundo.

%

Mi
l Ribeirão l-rcio*a. dirigentes

Mo falar que

a F.M.F, havia negarto liceu-
i;n aos scratrhincn de jogar, êle
:uIkiii que estava desebrigndi
lie vüi.jar... • *

Não vá o Deportivo Muiilci
pai, adversário clc hoje do Fia-
iiienp.u, em Lima, fazer unir."peruada" com os rubro-iic-
gros... • •

Para chegar no campo da
Bangu, onde jogará domingo
caiilra o Botafogo, o Canto cln
ltio terá dc "embarcar" cm
Niterói pela madrugada...

Contra o Olímpia, no cam-
po do Cerro Portcno, o
jogo de estreia dos alvi-nc-
gros, esta noite, cm Assun-
ção — Um treino c tudo

em ordem
ASSUNÇÃO, 22 (De Cirlos

Talavera, especial psra o DTA-
RIO DA NOITE — O tísm d'.
Botafogo, a despeito do cansa-
ço provocado pela viagem, na
véspera, realizou ontem, pela
manhã, um ligeiro treino d -
conjunto, prcparniido-sc para a
peleja desta noite, conira u
Olinijiies, no campo do Cerro
Purtcno. O jogo inicial deveria
ser centra o Cerro, mas á ulti-
ma lima houve uma conlra-or-
dem atendendo a que o Olim-
pie completa boje mais um anl-
versario clc fundação, de ma-
ncira que o niatch contra o
Botafogo fax narte dos fcslc-
jos comemorativos. Reina cx-
ccpcional interesse pelo match,
(Conl, na 4a pag. — Letra K)

CINCO CRACKS DA SELEÇÃO PERUANA INTEGRAM
A EQUIPE DO DEPORTIVO MUNICIPAL

O PALMEIRAS PÁRA

MÉXICO, 22 (U. P.)— Para a peleja d<>
desempate, a realizar-se
hoje á noite, no Estádio
Olímpico da Cidade de
Desportes, o Palmeiras,
dc Sáo Paulo, apresen-
tar-se-á, constituído da
seguinte forma' Fábio,
Salvador, Juvenal o Ttl-
lio, Vila c Dema, Limi-
ilha, Moacir, Pouco do
Leon, Jair e Lima.

A constitui ção dn
AUr.ntü o a .seguinte:
Mota; Rivcra c Rufío;
Rodriçuez, Garcia e. Ava-
los; Alba, Escandon, Ro-
sas, Fcmandez c Gomez

-(5 Cumpre o Flamengo o seu sc-p
giindo compromisso, cm grama-"dos peruanos, na tarde dc hoje,
enfrentando o vice-campeão do
Pcrú, na cidade dc Lima, o Dc-
portivo Municipal.

Os rubro-negros se credencia-
ram bastante depois do triunfo
espetacular dc 5x1, frente ao
campeão local, o Sport Boys, es.
tando cotados como os favoritos
para o cotejo desta noite.

A arbitragem do encontro cs-
tara a cargo de Mr. Dean, ini-
ciandii-se a peleja ás 17 horas
(hora do líioi.

As duas equipes estão escala,
das e formarão com:

FLAMENGO — Garcia, Bi-
guá e Pavão; Bria, Dequinha c
Bigode; Joel, Rubens, Ilüguinlio,
Benitcz c Esquerdinha.

MUNICIPAL — Suarei, llusch
e Pcralcs; Itodriglics, Pasche o
MÓI; Torres, Tcrry, Rivcra,
Drago c Horales.
(Con/. na 4a pag. — Leira Z)

E o Flamengo que vai
dizer, mais uma vez, que foi
que houve com o Peru', em
Santiago?...

Só tenho medn do favo-
ritismo que já empurraram
p'ra cima dos rubro-negros...

IV um perigo, rcalmrn-
le... E hoje, ainda por cima
o quadro peruano apresen-
lará cinco erarks da releçáo
que empatou com o Brasi).

•— Quanto mais fdrte for o
adversário, melhor para n
Flamengo...

Sim... Quanto maior
a árvore, maior o tombo...

*
Enquanto isso, Zezé Mo-

reira continua desorientado,
sem saber que ataque lan-
cará na seleção carioca...

Será que pretende dos-
pistar os mineires?...

Não creio... A coisa é
outra...

—- Que será, então?...
Está atrapalhado com

tanto treino...: — Acha que atrapalha?...
Cá entre nás: Zezé se

acostumou a formar scratch,
sem tempo p'ra treinar...

>A^»»,V^'*»^,^S^^^^/^^^^/V*/^^^S^

2a. Edrçâo1

_rv?
APELO DE FRIAÇA E ADEMIR A CIRO ARANHA

I

Pedem nova oportunidade para os velhos companheiros — O presidente
do Vasco promete estudar o assunto

itoov
111 lllll Cm,,

e suspensão
Miinni (.um || noticia de que a Fila
a ii ni do suspensão por dois jogos
quo aconteceu foi coisa diferente- A

focõX íl|lcm''s ''"""iuímii ã CBD que havia re-
'Sltad-i f0.|,all"amoricano a comunicarão da sus-io jogador. Por este dias, pois, virá a no-Mor foi indultado...

MUITO MAL Embora le -
nha treinado

(.om entusiasmo, seriamente
empenhado cm agarrar uma
das ultimas oportunidades do
su» vida. como jogador, o cen
tro-avante Maxwell parece que
não será aproveitado no qua-

dro carioca.

Fala-se cm dispensa no Vas-
co da Gama. Nome e inais no-
me são apontados, sendo certo
que todos os clubes, em mudan.

ça dc direção técnica, sempre I
dispersa os que só servem pa-
ra treinos. No Vasc0 exisfe a
turma dos treinadores c cies

váo embora, mais cedo ou mais
tarde,

Ouvido a respeito da dezena
de dispensas o Dirctor dc Foot-

CONTRATADO PELO AMERICA
o ponteiro campeão juvenil

Caca será a sensação do ano, segundo calcula Juca
um quadro
desde 1948.O America lem

cnm vem uniforme
estando numa época cm que se
lorna preciso umas modifica
ções nos vários setores do qua-
dro. . _

Quando o treinador José Fer
reira Lemos, o popular -Juca"
foa contratado, teve em mira

IM. > COLOCARÁ UM PONTO FINAL NAS ONDAS QUE O ENVOLVEM

Al. cos
contusão no tornozelo, Otávio
para Assunção. O famoso meia,m °,?Ptafogo ."1;is esteve cm litigio com o clube, acabou0 e tudo voltou ao normal. (Cont. na 4a pág. — Letra I)

renovar o plantei rubro, con-
qiiistantlo pouco a pouco, clc-
mentos novos, capazes dc serem
lançados a qualqu?r momento,
no conjunto titular.

Entre os elentos do destaque
do quadro tio aspirantes do Ame-
rica, sem duvida que Carlos Bor-
ges é um dos mais promissores4
O ponteiro rubro que foi titular
da seleção de amodores, cam-
peã da Ta.?a "Paulo Goulart de
Oliveira", leve em gramados
uruguaios, boas exibições, origl-
nando-se o maior interesse pela
assinatura de um compromisso."Caca", cnmo é conhecido o
pontslro esquerdo, começou nos
juvenis, passou para os aspi-
rantes.- jogou de zagueiro, e,
voltando a ponta esquerda, tor-
liou-se rival de Jorginho.

"Caca", assinou contrato,
hoje, com o America, por um
ano, sendo a base do seu com-
romlsso mantido cm sigilo, ma*
soubermos que vai a cl::co mil
cruzeiros mmsais.

O mais Interessante é queeontnua de pé a proibição da
entidade aos amadores que in-

SÁBADO NA
BOTAFOGO

Porém r.ão foi medida de disciplina ou cláusula contratual,
motivos que determinaram a permanência do consagrado

Logram O selecionado clc amado-
res, para assinarem contratos
cnino profissionais.

O America trata dc renovar

bali, Díoro Rangel, adiantou: .Não rei disso, não ó ver-
dade.

APELO AOS JOGADORES
Nossa rcporlagcm apurou, quedepois do jogo em Minas, con.

tra o Afílico, os jogadores|.'riaça c Ademir procuraram o
presidente Ciro Aranha, ainda
cm Belo Horizonte, fazendo o
seguinte apelo:

Por favor, snr. Ciro Ara-
nha não dispensem Augusto
c Alfredo. '

O.s lideres dos jogadores lilu-
lares receberam a explicação dc
que a dispensa do zagueiro Au-
«uslo era ainda conselho do
treinador Olo Gloria a presi.delicia, prometendo Ciro Ara-
nha estudar o assunto.

O assunto está neste pc, sem
solução, esperando os jogadores
que August0 O Alfredo tenham
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E o maior! — Eis o

que está
pensando o pequeno pon-
teiro Quiucas, olhando
lá p'ra cima, lá p'ra ca-
bcç-a do grande Ipojucan.
Náo lhes parece que seja
uma ala um tanto ou
quanto desequilibrada?...
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O Foot-ball sueco nas Olimpíadas

mmm ab: mmI o estão mim o Haimu
o

Reação contra.a atitude, dos suburbanos, que não con-cordam com a mudança do local ~ O ambiente on-tem na Federação Metropolitana de Foot-ball

y.J.vN :¦:;¦¦¦ :.i--*.i

Nada resolvido quanto a mudança do íockl
dos jogos Flamengo x Oriente e Botafbpo x Câii-
to do Rio. Alvi-hegros n rubro-negros. líderes in-
victos dc suas séries no torneio extra, náo quo-riam mesmo jogar no campo do Bar.ju, por ser
muito longe e prejudicaria totalmente a renda
dos jogos. Por isso, entrando com um pedido na
P.M.í'. para mudar(o local, esperavam os dois
clubes que tudo so resolvesse satisfatoriamente.
Mas. tudo dependia do Bangu. que d';iia se esta-

va ou nao de acordo com a troca. E, p-Ti èurprê-sa geral, o clube banguense não ooncordou, íie-eanco-sc terminantemente a aceitar ou atendero apelo justo dos botafo, icnscs c rubro-nèirosSURPRESOS OS CLUBES
Ontem- na F.M.F.. quando o Uaiisin deuo contra na retirada daqueles jogos do seu está-dio, os representantes do Botafogo e Flamengo

(Conf. na 4a paq. rp Letra H)

_ A Suécia conseguiu para si os
•? ouros olimpicos no football nos

Jogos de 1948 em Londres, mas
há pouca esperança para que a
façanha se repita agora, en!"
Helslnki. Praticamente toda a
equipe olímpica de 1948 tornou-
se profissional tão cedo terml-,
naram os Jogos de Londres e os
seus sucessores, inclusive aque--
les que defenderam as cores da.
Suécia no Compeonato Mundial.,
de 1950 realizado aqui. são, hoje,
profissionais, defendendo diver-
sas equipes estrangeiras. De ano
para ano, desde'1948, os alicia-
dores de bons jogadores passa-ram pela Suécia, tirando a nata
do football daquele pais nórdico.

O football, porem, é um es»
porte popularissimo entre a ju-ventude sueca e sempre apare-
ce um bom numero de jovens' (Conl. na 4a„paa;. — Leira C)r '.
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FOOT-BALL BRASILEIRO NOS GRAMADOS
Botafogo, Flamengo e Palmeiras
em apo, hoje, fora do Brasil

Os alyi-necjros em Assunção; os rubro-negros em Urna;
os "periquitoé'.- rio México -- Os adversários dos brasi-':; leiras — Outros detalhes

bífllio Neves conta

orque

veio
ru o

I a r I a
Nâo houve golpe da.
parte do Vasco A
conquista de Orne-
no alertou o trei-
nador bariri

W

'fj Ti'ca clubs brasileiros estarão liojc cm ação, fora do nosso
. cm Jogos importantes e dc alto interesse cm Incc do pres-tipio adquirido pelo foot-ball brasileiro, com ti vitoria sewsaclo-

uai da seleção qt;c Zezc Moreira levou ao Pan-Americano.
O UpTÁIOGÜ NO PARAGUAI

Dando inicio a sua temporada cm Àssuriciòii, os lilv.i-negros
alijarão hoje contra o Olímpia. Há anos cpic os Para-
guuios não vem um club brasileiro, cie modo que, a estreia do
or!:..yicfio de 48 constltuc uma das maiores atrações no Paraeinii.
Or bciíifogucnsesi considerados uma das forças do nosfo foot-
ban. como realmente são, despertam tremendo' interesse c curió.
(;';'á'dà %entrc os guaranis. Assim, o seu compromisso dc hoje, com

o Olifnpla na capital daquele pais. ptvssn a figurai' como
lincnto rio máxima expressão.

O FLAMENGO NOVAMENTE KM LIMA
"nira o l' Intuo, cm .s?u segundo compromisso, .focandoe.-la tarde, em Lima, contra o Desportivo Municipal. Prosseguiu-

du no Torneio Quandrapulnv e agora credenciado pela sua espe-
!ár vitoria sobre o Sport Boys, o Flamengo reúne todas as

p slblüdadca e cotações íwn o encontro com Desportivo Muni-
c'; I. que hoje, npresentar-se.a reforçado, inclusive contando
i a linha do sclpciorado peruano.

O PALMEIRAS NO MÉXICO
Or, vice-ciinipeóra paulistas, que vêm realizando'uma campa-

vitorio!'."! no México, estarão hoje. novamente em ação na

Causou surpresa que o solei»
u Herrera tivesse vindo para o

i''a5C0 da Gama; quando era es-
perado pilo Olaria, tendo; In-
cluaire, o club dc útljon da Sll-
ií e Souza depositado, mima
cri!|''!i-:i tieítti capital, a impor»
laiKla da pa-oajeni pai:) o jo-
gador vir de Eu?rnx Aires, para
o 'Ido. afim de se submeter a
uma prova na' - equipe bariri»
Cjij3iido se esperava Herrera pa-
ra o Olaria, eis que o jogador
chegou para. o Varco.

Mo sentido de simplificar o
enigma, esclarecendo dc veis o
asHinto, procuramos ouvir o
treinador Deliu Neves, do 01a-
ria, a quem está afeto todo o
trabalho dc conqttlsta c dispensa

e> jogadores,
AS MINHAS KAZÔES

Delio Neves ouviu da reporta-'.jcm o desejo dè um esclareci-
mento e rapidamente se prontl-ficou a isto, adiantando os mo-
tivos que levaram a não se in»
teressar mais pelo jogador, de
um momento para outro.

O preparador bariri nos disse:— Precisamos de um bomgo-
leito em Olaria. Temos dois ga-rotos ainda precisando de "can-
cha. Calocero e' 'Ademir 

toeapontaram Herrera,'reserva flo
Almagro, pois, o Vasco não'lia»via, se interessado pelo seu con-curío. Mandei vir o goleiro paraum periodo de experiência. Nes-te ínterim, Ormeno do Peru
que considero um goleiro médio-ore, pois já o vi atuar varias ve-nos, inclusive em Lima, é con-iratado na Argentina, quandoHerrera estava com passe livre.Depois disso não me interessei
mais em gastar o dinheiro da
passagem para o jogador virfa-
wv experiência. O Vasco ne.ste
caso, interessou-se pelo goleiro,Não houve nenhum golpe da
parle dc tpicm quer que seja.

O treinador Deliu Neves esclu-reeeu assim, para os leitores doDIÁRIO DA NOITE e para osfans bariris, as razões oue o le-'Jram a. de&fctir do concurso dc:Herrera, deixando ao Vâscò cá-
rninho abírto cara o 'jogador

lindo pais. O Palmeiras jogará a .segunda partida dr sua
JDrofl com o Atlante. sendo oue desda ven. será match.

desempate
ràrfé ciw

Invicto ainda em gramados aztecas, o club banclei sendo apontado como o favorito.
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Ale ontem iiãu estava resolvido em ilcljuiiiv,,

(latia de saltado, mareada para „ loniii,,;,,,, ,;,,.,.,,;,":
pleiteada a. iniul,in<'a pelos lideres dn Turuciii "i i™ ,Uutufogo, pára uni campo ila cidatli' '!'n

Na poria, do Ciiieac, Carlos Naceiiiienlii wm,-,, jreportagem, declarou itvr a direloriii .le v„„ , X ,' f"atender ao pciiliNi do r-m co-lrmãn poripie ns wCii 1"queriam ver o FlauKOigo jogar, o (|iic cra naluiai hLemliianios colãn ao antlgu paredro (rlculor mmaioria dos associados de >ru novo clnlic uamrii íe esia trabalhando ale Ifi horas, roniu habHualiiii;iiVr'
cios estariam aiitumatlcarticntc inipediiluü dr ¦iiüJ.ii
do on/.e riibro-rfegro, visto |Pr a curte imti,.i,in „ ¦.'',,
x Orlcnlc para preliminar, com inicio marcada nin ,''Carlos Niiseimcnto "mastigou" em se™ ,,,.-.„' s"
cabeça, o dii«pr: ' " "':l ™i

— Mas cm cuni|ieiisai;ã(i os sucins .in (irieiitc irán a rpciinitirão uma grande
(1 os

remia,

" c d lnlrir ' "III llois
nn ijcii
s ds J" Aniciii-a di

flliia a verdade í. liem uulni u Ilauiva"
ila lliesma serie rm que o Bangu c vicc-llilrde diferença apenas. Tara ambos »s eiuiics s„ |promisMis: para. ns ruliro-nrgrus n Oriente' dne o r,.'iiiuu no (luiiiliigo ^c•.'llill||•, ,¦ |iiu:, nlc o lider, tia ultima iodada du luriiriu

Dai o interesse que a diretoria dn siniiia 'ubiirh»»,
forcar o clube da Gavca a dofronlar--e coin n nXftloça lionita. "r'u

O resto, i! funlasia, « cm raee di.slu, <• hetn nu»i ,ibrica no próximo sábado trabalhe apeiriü ale V ro pessoal cm peso, ir torcer pelo ürlcnlc r .ini',,!'invicto. "u,r
Desta maneira., o JJangu ler

o direito de Intervir n» turno final
entidade carioca.,.

N U T I C 1 A R I U
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DESPORTIVA - Bitfio indi-
ciados paro a sessfio dc amanhã

ejpiradn
d" lornclo cv

1'"'(! IMis pi
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¦O Fozes do (reino cc ontem, vendo-se Zezé, sorridente, mas indeciso enfre Maneca, Ademir e Vpo/ucan... q.

aígentmo. co depois que o Olá-ris desistiu' do'.idjítloí 'foi qufe oVi-co rsíolvSu t-rfe<!ê-Io*pàri 'um
Pf-riodo dé ii\'»¥ri«iic1a -donfor-
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RDIDO ZEZE' MOREIRA
LABIRINTO »I0 ATAQUE

tiiih o FLiiiNB m mmm \
paru realizai* uma temporada cm Lisboa

Esteve oi^tem ippvcgro Chavep o sr. Guilherme Mar-
quês representante da Associação de Foot-ball de Lis-
bôa — O desejo dos portugueses é manter intercam-
bio com todos os clubs da Capital da República

E' do amplo conhecimento de
que se encontra há alguns dias
nesta capital o desportista Gui-
lherme Marques, representante
da Associação de Foot-ball de
Lisboa. A missão do referido
paredro foi de manter um con-
tacto mais direto com os des-
porfislns brasileiros notadamcii-
te os da Capital da Republica.
Aiitè-ontcm, o sr. Guilherme
Marques esteve na sede da Fe-
deraçàü Metropolitana, de Foot»
bailem palestra com o ti".'Ino-
tfvaa Pereira Leal 'ocisiaa' em
que indagou io clingea.f dá en-
tiílídréâíibck s'ôbr£ 'i pôifíbi»'¦" 4"í díwallsíííó dew&ééi.

t'íi(líçt«'db ©iitrítd re»'IçUíbcS. -•"•'.-' •
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lü ipanlia ü estreia
lasco na Europa

Dia 22 de. junho em La Coruna —
Os cruzmaltihos embarcarão a 17
ou 18 — Três jogos na Espanha
e dois em Portugal

Voltamos a ter contado com o desportista vascaino, Díoroflan^el, focMbrando a próxima temporada do Vasco, no cxlcrior.Tomo anunciamos em primeira mão. na edição dc ontem, oVaie,» havia recebido um convite da AFA para uma temporadacm Buenos Aiffcs. em junho, mas recusou o convite devido asdatas para a ícali/acão da "melhor dc três" com a Portuguesa,
pelo "Torneio Kio-Sãn Paulo", que sc chocavam com as datas
previstas pela entidade portcnlia.

O Vasco havia credenciado o presidente do "O Século", de
lilsbóa, para arranjar jogos do club carioca cm gramados por-
tugueifcs, vindo a receber noticias dc que tudo está praticamente
solucionado, esticando o 'Vasco, rm i,a Coruna, na Espanha,
contra o club ilcssc nome, cin disputa da "Taça Tcrcza Ucircra".
Uepuis jogará .em Barcelona ç na Capital espanhola, ou seia,
cm Madrid, réálisando mu total dc II Jogos na Espanha.

De rstoniá; o Vaieo jogará uma. partida no Porto c ou*',!,em Litbea. O it Çíjloá AJbíHo Rota, ve» itátando'da tçnSpo-raâaVeis PoftUpj!'c- EijSahlia', tendo embsréa«lo" oiitcin, '.Toié
Oísrlo «'Ceríinl!-!' para tiegecíar jogos na Fraiiça e'iia'Eican-
(lni!iiSi. " * "' '' ¦ . '¦ .¦' ' ' ' ' '

'0 'Vasco cttfsiifj, paiíÍYejiai«itç, dia 22, cm La toiutü,deixando 6 Elo.no dia 17 óíi 18 de junbò;'0 que ha concretüado
s.'.") es S ioiro ja cita'dfi!, cm Portugal" e Espanha, scijündo nójJádiaptou Dlogo Itangcl.

ALEM DO BANGU' TAMBEM
O FLUMINENSE

Ontem, o emissário luzltano
esteve pela manhã em Alavaro
Chaves. Visitou todas as depcn-
ciências do Flumiense ficando
vivamente impressionado. Du-
rante a sua permanência nas
dependências do club das La-
ranjclras, u sr. auílliermc Mur-
qltea esteve cm palestra, com di-
rlgertlcs do clüb tricolor, entre
os quaii- o próprio presidenteFábio Carneiro de Mendonça.
Bi 'foi, 

justamente ne*s* òiaáiáb
tiua o eíaüiario português tem»
vidou o Flüiiuens? b3)a'reállz5r
utó}' tsaporiíi' ed 'Fortüsil
pWque/i/omo^diijituóu, o'd|íf«

NÚMERO DE MAÍO
O aparecimento Üo SÉSINHO

todos os meses é ansiosamente
esperado pelas crianças do Bra-
sil e isto se deve ao íato de ser
essa interessante' revista uma
das mais utels e selecionadas
publicações no gênero;

Recreando e educando ao
meubo tempo, SESINHO pren-de, da primeira a ultima pági-na, a atenção dos pequenos lei-
tores, proporcionando-lhes mo-
mentos de emoções sadias e
lncutindo-lb.es ensinamentos queilustram o espirito. Dai a po-
pularidade dessa revista, que sc
encontra em todos os lares on-
de haja uma criança cm idade
dc ler.

O numero dc maio já estu
cm circulação c apresenta*, co-
mo sempre, duas parles: uma
Instrutiva, c a outra, rccreáti-
va. Na parte instrutiva encon-
Iramos: "Palestra de Vovô Fe-
licio", "As Aulas do Tônico"
(botânica), "Mundo Maravi-
llioso" (GréciaI, "Fale e Es-
crevn Certo" etc. Na parte re-
crealiva, "Jungu, o Besouro""João Bolinha Virou Gente"
Ruça o Coragem", "Velhas llis-
tôriás" — O Aprendiü tle Ma-
Bica — ele.

KKolNllü c, sem duvida, uuü
revista c|iiu se recomendo a to-
das as crianças, pois é editada
i!iof urp,? iústltulçãc comi* o'S.
ir.p.í." qu», int't*c-ss|ndo':íe PC-1^ pas ioijil üàí trabalhadores
na ihduátifiá, ' d-Vot'a' tepfeéial
car!nl'b'a fòrrnaçao iaoral'e iií-
tçfecraal dá' cflança, pjytlculaf-mente' dos'flllw;; dos frapaltíà-
tjôrís naquele' 'ramo da ativi-
dade humana.

jo dos desportistas portuguesesé manter um contactó mais in-
timo com os desportistas o agre-
iniações brasileiras.

O Flumiense ficou de estudar
a possibilidade de aceitar o con-
vitn da entidade portuguesa,

DESISÍE O !Mt!Íp#pÍ|
DO PONTEIRO ALCWO

Quasl todos os jornais da Capital da Republica poli-ciaram com certo de;taque a noticia de que o Flununcn-
se estava novamente Interessado em obter o concurso do
extrema direita Alcino, antigo defensor do Olaria è (pie
ultimamente vem integrando a equipe dc profissionais du
São Paulo. Alcino seria uni bon:, reforço para o' tricolor
das Laranjeiras não só para os jogos do Torneio Inter'
nacional dc Football se o mesmo for realizado como tam-
oem para o campeonato oficial da cidade porque na rea-
idade. Alcino é, de fato um bom valor.

Ontem á tarde, a reportagem do DIÁRIO DA NOITF.
palestrando com o presidente do Fluminense, sr Fablo
Carneiro dc Mendonça foi informaria dc que Alcino não
virá irais pnra o tricolor das Laranjeiras.

K fomos ainda Informados de que n preço de ,13(1 mil.
cruzeiros pedido pelo club bandeirante pelo "passa" do
referido atacante não 6 compensador.

Admite, porem, que
se oriente amanhã

IU) un
tio Tribunal de ,]i1:1;fa
Uva di !• ii r iC..
joSBdore;,: Calista,'do Biart :a "r" - M0:„violento»; Valdir do"lovão — «rt, 3'J7 I
stuBçáa rio arblíroí
cio Oriento - art 213tude inconvenleniji
o' Oriente foi indiciaiatrazo-,

ÇONTOATOS |(i GJDOS - o Botalceo rontem os novos co u-aOsvaldo e Gerson.
EXPEDIENTE NAS

DADES - Em face do dtificado cl? hoje, u c-1111 Coiifeilentr-ja BnuiDesportos e nn Kcí-njIropolitaiu dt- VmtíaWt•is Ij lioiu.i.
ATLETAS LNfCKlIO;

OS JÜGÜ.v OLIMPIC
Gra. ;!b>;, lecritc- P'\
broíÍ'ii ao r
D., ni3ii'J

•!|
D3I3 í; Ci

iOO errara; f
1 :; P.IO:

A DEFESA, SIM, NAO DÁ DOR
DE CABEÇA ...

Argenuro Koijue, cm ti
netroj r.i.u..

Zezé continua cercando de
mistério a escalação íinal dos
cariocas, embora se sinta, o ca-
da treino, que o diabo, afinal,
não c tfto íeio como o treinador
o procura pintar.... fí-Insiste o técnico cm afirmar,

/V

BRANDÃO
NEM PRENDE

FILHO NAO PRENDEU
NENHUM ATLETA

A que se reduz uma noticia capeiosa, pretendendo colocar màl o novo di-retor de foot-ball do Botafogo — Apenas não se nota em General Seve-riano, agora, a anarquia de outros tempos

^ Ademar Ferreira u
Salto Triplo.

ü.jraliia cie Üiiretra
em Distancia e Siltj'

OÜíb;
ÜÜIt

1

O Madureira quer Oennino
para mais uma excursão

VISANDO A EUROPA, ANTONINHO MOSCOSO IRA
BUSCAR QmBIQUISTO JOGAP©P

—is*. R*:w,liljSia^}B9 pííftiÊ a|(0 ter ciais i s--ii, aSÁ qusf <Js forjjij iiv^r,^ fâte dt ém-,w " " 'à '" 'J" " ': ~— - "mm
hiáà e\m mummt! 'pwjpostai

o pení^iWéüKi .irn»'t de '©«auiiw, cm'é ná'4 cjüír
riy, dé üáiníiia ijlüunia, cer jatado como m:r-
cadoria' c"èer'vir clr> lucro 'parti um club, onde
ele se considera t:in rlòs fatores, para o sucesso
do club e dè .seu próprio nome.

Agora, como tambím revelamos em pri-
meira mão, Genuíno negou-se totalmente a se
transferir para o Flamengo e Bangu. Os su-
burbanos, dc Moça Bonita, estiveram traba-
lli.vtido no caso c Carlos Nascimento fracassou
redondamente. Genuíno, sumido cm Sete La-

'««1149 com
,, L.. _. . lliçiíb qilvü, wiiVlis oué An&hinlíò rWscôéú tri novim<nte bus-

car '0 jogador. Agora.'coin o M^diivelM v|kA-
cio outra, temporada, devendo jogar em ai-
guns pálses europeus dependendo 'da respos-
ta di Wrilíemar Silva, pretende o grcniocoii-tar novamente como concurso daquele centro
avante qu,: vem danda motivo para amplos co-
te que vem dando motivo para amplos co-
mentarios e noticiário. Levará o contrato paraser reformado, acreditando que tudo so re-
solverá.

DIOGO PERGUNTA:-Onde encontrar
bons jogadores?

Reconhecendo a necessidade queo Vasco tem de renovar seu plantei,
o esbarro com a falta de bons valo-
res, tanto no Rio como no interior

ÜIoçío Rungel confessa que o Vasco, ua vçrdsilc, ncccsailti
úp. i'iííni'i;o.. Senão pura o Icatn, propi iymciilc dito, que bslá
bém censtitui-jo fa despeito da zaga náo e3taV alndu rendendo
cem por cento), mas para a reserva, atendendo a que, entre
irá, t: dá pcu:a impertanqü a essa'.questão'dc reserva,

Muitoi, clulí-i tshteiidfni qua ícsirrva c um jogador Qualquer
que fjofea eiitraj no lugar-dc outro; o titulai, =piiVsnts:porque
Joga 113. mesma" posição, quando na rMlidadé o reierva jíeal e
aquile 'qus 

poefa íúbstitmr'í) tituljr se'm'{isêJúlEO para, o reíj»
dlmento 'áo te>m, pois'dei'coptiario rjstxi dç ih rçi-c-rVa.

N^o 'tlescoulieíepílo a. necéssidais''' que tem d Va'e:o, dc
huscaf novos elementos, para reforçar o seu plantei, o dedicado
dirigente cruzmaltino, ao mesmo teiripo, indaga:

Mas onde'buscar relorçoc?
E antes dc ouvir a resposta, continua:

A gente corre os olhos pelos teams dos outros clubs, c
verifica que todos eies estão com elementos contados, não po-dcnilo, portanto, dispor de nenhum jogador. No interior do paistombem não ha grande.? jogadores, de maneira que o problema
dos reservas se torna dificil.

Temos, pois, que trabalhar urgentemente visando a reno-
vaçâo dc valores, mas ó sabido que os resultados não podem ser
imediatos.

E conclui Diogo Rangel:
A situação não c nada favorável e o mal atinge a todos

03 clube. rjSSOi aiiás, (, 0 consolo...

LICOR DE CACAU XAVIliK
USADO CQM SUCESSO HÁ MAIÜ DE MEIO SÉCULO

Veraneio! Ferias! Weetantj!
HOTEL FAIENPA PA @RAMA

EíSTRADA RIOSAÓ PAULO
Todo conforto, máxima distinção c magníficos aposentos —
Piscinas, cavalos, rinlt de patinação, chahétes, jogos dc talão,
vollcyball, Snookcr, Bilhar, Cinema, Jardins, lindos passeios cm
bosques c ainda um magnífico lago com barcos e lanchas a
motor. Apenas :í horas do Rio. Município dc ITA VERÁ. Ser-
vido pelo ônibus Angra dos Reis. — Reserva e informações : Rua

Teófilo Otoni n." 74-3." andar — Telefone: 43-7529.

trtintr, alegando que lhes haviam sido negada Vitaia em
dc prteão, sofrida por atletas, . adiantanào-se. qüe variosTellá
f?md?Jfarfm ° club> -««>"• seguidos por investigadores, por or-cem ae alguém.

tüto se mencionou esse alguém, talvez por covardia. Esse
aigueni c o sr. Brandão Pilho,'.mas..não é verdade que ele tenha
rmraçarlu ninguém dc prisão o tão potteo mandou invcatigaclpr
iic~"Jr atletas, . .•

ü que -houve foi o seguinte:'™ tempo de Cnrlito Rocha, nãoI 1 ordem na programação dos trciitos.iicontcccndo que, mui.tiis vezes, estavam treinando os jogadores de íòbi-ball quando che--m os ..detas liara --|tts çsoretos c vice-versa.
-1 isto, como é fácil perceber, trazia serias complicações,tendo o delegado Brandão Pilho, assumindo a direção de foot-• '¦"'¦ a anarquia. E cs atletas, mal acostr uados,1 -ii outro ,::a interromper o treino de foot-ball, c repelidos

pelo sr. Brandão Filho, tendo

Hel.'io Biich da üii
.0111 lara.

Arv !'\!';,'!ii.i d: c
tu dt.'í.í:i ii 1 Ei

:. 109 íníiroi.

:})v.

sempre que interrogado pela re-
portagem:--Ainda è muito cedo P.-cra !'LVAI'1' ' ' - ',J:,:
fazer qualquer declaração sobre I ,,nji , .
11 formação do .setor òfbnslràh'.,.' . li,íü3C'.„
que: jogará domingo contra as. ' "
mineiros em Belo Horizonte,

E'acrescenta:
Torna-se difícil (pinique r

inlorniiição, islo porque.', o pio- 1bleinu umdti não iui soíuciuua-
do e os tremo- que c.--!:'o sendo
levados a efeito servem insta-mente para que euVcpúa ic-ii
òbieiiíròíi e' tirar''cónfclusisi
íóbíè i si^láçlo iásfinítivi' á?IANHA,' IALVti' ZLZ.Z." ADMITE :r""Aijiâüiiâ ifsi'Í'*V|d9 a ufs-i»
to o itpxéh^ó' í ^ituriínis^ts
Eíi* i ''ültiiâa úúòítunmVde"dt
Jidifr, oUtjí^r nielíady b'âè^ê,
pinho do.-: craquei rpie' ft-tSòsob ú minha 01'leritaçâú'bem ro-
mo o trabalho de conjiinfo 'J'''.;
cinco elementos quci deverão
compor o setor ofensivo da re-
presentação metropolitana. Fei-
to »fsto, poderei então declarar
publicamente qual será a ver-
dadeira ofensiva que jogará do-
mingo em Belo Horizonte con-
tra os mineiros.E a retaguar? indagamos.

Zezé concorda em afirmar:Quanto a retaguarda possodizer que está solucionada com
a inclusão dos jogadores quevêm Ireinando no quadro verde
ou .seja: — Castilho; Pinheiro ¦¦
Santos; Aralv. Jair r Klv.

D Mi Ca."

um dos atletas, que c sargento,cio que çonv • Iria preso pclti escolta d(|ua:ido ninguém havia falado cm
sua corporação,

prisão.
- 'oi tudo o que aconteceu. Se houve dwvJrluaipcnló da ver-t-c, isto nao beuelioiará, o" do qu» realmente se 1:

club, dando cá fora unia impressão
?ÍB*a' ia dentro.

onsultá Cr J 3ffp0
)LFIOS» OUVIDOS:
NARIZ«GARGANTA

OB.FORTUNATO-UsBHS |
7-36SS-H0RA MARCADA CrSBD.Oit

«UA DA CARIOCA,8- <»A!Í».

rc
1'ropú:;

;-. Oasl

Ur. Spinosa ItoUiitT
DOENÇAS SEXUAIS IS UIM-
(•'ARfAS — Lavagem endos-
coplea da vesicula. Próstata -
Roa Kenador Dantas', ií-V, -
Te! : :2-33fi7 - De 1 ás 7 It;.

tamaeni w ni
,i Lobas

Gonçalves, rcspectlvantí
ra chete da delegação e
da equipe.

REUNIÃO UüNJlffl
C. u. D. - üciliar-
próxima Icrça-feira, í
ras, na .sèile da CBD, .11
mão conjunto dü 'l|re'
entidade nacional w»
Bclho Técnico de At«
iodos os membros lirt

tia delegação (illc cvnipai
Ultimo stií-ainiwaiio-'
liasc realizado cm B";
IC-, exceto l,:' Uti!'*'

Marij Pollo que che
| nosso repiTsrntaíiio 1»

Inmc, apresentara «n -
Uoürc a- Irregularlqai

radas e mie lorçnraiii
tia do liwsil uo llll;:l''

j campeoiiau),
REUNIC-SE A DIH1

DA C ü- D- - M
tliato, isto '¦¦ i'11 fl
ris mesmas I10n1s.1t
diretoria da ciiü:la

pxciar os rel-w,
,- oelus cliefc-; di
W icottòll. «1

ijç;:io, r-P-'l
Ciitelo Br-Jf-

i>;,'ih:'rn Jun-1

: para

tismo •:¦

QSfí! ííicicío tinhq, pro-
. metido falar a uoe-cj
sobre a retumbante vito-
ria do Flamengo no Peru.
E como o prometido ê de-
vido. como dizia o meu /'-nado e saudoso avó, queDeus o conserve em Sua
Santa Gloria! — hoje vou
pagar minha divida. Nós.
brasileiros, devemos estairadiantes com tão eleva-

B -"i— "-**^3B?Ç»»**»*»»y^™>T--^--'-" * ' y^T * i''--^* ' 7*l"^~t~* 
~"' "' ¦¦- '"m ¦n a. GilieriOi

tar: 
'

troa a fibra
mndB »tor<«;im4(

ANTÔNIO CONSELHEIRO

 O FLAMENGO NO PEliÚ
d°..l^!,?!.d0 riibftHiegro, que vem. ainda mais da mão. pra jazerevidenciar o valor dó foot-ball nacional. O Fia-mengo. representando o sporl. brasileiro no Qua-iti angular, mostrou que possuímos um "associa-
'¦lon que, apesar dc nos dar prejuízo quandosaímos de nossa terra - conto aconteceu, twscratch que levantou o lfi Pan-Amerdcand emsantmo — nós mpeta luem momis a moto»

í¦fâtssel9oio$. ffSm nttWM üoit um a tino is W
i-

<'ér?<YZw:\^m, V

e <""üa "uf S
o prestigio do nosso
bali' Só nos esta /«'
do è uma coisa...- ° l'"e , '
lheiro? perguntou»

Eu comecei «

fumo dc rolo ««
o1 meu clga; pho *

lha, e respondi:  ..,».,««
li' que saibamos rezar l» «

iílha que eles rezam .'••,
Como assim . ,„ ,;w,ij

_ comu assim? Que uos, qaeKf- f
bom toct-bíiUi o melhor aliai Wm"ã. «;
abutamnU, saíba-mos, ttfi ^J-" 

'

èm, iinhêúo, o úuí vâlim**- ^^„,,..i3
irias,' èbtiiiiU s> im «!-? í-!íi!.": -•*¦''' 

iMós Una bmin m

«ÍK

i- esmpo. @ no segun$é évtiehèiéu à nossa, supria*Mf, venimâo facilmente pon S'q.\> Aihdírontem
&} "l« ?í'<?'f«ceu'no borraco do Morro'io Pomiaa,foi o Gilberto Cardoso. Deixei-o tomar fôlego da ca-vitimada, c depois de tomar um cafezinho fresco,corrido na hora. disse:

— Então,
mengo, hein?

Eu o abracei emocionado

seu conselheiro? Que tal o meu Fia-

s.Mí!V?*«ft
\ ItííiO. -í1

í^ltÔMinoi
cenvtdímí'pw ....
féumud'twtMn in}.i*tffl 1

tudo isso é o céu tcfinèèm: por. que •
Vitymas a Iqetf. 

'aos 
peitos?..¦¦ _ . ^

O Gilberto nio di::ia nada. AltsiW-o .:•••
c acenava afirmativamente com a cf^leniii

- pois c, "séli" Gilberto! Meus f'^»t
toria sobre o Sports Boys, cinco a um, ?«*-,
tos! No segundo tempo, nem viram.a

Bati-lhe no ombro, fraternalmente
segundo tempo eles foram un,

bola:

•boys

ÍyíL-Yf-Y-, ., J -!. A ¦ iYÒ, iüVá.atüSnU:
ífeeoüiii m*mtàiiMHmmstmmm^^^mx^bm^. ..-,
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01IGA vai em busca de uma raobi Jiiaçõo difícil no clássico "lufc Alves do
1-jj", prcva que designará a iecder leminina da nova geração pelo menos nesta

 primeira fase da temporada —-

iim i

Vlí 1111*1 lllll"!r lo mais ind-s«'plinados a lição,fl* »MV'*u-/i.Ol amarga que recebeu o "Bira",
mais "anjinho" do que mesmo
culpado pela quase tragédia "a-
quela carreira.

Estamos em véspera dc
grandes acontecimentos e o no-
vo órgão técnico que surgir após
as eleições do dia 29, muito terá
que lazer para normalizar o pa-
drão técnico das nossas carrei-¦*"""• ¦'¦- •<¦•-"•- ras, e veremos então pilotos eu-

irofessor" .lusti-j^ Marques Porto mo OswaldoOJllôa produzir dc
Mesquita, que 7 acordo com a sua grande capa- assombrou" a «na cidade profissional, o que não vem podendofazer devido a indisciplina e anarquia rei-

nante. Este será sem duvida o trabalho prin-cfpal da futura Comissão de Corridas. Ua-
nhar á valcntona qualquer aprendiz sabe
fazer. E os nossos não querem oulra vida.

,11'oinlssâo de Corridas dc-
¦Ht ouvir mu punhado de
^tonais -l'*1' participaram
jtitreir-i fatídica dc domingo
15ido aplicou o merecido cas-
nio presumido culpado pela
«iiiiilar rodada que por pou-
¦'je itansformava muna inien-
iiri.rdiJ- Não houve felizmen-
[lillâs a lamentar, mas por
so perdia a vida u piloto pre-
Mi peln homem dc arqui-

Ja, o
io il f Jl e s q

jiliinitiilu lempo
«li plalcla rum a vitoria dc Pardal-

Jusliniaiui de Mesquita escapou, ç
ijua Cunha, um menino ainda inex-

íile,vai 811'ur 'dias dc 30 dias. Oxalá
i di- exemplo a outros pilotos mui-

HOMENAGEM AO DR. JOÃO BORGES F.LHO- ffirSXS
te do Jockey Club Brasileiro, manifestando-lhe seu apreço, pela ajuda que tem prestado ao desenvolvimento do ^ur_ cearense. Na _éde da

vitoriosa entidade será inaugurado um retrato do sr. Joao Borges Filho .

VOU AO PAREÔ C
Minguinho gosta de Fraulein
(Rep. de Bolonha)

SSEIfi IE OTIMISMO
I Se ha justiça em um titulo é
este de ser Domingos Ferreira
o jockey nacional mais querido
da Gávea. Hoje em dia, já mei0
amadurecido pelo tempo, betn
mais ajuizado. Minguinho 6 uma
das mslhores munhecas que¦lemos. Já não responde no pu-blico das gerais com aqueles ad-
jetivo.s irreproduídveis como na-
quela tarde, ém que pilolandoMaster Bob, ouviu da cerca aseguinte frase: — Mister bobo
montando Master Bob. .Mas na-
da disso interessa aos turfiS-
tas. Vimos na manhã de ontem
Domingos Ferreira sentado em
baixo de uma árvore dn enci-
lliamento, em companhia de
Zt-Mga, Irlgoyen e dos upren-
tlizes que trabalham para o
Stud Ssabra. Eúi poucos instaii-
tes estávamos no meio deles tro-
candò idéias sobre os próximos
programas. A certa altura, Min-
guinho chamou-nos para um
local ermo e nos indagou:O que acha o amigo sobre
a chance da Fraulein

Ficamos alguns instantes sem
lho responder espantados com
o Imprevisto da pergunta:

Você deve saber melhor do
que nós Minguinho. Porque es-sa pergunta?Porque estou com uma 11-
geira impressão de que minha
égua vai "papar" aquelas cem
mil "pratas" d0 Clássico LuizAlves de Almeida. Pode crer
que Fraulein é uma excelente
polranca e, afinal de contas, o
pareô não está tão forte assim.Quer dizer então-..

— Que correrei com grande
dose de otimismo. Mas, bico ca-
lado meu amigo terminou o"mais querido".

mti&mitísi
O hábito sempre continuado

de não se respeitar o Código de
Corridas mantido pelo Jockey
Club para coibir os delitos de
raia, entre outras coisas, acau-
telandn, tambem, os direitos dos
profissionais, está exigindo pro-
nuiifiamcnto mai.s incisivo dos
srs. comissários de corridas.

Não há reunião na Gávea on-
de não sejam notados delitos,
parecendo mesmo que os pro-
fissionais desejam ganhar de
qualquer modo, custe o que
custar-

Partem tíe qualquer jeito lan-
çrtn seus pilotados contra os
adversários e não respeitam na-
da. E' um Deus nos acuda!* * »

Grande parte da imprensa e
causadora desse estado de col-
sas. Perdoem-nos os nossos clls.
tintos confrades. O elogio fácil
e os adjetivas com que são giu-vaclos alguns pilotos, nos seus
primeiros passos na arte oca-
s|o**hm essa anomalia. O "car-
taz" que julgam possuir a parde uma aprendizagem defeituo-
sa e digna de reparos, aliada a
companhia de aproveitadores.
(Coni. na 4a pag. — Letra L>

TURF EM PÍLULAS
Martin!, Fort Napoleón, Pau-
ttier e Penter Piatter, foram
os quatro animais que con-
firmaram inscrição nos 3.200
metros do G, P. "Jockey
Club", prova principal, da
reunião de domingo em Ci-
dade Jardim. Um campo
seleto como se vê e que de-
verá oferecer uma disputa
interessante, sendo necessn-
rio notar que a criação na-
cional estará bem represen-
tada por intermédio de Mar*
tini, qut- ostenta excelentes
condições tie treino no mo-
hisnló,

* Rigoni está novamente em-
penhado na è's c o 14»'_ das
montarlas. Anda tra .alhaii-
do Lastante o "douto.", que
eslá disposto a retornar aos
..eus áureos tempos, quando
cru n "dono" das nossas tor-
ridas,

Não compreendemos; a insis-
tenda dos responsáveis pelo
Stud Delta, em entregarem
a direção de Curió no joe-
key Ublrajara Cunha. Este
rapais tem boas qualidades,
mas falta-lhe energia para
dominar um potro "quota-
cio" como é o filho cie Cris-
ihmás Festival. Sábado pa-

rece que veremos o Ublrn-
.Iara novamente em cima do
Curió. Vamos vèr o que sai-
rá disto...

Domingus Ferreira viajará
sábado, à noite, para Sáo
Paulo, onde pilotará Marti-
ni no G. 1\ '•Jockey Club".
Há fé neste defénsur do Stud
Seabra, que lem melhorado
bastante sub o treinamento
do competente Wnldcnní. du
Paula Mendes.

Apó* um rer/árado. clescan-
so, reaparecerá Rivera no 3."
parco da sabatina, A pupi-Ia de Cluuclemiro Pereira
está bem exercitada e eu*
frentará turma mui! o fra-
ca, Cuidado com ela,

* A chapa "situacionista" aue
concorrerá às próximas ríci-
ções do Jockey Club tem
gasto unt bocado com pro-
paganda pelos jornais. Náo
metemos a "colher" neste
assunto, mas achamos que a"oposição" está "dormindo
dc touea" náo fazendo o
mesmo. „crá medida de eco*
munia ou eles levam de bar-
bada?...

1ABUTI

B. * * f (7A \ vf £ 7m m. $ fcmã

Bi; yj kf J g»J fa ]g Jll
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Q CONGRAÇAMENTO de todas as grandes e respeitáveis for-
ças do turf em tomo da candidatura João Borges, ao redor

da (jnal sc agrupou unia- das imanimidades mais impressionar.-
tes que rcjristra a historia eleitoral do Jockey Clube, implica
inilutíivplin-mte na melhor c mais ambicionada consagração que,ao (ermo do mandato, um Presidente do Jockey Club pnssa as-
pirar.

Os Joclit-ys Clubs vivem em função dos soberanos imperati-
vos da elevage e do turf e não de exigências fúteis e sibiritas.

Para felicidade do sr. Jnão Borges, o grupo que o apoia não-'* o formado por aqueles que até hoje não mexeram uma palhasequer no sentido do engrandodimentn do turf e da elevage, mas
sim um bloco coeso c firme, em cuja comnosição entram Os-
w.i.rtu Aranha. Peixoto d" (.'a.fro, os irmãos Seabra, Arthur Lun-
dgrcn, os Rocha Faria, Eiivaldo Lodi, Jost. Buarque de Macedo,
os Cliamma, os Jaliuur, Luiz Valente, os Figueiredo e uma pie-ia de de criadores c proprietários menores, todos apoiando
sem oi.ccão. as clir11trl7.es progressistas e sensatas dc João
Borges. Se o atual presidenti*. no interregno de seu mandato,
agisse em sentido oriósio aos altos interesses da criação o doturf, c obvio que não contaria, nesfe momento, com o apoio do
»rrup» na verdade representa ti v« dos ideais e aspirações iur-
listas no Brasil. Neste quadreQ-.t_ _.-.__.. _ .... ... . tfVW»^wM^M^^^^VWWVV^de expoentes, houve, é verdade,
a exceção relativa ao titular do
stud Paula Machado, que, des-
i oando deste clima dc satisfa-
ção geral criado durante a ad-
ministrarão João Borges, cn-
tre criadores c proprietários,
passou a encabeçar a oposição
por entre sinais visíveis tlc lies-
contcnlamenlc, aliás explicáveis
sem grande esforço: pois 11:10
foi durante o quadriçnio Joan
Borges que a criação e o stud
leaders do turf brasileiro viram
fugir uma supremacia que jft
s» perdia na noite dos tempos?
Nada, entretanto, mais pueril c
inverosimil do que divisar uma
(Coní. na 4a pag. — Letra A)

Primeiras cota-
ções para o G. P.

do dia 29
14 horas. Sede do Jockey

Club. As confabulaçõss são
em grande, escala. Já apare-
cem o.s "cabos" eleitorais,
no árduo mister de obter
votos. A panela turfista esta
fervendo.

Primeiras cotações na ba-
lança turfista:

João Borges  27
Mario Ribeiro  40

t/MA^«^^AVM^V\AA/VWSAVSA/<--< (

ii á liquidação da CC.
ü. CUNHA SUSPENSO POR 1 MÊS

mimado o '•chá" de
: Balizado pela C. C,
pita espelaculai "ra-
'iiPparco tie domingo,

i joA-.n s, chamados,
lidos e os comiisaiics
: a conclusão, que'ia fui o maior

culpada dos tristes aconteci-
mentos. Severamente acusado
pelos colegas, "Bria" apresen-
tou unia defesa que náo con-
venceu . por isto náo escapou
das malhas do código uin mes
ficará impedido de montar porinfração do artigo 155 (preju-

**-_3>
jliopamas estão muito duros. Gente pa-
«No ns páreos, I-. tudo isso dificulta a
|üi, Aliás, devo dizer que prefiro assim.
'W vem paia a rua um programa cheio He

Ji-liroé certo, Ainda sábado passado foi o que sc viu.
destacado, tlc lodo o jeito, No fim, Borrifo, e olhe lá.

«lite cisma com programas entupidos de barbadas. Pa-"»kso 
dá vontade dc meterem marmelada no meio e o"i sempre cara quebrada. Quando o programa está

»nais cuidado e mesmo as poules são divididas entre
iiltis forças. Esse fato diminui a vontade de entrar de
*•¦ eai cima da carreirista. Examinando a sabatina

, acertar, só mesmo com uma ajudazlnlia de Nosso
'fina Xnss» Senhor não se meter nisto. Quem gosta
* «postas, de acumuladas, de bolos, de bettings, é sua

'• Diabo. Kssc anda sempre solto, soprando ao ouvido da
1 batliad;i dc arrebentar.-.. Quem náo te conhecer

. Tinliiisu d*, um;! figa. ,, .

dicar 03 competidores).
A Comissão de CorridáS nes-

te apagar das luzes da sua ges-tão está com a "cachorra*.
Nada escapa, aos senhores co-
missarios, principalmente estes,
delitos de raia. Se tantas vezes'
os criticamos estamos a vonia-
de agora, para dar-lhe ns para»
bens. Rigor, máximo rigor para
os "toureiros" é o que os ver-
dntleiros turfistas desejam"

Diversas
PRESENTE

O treinador Geraldo Morgado
recebeu ontem um presente-

Deram-lhe o cavalo Sátiro que
há muito encontra-se afastado
das pistas.

, Geraldo vai prepará-lo a fim
de que reapareça em breve.

NOVOS LEADERS
Os potros Olivença e Indócil

assumiram a liderança da nova
geração de Cidade Jardim.

Indócil é um filho de Anto-
nym que vem se revelando como
excelente parelheiro c seu pai
um ótimo reprodutor.

UMAEXCElINi NHISffl
M.Kith.L DE Oü»
na paEavra gfe Schneider

(Rep. de Jabuti)
O repórter acabava de atra-

vessar a av. llio Branco, quan-
do encontrou Fernando Sciinei-
der na calçada fronteira a sédc,
do Jockey Club. Velho conheci-
do, aproveitamos logo a opor-
tunidade para conversar com o
simpático "lanternsiro" da ca-
valhada da Gávea. E os assim-
tos foram vindo, começando é
claj'0 pelo "caso" Jamary em
Correm, que como é sabido, foi
vitima: de manobra criminosa
para fracassar no pareô em
que era uma legitima '•barba-
da". O nosso interlocutor, la-
mentoti o sucedido o inocentou
03 dirigentes do Jockey Club de
Petrópolis, que não podem ter
nenhuma culpa pelo sucedido.

— "Felizmente o cavalo já
está bem, galopando novamen-
te e penso que sei quem foi o
autor do vergonhoso fato. E"
um chileno, que vive de expe/
dientes no nosso turf e que'o
Major Peitai está observando
para apanhá-lo na primeira
oportunidade".

A conversa então desviou-se
para o Quejido, que reaparece-
rá no handlcáp "Carlos Bela-
che".

—.."Meu cavalo está bem pre-
parado para os 3.000 riu tros e
espero deis boa figura. Sua cor-
rida na milha do G. P- "Jo;:é
Carlos dc Figueiredo,", foi con-

.• .... ...
PROGRAMA DE SABADu

£!*-A. 13,30 horas -
P.Mtltt _ t-rS .-,-,.(1,10.01..

ISÚ Castillo... 
''"

£», D. pwreto
Bns5 •- RlEonl.
fftupapo, XX . .'Bl*. Cuniia...

54
54
54
54
54

_!_r^'^""r;,s-
IK M.ÜIIII.OII.

"Itlios -

SWMtoi, Ks

¦ãf- rr 541, *-• ¦¦* Rigonl....Whí 54
C-;*ta''J»  54»kV* 7lnoco 54
v"i> u Ferreira.,,, 54

fL-niof 'V,s ,í-'*u ll"las -"M - li. 1U.UU0.0D.

&y 1- nie
Ks
56
50
50
5(1
511
5li

r,!!S lsnn. 3. Oro?

ir»o .,
Áms ,' ll'l-> horas

8S'!-*p<-™irn,.
»i;"oni!: A- [«ba„:
I(m', 'Ulloa

Sii,E .^-'Ho
«J:,p*-fillho...
;'V!iVM"1;'
''«»,. • rlnoco  511

Ká
50
58
5?.
52
51!
52
52
54

'"'ll.! ' A's 15,1 0 lioins -' ~ cr. -U.uoi.roo'.

Mtí,,' Ca'ler .., en

mmr.
M,_Cout'*'-'**<*..!'S" '

'¦ Batfici
Arnujn...

54
511
40
54
54
54

<TS

»ng|, . Ks•'.' Rigonl., 54

" Islândia, L. Dlaz
2—2 Imahy, nâo corra

. Qulcn, ,E. Castillo" Qutlaia, U. Cunhn
3—4 Valcntlne, R. Urblna.,

5 Janduls, A. Araujo...." Dawu, O. Macedo
4—fi Fraulein, I>. rerniia...

7 Senzala, XX 
" Quereln, O. Ulloa

64
54
54
54
54
54
54
54
54
54

7." pareô — A's 16,10 horas -
1.50U metros - CrS 30.000,00 -
("Bettlng"). Ks,
1—1 Petelm, N. Mola 58

Sapè, A. E-ibas 58
Che:::e, A. Vieira 56

2—4 Maraty, C. Calleri 54
Marabu, A. Reyua  54
Paisano, S. Machado... 58

3-7 Iglno, D. Silva  58
8 Mursa, E. Castillo 56
0 ChRpadfio, XX  50

4-10 Emoet-, A. NitliHl  58
11 B. M. V., XX  52

*' B. C. D. A. Brito.... 48

PROGRAMA DE DOMINGO j
»1 .<• parco — A's 13,30 horas -

1.400 metros - CrS 50.000,00.
Ks.

I—1 Marco, O. Ulloa 54
2—2 Hopc, J. Portlllio 54

3 Mocorlpe, M. Mota 54
3—4 Buril, D. Ferreira 54

5 Jàmbl, S. Camnra 54
4—6 Johll, A. Aiaujo 54

7 El Bannor, J. Souza.... 54

2.° parco — Clássico "Raul do
Carvalho" — A's 13,55 horas -
J.400 metros - CrS 100.000,00.

Ks

1—1 Moruaifci, L. Ri.onl... ji_ ....  . «....,.. 54
54
54
54
54

2—2 Draksar, A. Araujo.
3—3 Curió, T . Cunha

4 Plorol, XX 
4—5 Quinto, O. Ulloa....

" Giuplnanto, XX 

8.*- pareô — A's 16,40 horas -
2.200 metros - Cr? 42.000,00 -
("Mcttlng.".

1—1 Sun. Vallcy, D. Ferreira 53
54
53
55
50
54
53
58
55
54
57
55
48
56
54
51

Parthenon. XX
" FlamboyRnt, XX 

2 Marshall, L. Rigonl....
2—3 Matador, O. UI)o*

Osculo, E. Castillo....
El Gaúcho, J. Tluoro..

' " Catfto, nfto cone
3—6 Idealista. L. Diaz

Oreja. O, Macedo
Vigorosa J. Grnçii ." Mondei, A. Drirticllcs...

4—9 Pan, XX .'.*" CamnleAo, A. Araujo...
^0 Madrlgal, J. Portilho...

" A. Amargo, P. Tavares.

»." parco — A's 17,10 horas
1.300 metros - Cr$ 40.000,00
("Bettlng").

1—1 Clterlum, t. Diaz..." Ulron, L. Meszaros..
2 Ileso, L. Rigonl

2—3 Hlmeto, O. Macedo..
4 Kaolln, J. Tlnoeo.
5 Los Angeles. * A. Ribas 55

-6 Netunlo, O. Thomn...
Borlantiu, P. Slmfies.
Coronel, D. Moreira..

-!) Itatv. N. Motn,
10 P-i!_d!m, D. Ferreira.
11 tina.-'-*, A. Vieira  55

3.» pareô — A's 14.20 horas -
5.000 melros - CrS 30.000,00.

Ks.

1—1 El M-tachin, R. Filho. 50- - ¦' 50
50
52
50
50
58
50

El Toro, C. Ciillerl....
2—2 ürumeto, _. Rigonl..,.

3 Calitinflns, O. Castro..
3.-4 Toropl, J. Santor.

" Holege, J. Tlnoeo
4—5 Reuno, O. Ulloa

6 Vardam, J. Coutlnho..

4." parco — "Arnaldo José IMn
ti, Scrqueira" - ...• prova espe*
ciai de éguas — A's 14,45 hora*
- 1,000 melros - CrS 60.000.HU

1—1 Lyònorái O. Moreira..
2—2 Marilia, I». Rigonl

3 Larue, D. Silvu
3—4 Vevitable, O. Ulloa....

>• Eudora, P. Tavares...
4—5 Bumbla Bee, _-. Dlaz..

" Arcame. XX 

59
61
58
60
58
55
55

5.° parco — A's 15,10 horas
1.000 metros - CrS 40.000,00.

*. Ex-tJtaco A

1—1 Fundamento, A. Aruujo
" c. a. T., D. Silva

2—2 Macedonla, A. Ribas..
:i Mourcl, L. Rigonl

3—4 Algeria, 3. Graça
t Bola Azul, VV. Melrelles

4—0 Snowstorin, XX 
Paris, O: Cflllcrl
Q. Fontes, J. Tlnoeo..

Ks.
56 !
54 '
54 I
58 !
54 .
54 ,
56
56 !
5*1 1

6." pareô — A's 15,40 horas —
1.500 metros - CrS 45.000,00.

1—1 Salgou,
" El Giu

2—2 Knntar
3 Surllho,

3—4 Sorriso,
England, XX 
Ianty, J. Souza...

4—7 Parnaso, A. Rosa.
Usastro, A. Vlelia,
Dclano, J. Santos.

L. Rigoni
J. Portilho....
O. Ulloa
U. Cunhn
A. Aruujo

•is.

55
55
..íi
55
65
55
55
55

7.° parco — A's 16,10 lioras —
1.000 metros — CrS 30.000.00 -
("Betting").

Ks.

vincente e sc não i05.se o Sha-
pur, poderia ter ganho".Quer dizer então que o
Quejido vai aos 100 mil cru-
zeiros com muita cliance?

"Perfeitamente. Pena é
que estou cm dificuldades para
escolher um joclte.t e até ago-
ra o problema continua sem
solução. Os melhores estão
ocupados o meu pupilo ncce.s-
sita de mu jockey du pulso, pa-ra produzir o máximo".

Estava esgotado o assunto e
deixamos aqui o nosso convite
aos interessados. Quem se ha-
bilita para montar o Quelido?
E' só conversar com o Sclinei-
der...

DIÁRIO DA NOITE
O VESPERTINO DE DUAS

 EDIÇÕES 

—:

-o OiVJX, uma daa esperanças da jetra "O" do Slud Paula Machado

A_____ 91 1* ASPHl iim ilfi¥fl HPlí_9Pll7
Di filho de ÜiDh
Sberlff pe promete

Sempre que as novas geraçõisaparecem em confronto nas
pistas cariocas e paulistas ape-
nas os olhares dos entendidos
se convergem para a criação
Paula Machado, inegavelmente
uma das melhores brasileira e,
que, por isso mesmo é olhada
com i..uito interesse pelos pro-
prietãrios dos "studs".

De há muito náo aparecem
nas pistas produtos iguais a
Zaga, Xylena, Dorila, Midi, Xu-
ri, Quati, Albatroz, H.ron, He-
liaco, entre tantos excelentes
pnrelheiros que defenderam as
cores ouro e azul do stud Paula
Machado. Desta vez aparec?, en-
tre os potrinhos da criação Pau-
Ia Machado, um produto que

vem provocando grandes ateu-
ções entre os "habitues" da Gá-
vea. Linhas harmoniosas e pru-mos perfeitos, ainda cheio de
cara*:.*., tem' provocado indaga-
ções aos que possuem "olho cü-
nico".

Será um novo Quati?
Corresponderá á espectati-

va?
São perguntas feitas todas as

vezes que Onix, uni filho de
High Sheriff em Guaiára apa-
r.ce nas pistas desafiando a
argúcia dos que esperam a
reabilitação da criação Paula
Machado.

Os favoritos e os"e « íed rai tico $"
Que o programa da corrida

da próxima "sabatina" é de
dificil marcação, diz melhor o
niutismo dos "catedraticos"
que sc abstem de apontar as
possíveis "barbadas", deixando
antever que aparecerão algu-
mas surpresas para gáudio dos
ozaristas.

Qual! por exemplo, é a for-
ça da carreira inicial. Seus
adversários são- Estuário e My
Sun, qiw poderá ganhar a pro-
va.

Na 2:l carreira, Alvajada e
Avalanche estão muito faladas,
enquanto Dinoca é ura azar
recomendável.

Macauba e Rivera são as
favoritas de 3a carreira, c 11 j a
disputa se nos afigura iiiteres-
sante. Ovllia é o azar possivel.

Um lote de "especialidades-'

1—1 Lord Polar, O. tlloa.." Urucanlü, O. Macedo..
2—2 Kulvo, L, Rigonl

2 Lucifer, L. Ri. 0111" Mordaça, D. Silva
3—4 Intrépido. L. Dlaz

Maço, U. Cunho
Llpe, S. Machado

4-7 Jeffy, XX 
8 Guanumbl, J. Graça,," Anacreon, XX 

52
50
62
5_
El
58
52
5ll
50
52.
50

8.° parco — "Carlos Uclache"
— (liandlcap Especial) — Ais
16,40 horas — 3.000 metros — CrS
100.000,00 - .'-Bettiiis'-..

1—1 Rled!, I, Souza
Quejiüo, XX 
Cotáo, ü. Cunha

2—4 Kentucky, L. Rlgohl.
5 Carnal; 110, XX 
fl Gatlllo, .1. Tlnoeo.

Ks
50
59
50
58
51
52

3—7 Lord Antlbes. A. Araujo 511
Pardaillan, L. Dia-! 511
Blsonp, J. Portilho.... 52

4-10 Tévere, O. Ulloa 0(1
11 Saladito, O. Macedo.... 52" Retang, U. Cunha 53

9." pareô — A's 17,10 horas —
1.300 metros — CrS 40.000,00 -'"Bettlng").

Ka.
551—1 Ciranda, A. Reyha...

Piegas, U. Cunha  55
Eacabal, Ot. Belchel..., 55

2—4 Ilumínadíi, L. Rigonl.. 55
Tumuo Humac, A. Rosa 55
M. Linda, L. Meszaros. 55

3—7 NanHa O. Ulloa
Esquiva, XX 
Mis-, Judy, R. Filho...,

10 Encantado. XX 
4-11 Halfypenny, L. Dlaz,.

1J Ne\*n, O. Calleri
1.1 Aningíi", XX 
14 Ziieí, A, Dln.
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IfltSE FERRADURAS FALASSEM.

NA HORA OA ONÇA BEBER A®UA
Escreve GRAMURY

'jV^^^VVVWV^^^A^^/^VkV

está formado na 4a carreira.
Jurujuba, Ocoi e Contrabaiid»
são os menos ruins, enquanto
Espadarte vem apresentando
melhoras.

Na 5'- carreira, em 1500 me-
tros, a principal figura 6 Ga-
Iatéa, cuja direção anterior
deixou a desejar. Polivita e
Formiga as mais credenciadas
adversárias.

Os entendidos apontam a
parelha Itaporanga e Islândia
como a possível vencedora da
6;l carreira que 6 o Clássico
Luiz Alves de Almeida. Quica
e Senzala são adversárias da
parelha do Stud Rocha Faria.

Kmoetê está para ganhar na
turma em que está alistado na
7" carreira.- Marabu e Peteirn
são concorrentes em evidencia
e de Paisano falam muito b.m.

Flamboyant, e Sun ¦ Valley
estão indicadlssimos na 8* car-
reira, onde aparecem com pos-
sibilidaries, Matador, Idealista
e Mondei todos em excelentes
condições de treina- " .

Na ultima carreira, lambem,
não há favoritos destacados.
Criterium, entretanto, recebe a

A GÁVEA
ES 7 Á

REAGINDO
Escreve GRAMURY

O problema das*arrecada-
ções, no tocante ao movi-
mento de apostas em cada
reunião, é o ponto crucial do
Jockey Club Brasileiro, Nem
mesmo o intensidade das
preocupações com a futura
presidência da tocledade,
consegue sobrclevar a im-
portancia das apostas. Dai
depende o futuro da entida-
de. Com um índice baixo de
apostas não seria possivel a
movimentação dc providen-cias nascidas como conse-
quencia da própria e.risten-
cia do Jockey Club. Sem umaarrecadação alta, muitos ser-
viços não poderão ser uten-
didos. Os guichets sáo os(jrandes movimentadores dos
capitais indispensáveis parti
que, revertidos ás coisas doturf, promovam o seu pro-
gressOj consolidando o seu
futuro. Notamos que, com as
ultimas reuniões, o movi-
mento geral de apostas já ul-trapassou, com firmeza, a ca-
sa dos doze milhões. Dantes
eram apenas dez. E como
custou a sair desses dez! Ves
por outra um arranco maior
atirava as apostas para cima.
Recai, tudo, porem, á formaantiga, duas corridas depois.
Se 7>iedidas correlatas torem
efetivamente tomadas, entra
elas a extinção dos clanâas-
Unos c a diminuição du per-centage7)i nos placés então
será certa ft ascendência da-
finilivu da casa dc apostas,
igualando ou mesino ultra-
passando o que se apura hoje
em São Paulo. Sim, porquesem clandestinos a Gávea
venderá vinte milhões dc
cruzeiros. .1

Expressivo tele-
grama ao dr. Os-

valdo Aranha
O embaixador Osvaldo Ara-

nha recebeu o seguinte telegra-
ma: "Felicito ilustre Brasileiro
e grande turíman pela feliz es-
colha seu honrado nome figu-
ra. ao lado insigne João ilor-
ges Filho chapa vitoriosa pro-ximas eleições Jockey Club da
receber nossa solidariedade in-
tegral e a certesa turf brasilei-
ro continuará sua marcha as.
ceneioiml dias gloriosos PT
cordial abraço Irlneu de Pontes
Vieira Presidente Jockey Club
Pernambuco''.

maioria dos votos, enquanto
.Netunlo, Ileso e Himeto pode-
rão aparecer no percurso.- E'
uni do.s páreos mais difíceis da
corrida.

MA**^MM^^WWVSMi*<^vWvO

F.ntão cada vez mais próxima a
data das eleições do Jockey Club.

Verdade. Faltam apenas seis dias
para a «ente ver a onça bebendo água.

Será que ganha mesmo o João Bor-
ges?

Sei lá. Hoje em dia, depois das sur-
ptesas-uas urnas nas eleições do Getulio,
ninguém pode mais fazer cálculos.

Falta de sinceridade, e nada mais.
Pois é. Sei de um sócio que recebeu

uma telefonema do Chico para votar no
Mario Ribeiro. São amigos do peito, —O.
camarada disse que não haveria duvida
alguma e que podia contar com o seu voto.

E vai votar mesmo?
Vai nada. O homem — é até con-

tra — parente do João Borges, c não vai
votar em outro. Vota mesmo com o João
Borges.

Mas os da oposição afirmam que
dcsla vez vão á forra. — Viu a entrevista
do Chico Eduardo sobre a ultima derrota
da chapa oposicionista, quando cie se alis-
teve de trabalhar para um ou para outro
candidato?

¦— Li. Mas depois daquele tempo, mui-

ta água passou por baixo da ponte. Afi-
nal o João Borges deixa um acervo magni-
fico de trabalho, concretisado por obras
que ai estão, atestando um., operosidade
apreciável. '

Bem, mas o Mario tambem está com
apetite dc fazer miséria, sc fõr eleito.'

Sim, mas você conhece aquela his-
toria dos dois passarinhos voando. O outro
já está na mão...

E', mas há quem prefira dois ma-
ribondos voando do que um na mão...
™, O.que sei é que essa eleição está mo-

vimentando a turma.. Até parece cerlps
procissões em> Minas. .Santos que. ficam,
atilados no almoxarifado das igrejas, no
dia da procissão vai tudo para a rua. Gca-
te sem braço, santo sem cabeça, outros sem
pernas. Nesse dia, não fica ninguém mis
caixas nem nas prateleiras. .

Isso é. Gente que há muitos anos
nem ouve falar no Jockey Club, está pre-
parando o temo para votar.

Sabe quem está tremendo dc nietlo,
nisto tudo?

O Jabour?
, — Não. O Jockey Club.

JOCKEY CLUB DE PETRÓPOLIS
HOJE EM CORRÊAS

Para a rc-unlfio de hoje om Cor-
réus i.tão Rüsoiittidas as seguintes
montarlas:

],. jiareti — l.llitl inulrns— Cr$
10.000,(1(1 — A's 1.1 lioras. « H fe,

., 
'.. 

K_,
1—-1 Calnpó, P. Tavares,,,'...^ 58

Kainl, O. Moura ff.iS 50
2—3 Ahunan, E. tíllva  Ml" Loira, L. Lins  50
3—4 Piei. M. Chlrlno  5(i

5 Onze,- XX ..r.;.-51
4—(1 Monte Alegre, I_. Domingi' 50i

..•Assalto* S. Assis........,- 53'," R. do Sul, O. Palermo.. 5*1
•. 'í." -aarm.— lrtíiOMnetros *-»-; _rs'
10.000,00, — A's 13,35 Jiotl-S. ' . • f¦ ¦•-,, '. v'. ..,'. •*'¦ Rs-
1—t Abitlruo, Paulo-.Tn.-arf*-;- 50'
2—2 Atra, Manoel Henrique..-'-.Vl-'
Ü—.'1 Zero, I. Pinheiro-:,*...;,.-. 50.
; .... Avecula, XX-........,.;,..,,,.¦,.5' '
4—5 Olini-itecler, A. ¦ Viçlni..,; 53

Absoluta, XX .......... 51 '

3." parco — 1,2011 metros
10,00(100 - A's 14,10 Imras.

c:r$
Ks

1—1 Miragem, J. Bnfflca..
2 Bm-queli-o, XX 

2—3 Paisano, A. Brito
5H
53

4 Gokl Maicl, I. Amaral....
3—5 Pindornma, XX 

fi July Seventli, XX
7 Mbano, S. Lourenço....

4—8 Tompo Pelo. r. Pinheiro.
9 Alpino, L. Coelho

10 Monetário, L. Doinlngiies

4." pareô — 1.200 melrtis —
10.000,00 - A's 14.50 horas.

1—1 Panqueca, C. Calleri
2 Isle.ha, XX 

2—3 Mlsslonelro, D. Moreira..
4 Relama (x), 6. Lourenço

3—5 Atrevldaço, I. Pinheiro..
.; 6 Murvelo, .tf. Portilho-. 7 Htinter, -^X 
4—3 Bulamltá, L. Domluguea.
.'9 Irak, Raul'Urlilun¦ 10 Night Club, O. Moura...

(_H'.x-Reylanibo

52
54
52
56
50
52

CrS

Ka.
57
5t
53
58
58
54
53
55
53
50

5.'.' parco — 1.200 melros Cri
10.000,00 - A's 15.30 horas.

Ks
t—1 Odilon. Mnnoel Henrique 56

2 Alvanel, XX 52
2—3 Muchaclio. Retl. Pilho.. 52

4 Mourcl. XX 50
3—5 Ei-os, A. Brito 52
KJont. no _° pag. — Leira S)
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atacante nesta capital-, deixando rie seguir com o clube paraa temporada na capital paraguaia.Tanto assim, que estando relmente contundido, Otávio tem
permanecido em wero tratamento, comparecendo diariamente,i General Sevèriario, UJtiniAif.entc, o grande jogador tèm via-
jado. apresenta ndo aensivola melhoras, rjuaso podendo partlci-par dos encalo'8 coletivos. Atingido lio joelho e no tornozelo, ocrack alvi-negro não podia mesmo, dc maneira alguma, acom-
palihar a delegação ao Paraguai.

Entretanto, como vem reagindo com o tratamento que esláse submetendo, Otávio passa a figurar na lista dos elementospara o jogo com o Cento do Rio, sábado, pelo Torneio Extra.A «qulpe alvl-negra desfalcada daqueles elementos que vi-abam mantendo a liderança procura açora reforçar-so de qual-quer manelia. Portanto, se Olsvio apresentar melhora?, serálançado no encontro de sábado, cm Bangu, contra o Canto doKio. Será uru grande leforc,j parg n fl;flqlie, VjSt0 fmCi liesleencontro nao contará com Dino, Zizinho e Jaime, três forçasp.e ofensiva v

DR. MIAS CÍREGO
Chefe dos ambulatórios da siiiccoloftin c obstetrícia do Hospital(i»rfrce-Guile — Clinloii Geral -- Ginecologia clinica e clrurjiu- Fartos. CINELÂNDIA — EDIFÍCIO GLORIA. 3." ANDA» -lelefone: 22-72*17 - l>e 2 às 8 horas — Residência: Rua SenaiU-\crg-nclro. numero 1'i'i. apartamento 201 — TELEFONE: ÍS-fS.9.

TIBDI I

DRA. NINA DE CARVALHO
TRATAMENTO DA E81ERHJDADK

DOENÇAS Dt; SENHORAS - HEMORRQUMS - FARTOS
Assembléia, (13 — I." undur — laegiinilas, quartas _ sextas-feiras, das .15 ás 18 horas -- Residência: ?.5-_:,',)•{ —

JOCKEY CLUB BRAS11E1R0
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convida-Jes 05 senhores Sócios Efetivos a rc
reunirem no próximo dir, 28 ds maio (quarta-feira), ás
18 heras, cm Assembléia Geral Ordinária, na sede so-
ciai, á Avenida Rio Branco números 193/197, a fim dc
tomarem conhecimento do Relatório, atos e contas da

TUPI |
JÁ <pc meltej

s«í o r m a 1transmitirá )
í A PARTIR DAS 15 HORAS |

SÁBADO: j
•Botafogo}

I
{Canto do Rio!
JCom REBELLO JÚNIOR !
f Comentários de .
í FERNANDO BRUCE -)

(DOMINGO:
f Dc Belo Horizonte:

! Cariocas
x

Mineir

A

S
Com REBELLO JÚNIOR jComentários dc !

FERNANDO BRUCE?

De P6rto Alegre-

•Paulista

i

relação de cauEa e cfcitii entr*
us riais fenmnciins: o declínio
auri-a/.ul c a géetáci João tínt-
KCSi poi» náo se esqueça que íol,
no decurso da mesma, que ss
engrandeeerimi t pioi-.icrar.imos demais centros criadores, .em
oiic u crescimento do uns to-
llieisc p dcscnvolvimenlo de un-(ros, já oue o progresso iiIcrii-
<;ado pelas corridas na ultima
administração foi clc ordem a
permitir que todos, grandes oo
pequenos..tivessem a sua elian-

cc ou ci seu lugar ao sol. 8c não
a teve o sr Paula Machado,
ou não julçou tè-la, a causa
não deve ser procurada nos se-uões dc uma gestão que satisfeí

e beneficiou a todos indistinta-
mente, mas sim nus restrições
de ordem econômica que. ele
próprio sc impôs, deixando ele.modernizar os planteis de seus
estabelecimentos dc equinoeul-
tura, na mesma fase cm que o»demais criadores não sc poupavam os maiores «aeriflcios pe-cuniarlos, para importar gran-des sangues do estrangeiro.

Imaginar, portanto, que o sr.Mario Ribeiro uma vez na pre-siilcncia, possa devolver A cria
çáo dc Botucatu c Rio Claro oesplendor dc tempos idos, c ciesligar-se voluntariamente de Ioda a realidade, a menos que oque sc objetive na eleição dacliap» oposicionista seja o rn-
gresso àqueles tempos óminosnsem ijuc a administração no .Jo-ckc.1' Club era orientada, não nosentido de uma grande criaçáodc um uinrlii geral, mas sim deuma grande e poderosa criaçãoPaula Machado.

X i
Diretoria relativos á Administração dc 1951 e do respp- || O A II P H ft O '
ctivo parecer do Conselho risc.-?l sobre o balanço anual \à * í

J 
Com LUIZ BRANDÃO !

j Emais... *
| Do Campo do Botafogo

da Sociedade
Oi-trorijim, ficim az mesmos convocados para a

eleição àa Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho
Fiscal, para n periodo dc 1952-1956. no dia imediato,
7.9, das 12 ás 20 hs,, tu.h n.? form.i do que estabelece o
artigo 26 ? dos Estatutos.

Rio dfi Janeiro, 16 de maio ds 1952.
CARLOS GUIMARÃES DE ALMEIDA

1." Secretario
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é r i o a
Cem

OLIVEIRA SALAZAR
-} Do campo do Oriente

Olaria
i
i
i
i
i
jBonsucssse
[Com DANIEL MARTINS

! E ainda. . .
f Informativo sobre
iTurf c Foot-ball nos Es-
ftacfw c no E

BANCO HIPOTECÁRIO

MO S,
•lua cio Ouvidor, 90

Í.ÁK
MATRIZ .

AGÊNCIA : Av. Copacabana, 661

(Cofres dc aluguel)

CONTA COltRJSNTÍá í
LIMITE CrS 100.000,00

OPULAR

uros de Lj 
% A. A.

xfcrior.

Jpferlfl dc REVENDEDORES $
IATLANTIf fs t\a t ÒAIIIft Ii!:,çnuos ,'1'la,'i01'^- Salgado Fl-infLAMIl C Cd ), PAULO I lho e Joio Borges encarnaram
I ALPARGATA{ S A I a reação contra o principio au-I fHrHKVAIAJ .». A. 11 tt-demoerntico da Influencia

Flaiiiboyant c Sun Valtey,anotados no hanclicap de 2.200metros, utilizarão este compro-misso como "test", para o "Cru-
wiro cio Sul". A set? dias cioDerby e num peroureo que jáse avizinha muito da milha enula, o handicap de sábado,caso se resolva pela vitoria dcum dos tre:* anos, não deixarácertaments clc influir no bettingco "Cruzeiro".

Não sc esqueça, aliás, que deum encontro sobre 2.2UH metrosfoi que Honolulu feu trampolim,iiá um ano pam u vitoria noUruüoiro.
• 4> •Ja faram publicadas asduas chapas cue concorrerão

ar, eUições do próximo dia 29no Jockey Club Brasileiro.
He ambas buscavam o apoiocIe nomes oo mais representa-

livos noa oi Mos, turfistas c na«iciedade brasileira, nota-se
entretanto qu? um critério inte-l-gente « mais racional orien-
tou a formação da chapa situa-
cionista.

O Jockey GJub vive quase euiruiiçfio dc criação do puro-saií-SUO e portanto correrá naquela
entidade, toda a administração
qua desprezar o concurso doscriadores. Acentuemos bem o
plural Ua palavra, criador, poisos grandes males da gestão an-terlor as de Joáo Borges e Sal-
gado Filho, residenam Justa-mente nesta questão de plural csingular...

An tempo c'o sr. Paula Ma-Chnclo, cm vez de diversos cria-cores, havia na direção do.i as-Minto.** turflolas. apenas um
que ern de próprio

Resvalamos enlíio parn umregi mem earrepadameute perso-riallsta, oncií- ?e procurava cs-tixlar a Iniciativa des demaiscentros criadores

Sovas pers-
|N'( lllilS |lill'il
a reãlÉáp
iííi "ipa iliii"
Klcita ;i coiuiysão dc
vereadores para sc
entender com os (ii-
rigentes desportivos
Abrsm-se novas perspeeti-

vas para uma solução no lm-
passe criado entre o Fliiini-
nense F. C. c a Câmara Mu-
nicipal, relativo ii realização
da "Copa Rio".

O legislativo carioca, na sua
sessã de ssgunda-feira últi-
ma, negou urgência, para a
discussão do requerimento do
sr, Salomão Filho, determi-
nando a nomeação cie u m a
comissão para estudar, cum
dirigentes du dospòrte cario-
ca, o pretendido aumento ds-
preços dos Ingressos no Ma-
racanfi, por ocasião da dispu-
ta do referido certame. Tu-
davia, na sessão de ontem cln-
do o interferência hábil cl o
presidente Mourúo Filho, prt-i.'c a. Câmara votar tal pro-
posição.

K v;rdade que no primei-
ro escrutínio o número de vo-
tos em branco foi superior ao
avançado pelos componentes
cescii comissão provocando,
assim, nova voatção, sendo
que. desta ícita, foi a comis-
tão elílta com 26 votos.

A comissão em causa, ii -
tou assim constituiria; Ca.;-
tro Menez:s - Couto de Sou-
za - Hugo fiamos Pilho --
Afonso Segreto Sobrinho c
leite dc Castro.

S. 6. Independente x ®$rim F« G.
Domingo, na Alegria --- À tarde o jogo

Domingo p. v., n pruçn de
esportes do Oarlocn P1, O. scra
palco dc um grande prello uiiils
loso entre o prêmio local c o
3. C. Independente, num un-

Subvencionadas
varias instituições
de Niterói

O Prefeito dc Niterói .assinou
decreto, segundo o qual ficam
instituídas as seguintes subven-
ções no corrente exercicio de
1U52: Casa Divina Providência',
0 mil cruzeiros; Ca-a do Pobre
São Vicente de Paula, 2 mil cru-
zeiros; Abrigo Cristo Redentor.
43 mil cruzeiros; Patronato de
Menores, 12 mil cruzeiros; As-
sisténcia aos Lázaros e Defesa
contra a Lepra, 6 mil cruzeiros;
Associação das Damas de Cari-
dade de São Vicente de Paula, íi
mil cruzeiros.

Renovação c progres»
so na E. F. Santos*
Junülai

SAO PAULO, 19 (.Meridional)
—Falando ú um grupo de parla-
mentares. que visitou o oleoduto
e a refinaria clc Cuba tão. o Ad-
mlnlslrador da B.F. Santos-
Juncliai afirmou que, graças ao
oleoduto, está a ferrovia assina,
lando saldos crescentes, Respon.
dendo a uma pergunta, disse que
a. estrada saiiá, realmente, do
rogime deficitário, graças tam-
bon ás normas cln trabalho ado-
tadas, ao equipamento renovado
e a criação d() departamento ro-
doviário. Informou ainda estai
cm estudos a construção de no-
vas linhas de Santos a Jundiai.
cujo custo está orçado em um
milhão dc cruzeiros. Disse que a
estrada está com o trafego mais
intento do Brasil, pois transpor,
tou sete e meio milhões cie tone*
ladag no ultimo ano, bem come
25 milhões de passageiros.

A Central do Brasil,
quer desapropriar
uma enorme área, na
estação de Nova Era

o ministro Souza Lima enca-
iniiihou ao Chefe do Governo
exposição de motivos, acompa-
nhada de projeto de decreto,
declarando de utilidade publl-
ca, para eleito de desapropria-
ção pela Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, n área de 1.7(1(1
metros quadrados, necessária â
construção de um triângulo dc
reversão, situada no pátio da
estação de Nova Era.

contrg que por certo atrairá
muilo-; aprecia dores do esporte
amodorlBtu', na esperança de
assistirem um match dos mais
movimentados c ali':ientifj.

O Carioca que cm sua casa é
um adversário perigoso e cre-
denciado a grandes vitorias, irá
a campo disposto a continuar
na sua marcha vitoriosa que
vem empreendendo.

Por seu turno o Independeu-
te, tendo sofrido um revés
fronte ao Higienópolis, envida-
rá Iodos os esforços para al-
cançar um grande triunfo, rea-
bllitando-se assim, da perfor-
manco apagada cumprida do.
mingo passado.

Estivemos em palestra com
diversos elementos do grêmio
alvi-rubro, o des nos afirmaram
estarem dispostos a realizar
uma grande partida, acrescen-
tando ainda, o técnico Vinícius
que está confiante, acreditando
na vitoria dc seus comanda-
dos.
CSTRUIA JACI

O Independente fará apresen
taçfio dc sua mais recente aqui-
siçáo, trata-se do atacante Ja-
cí Góes, que promete correspon-
der a confiança que lhe depo-
sllam o lécnico c a diretoria du
clube.

Por nosso intermédio a dl-
reção dc esportes do Indepcn-
ciente pede o pontual compare,
cimento iis Ul horas, na sede, de
todos os elementos, parq ruma-
rciu ao local dn refrega.

.4- DIÁRIO DA NOITE \uo, 22
SERAFIM PUNAR

( FALECIMENTO I
Esposa, filhos, noras, genro c wa,ao. seus parentes c amigos o faleci'!
idolatrado esposo, pai, sogro . avó _t_7t

MAR COM^S, c convidam para o Zi
que se realiiará hoje, dia 22, ás 17 horas 

'•

retro da Capela Principal do Cemitério do'Si"!tíita, para a mesma necropole. '

t

Â REFORMA i/t

SOCIAL ESTA'
POR POUCO

Supervisão clc
competentes

técnico.-.

s
n*"a> n- pereif  cí

iifiSÃ,?-í.,ia»-o«
1-1.irresistível, j. Marins.., co„ ^ I*Pe. I. Lias  ."• ,í2-3 Abm„, pR,„0 Ta ;•• •'«

4 Hollo, o. Moura..., " 
wi-S Kentimka. I. Plnlmln,::; s

'¦—1 Cnoió. x.x  ":;
'" Jcuqul, XX.'.'.'.'.  in••> Grisu-, xx ...;;;;,""¦ ;,,

J-l Arai-i, o. Moura.., V!,3- El Tigre, C. Cano- ;• .,'
., • í»írlil. ).. Mun.*... :,'J—i 1'Ogata, li. cunha,.. '" .'..' J-ubü Bravo, XX '" n,4-« IJenlnh. Luiz im',',',;,',"" ''Viuva Alegre XÍ

T 1 T ü L O S D E li B N D A

(Debêntures ao portador)

juros de 8% A. A, • pagos trimestralmente

HORÁRIO ININTERRUPTO PARA O PÚBLICO

DE 8,15 ÁS 17,30 HORAS

TODAS AS CONTAS PODEM SER INDISTIN-

TAMENTE MOVIMENTADAS NA MATRIZ

E NA AGÊNCIA

r**-*"—¦!¦*»¦ EMISSORAS TUPIDE HAD'o e mevisAo

L

unca, operando o milagre ciaunião entre proprietários e era-dores rios matizes «íais diversos,salvo bem entendido, o herdeiro
das concepções absolutistas quedurante tantos anos infelicita-ram o Jocl:?y club.

0 juía cochilou" c
foi considerado
incompetente

desvirtua tudo. Os ramrecém opinando sobro a •..,...
Jiueosmr^ relho. cerari«ratados não ousam come-itaenquanto na pi,ia, 0 sltiiverdadeirauiciilr. ci,. 

"
pânico.

ipi

jao í
ausar

t °V ° carreiras a co sa foi as-
odosPOueUViS faCâ0' aü™"*°

uns con?™ S ^ ,ao seu Mo.uno contra os outros. Agüentese quem puder! l m
Nas cabeças de curva, locais

têm níno niais ^Perlmentadostem suas precauções w-v* «manobra de lançar ou 
*_.£<_ a

seu pilotado^ h-ândo nàrtid „„a

páreo, é
PVtante.comTe^ponsabllXde^ô

que aparecem os "hprota" no interminável "vale-u,-
do ', prejudicando todos e aando a beleza da caiTelra, com
vista ffh C desVlos dt iinl1"Viwra olho nu, nissmo pelosnao conhecem os segredosllle

Io IlU-f.

2

CAM^A

O CACI iliRMA

i^ií; 
" ' ," "},?*; a;; a' lt 15 c l0 ""',as: tlominsos cferiados, as U e VJ lis., «u * qualquer momento cm une ..veiiíiear tiw grande acontcèim-jnt» nu Brasil ou uo inumlo.Ue < as 8 lis da.manha, o Matutino Tupi. lm 33.35 is 23.33 h».,

.rifYÍ?5?l.í?rnal Tr1p' e aos "'^ Wi' "as primeiras do dia."IKXLVISAO — De segunda h sexta-feira, às 2«.a5 horas

r,.níw P6lcia Pjelimiiâai', eslarSo
Vii»»a fr^nte' Sp"rt lu"s e
Sulkr?0 

"'10n,eio Qua"
Cinco jogadores da seleção nc.ruann, integram o quadro doMunicipal, «me hoje enfrentaráo f .amengo: o /uiniciro Busli eos atacanjeB Torres, Rivcra,ürago c Morales,

G

Km lflfiO foram processados noao." Distrito Polical Gabriel
Pereira, Romni Belchior e Mar-
:.';*i'i(ia Maria de Jesus, ircusados
do crime dc lcrlmeníos pra-ves na pessoa de um desafeto.

Remetido o processo para Jui-
ko, foi d mesmo distribuído a!¦'<*' Vara Criminal, sendo ali-
nal Gabriel condenado a 5 anos
ile recliisãa c os oulro:; dois aJ ano cada um.

Presa Miirgttridii Mana dc ,Ie-
sus, verilicou u criminallsta Js-
mar Viana c Silva que o pro-ccoío a cue a innsiuu respon-dera com. iiini graves irregula-
ridades; sendo a maior u reto-rnnlc ao prnao que a lei clclere
tio juiz para protelar sentença.

Impetrou então aquele caust-
dico uma ordem de Habeas Cor-
pus au Tribunal de Justiça, ale-
Bundo que, da acordo com o art.10 da Lli dc Organinasâo Ju-
diciarla, o juiz que proferiu sen-
tença ju não era ma:s compe-tente para tal, pois, de muitoexcedera s. excia. o prazo refe-
rido naquele diploma lesai.

Examinando pola primeira veza arguiçâo ícita pelo reterldocriminallsta a 3.-» Oanwra Cn-minai, por acórdão unanimeapós ouvir a explartaçfto, da tri-bunã, dos lundainentos da me-dioa requerida, resolveu conce-der a ordem, anulando a sen-tença que condenou MargaridaMaria de Jesus, expedindo, une-diatamsnte, alvará de solturacm seu favor.

Condecoração dos
gais. Zcnóbio da Costa
s EstiUac Leal

Var dificuldades i!c uUinia
hora, ficou adiada paru data c
hora. a serem «pnrluiiauuciltc
fi\ailns, a recepção nara conde-
coração dos generais lincljdcj
Zr.nóbio da Costa c Ncirtiw Ks-
llllnc Leal, une deveria rcalIíRi»
c-c na Embaixada il» Parauuai.
ainanliã, dia "'¦'.. à-s lli 1i»i*ms.

Prêmio SAPS dc
Literatura Infanta

SISKA' nABI01'*ONl'MDO O
TRÀBAIiHO VENCEDOU
Continuam abertas, até 31

do corrente, na Divisão de Pro-
paganda rto SAP3, a.s inscrições
para o "Prêmio SAP3 de Lite-
ratui-a Infantil" de 1032, insti-
tuido como estimulo ás ativida-
des literárias e artísticas dedi-
cadas a vulgari-zar, entre as cri-
ancas, os preceitos da boa ali-
mentação. «,

As obras, que devem vsrsar
sôbrc tema alimentar, deverão
ser Inéditas. A inscrição é foi-
ta mediante a. remessa dc três
exemplares do trabalho a ser
inscrito. Ao vencedor será con-
ferido o prêmio de de;-, mil cru-
zeiros. reservando-sc o SAPS
o direito, sc achar oportuno, da
publicar uma primeira edição
da obra premiada que será In-
cluida na "Biblioteca SAPS dc
Literatura Infantil". Alem dis-
so o trabalho que obtiver o pré-
mio será radiofonizado e trans-
ini tido pela Radio Ministério da
Educação.

Os posseiros
pediram garantiasie vida

CURITIBA, 21 (Meridional)— Encontra-se cm Curitibauma comissão dc posseiros, rcsidentes em Pato Branco, suldo Estado, a qual te mpor ob-.letivo pedi,, garantias do vidacontra, os capangas que estariama serviço do deputado estadual
pessedista, Cândido Machado deOliveira, interessado nas terrasdo 1 ugar denominado "Mula-
las . A comissão acusou os ca-pangas da morte de um possei.ro que deixou cinco filhos namiserid.

Será aumentada a du-
ração do serviço milu
tar na Suécia

ESTOCOLMO (BIS1) - A
duração do serviço militar dos
recrutas suecos será aumentada
cm 20 dias. num total dc 3114,
da acordo com um projeto cie
lei que ncaba. dc ser submetido
ao fliksdag iParlamento) pelo
ministro da Defesa Nacional, O
serviço básico é de 304 dias, ln-
cluindo um descanso obrigatório
de 14 dias. enquanto que os 00
dias restantes estáo divididos
em tres cursos dc treinamento
de 30 dias cada um. Os cabos
recrutados terão outros 20 dias
de serviço básico, alem de 10
dias mais em cada período de
treinamento. Os cursos volun-
taros para oficiais e sub-oll-
ciais, depois da conclusão do
serviço básico, compreendem
um total dc 3(iü c 1H0 dias. res-
pectivamente.

A PROPÓSITO do trabalho dc¦^ elaboração do ante-projeto
ric reforma da lei orgânica da
previdência, social que está sen-
cio examinada pelo D. N. P, S.,
o sr. Gilson Amado, presidente
da Comissão Nacional de Bem-
Estar Social, declarou que espera
dentro dc 15 ou "0 dias, enca-
minhar esses estudos ao minis-
tro Segadas Viana.

O referido ante-projeto, ao
que afirma o sr. Gilson Amado,
calcado de vários trabalhos e
supervisionado por técnicos da
maior competência, entre os
quais os srs. Geraldo Batista,
VValdyr Niemeyer, Moacyr Ve-
leso, Perícias Montsiro, e por
outros membros da Comissão
rcunancnte de Legislação do
Trabalho, do M. T. I. ('., revo-
lucionará inteiramente o siste-
ma administrativo do seguro
social do Brasil.

O trabalho cm apreço, após
apreciado pelo titular da pasta,
será encaminhado an presiden-
l. da República.

Apreensão da carteira
tíe um motorista con*
deitado pela Justiça

Em virtude de ter sido conde-
nado pela Justiça dc Niterói, a
15 meses de detenção o motoris
ta profissional Celestino Inanc.
n inspetor geral do Transito do
Estado do Rio, Bernardino Pi-
zarro da Fonseca, baixou porta*
ria determinando a apreeasão
cln carteira de habilitação do re-
ferido motorista por idêntico
prazo.
VÁRIOS MOTORISTAS DE NI-

TEROI SliRAO PUNIDOS
Segundo apurou a reportagem,

a Inspetoria Geral do Transito
eslá. ultimando processos contra
vários motoristas profissionais da
capitai flumlnen.se, por delitos
no transito publico e que além
das penalidades da. Justiça terão
suas carteiras clc habilitação
cassadas.

Gaslão de Brito

Recolhido mais um
ca-Utive* do desastre-}
ia ponte Eluiiuante

BAO PAULO, 30 (Meridional)
- A turma de salvamento du
Corpo dc Bpinbrlros, conseguiu,
ua tardo de ontem, retirar das
águas do Rio Tietê mais unia
vitima do trágico acldenteocor-
rido na ponte flutuante daquele
rio. Trata-se clc Nciclc Correu
Silva, de 15 anos, filha cie Elói
Correia Silva, residente á rua 4
n. 20, ro Parque Novo Mun-
ao .

Continuam desaparecidos o
Jovem José Antônio Ferreira e
a Jovem Neusa, tambem filha de
Elói Correia.

Prêmios ile eiis-
qUmtítd mil cru-
zeiros para os an-
íores ie teatro

dor, o parceiro cruimaltino ofereceu 600 mil cruzeirose mais a realização de um jogo do Vasco em Campinas,com rendai integral para o grêmio campineiro. ArmandoVieira de Castro ja regressou ao Rio, comunicou-se comos dirigentes do seu clube e a Ponte Preta responderá,we amanha, se aceita ou não a contra-proposta.
revelaram indignação. Não compreendiam a ra-zao cios banguenses em exigir que os prêlios Fia-mengo x Oriente e Botafogo x Canto do Rio fo.<sem em Moca Bonita. Seria cm beneficio dosassociados sujpurbijnos. porém, ení prc-juiüo fl-tian.cclro nara os clubes, liêstc torneio em que a3rendas sao fracas c prcocupádoras.Por isso. pelo que sentimos entre os rubro-negros e alvi-negros, teria o Bangu. daqui por

Apreensão dc gênerosdeteriorados
cm Niterói

A policia dc Emonoiuiá Popu-
lar cie Niterói, em diligencia dí-
rgida pelo comissário Antônio
Diniis, apreendeu, nos depósitos
Santa. Rita de Cássia, situadas
na rua, Floriano Peixolo n. 157,
cm Neves, grande stock de ge-ueros alimentícios deteriorados.

Entre os produtos apreendi-
do.s estiveram: (570 quilos de
limbo, 60 quilos dc costela clc
porco e sele latas dc monteiga,
além do outros eíh menores
quantidade

O prefeito interino coronel
Dulcidio Cardoso .sancionou a
lei que institui dez premiou mu-
nicipais clc teatro, a serem ou-
torgados anualmente, no valor
global de Cri 500.000,00. Os
prêmios serão distribuídos na sc-
nuintc ordem: Autor cia me-
Hiur comedia; da mel' -*.• pe-
ça dramática; ao melhor ator
cômico du ano cin comédia na-cional: ao melhor autor drama-
tico em peça clc autor nacional:á melhor atriz cômica em peçiíde autor nacional: it melhor
atriz dramática do ano cm peçado autor nacional: ao melhorcenógrafo cm peca nacional; aomelhor cenógrafo do ..mo cm
peça. nacional porem dramático
e finalmente aos melhores dire-tores dc peças no gênero cóml-
co e dramático.

Os prêmios serão dc cincoentamil cruzeiros cada.
VAO ESTUDAül A ORIENTA-

ÇAO A SER DADA
AO ENSINO DE
GUAU MÉDIO
O prefeito coronel DulcidioCardoso designou os srs, Ani-sio Teixeira, Manoel LourençoFilho, Álvaro de Sousa, Gomes,Luis Pulmelra. Francisco Mon-toJos, do Ministério cie Educa-

Ção e Saúde, para constituíremuma comissão sob u presiden-eia. do primeiro estudarem aorientação que deve ser adotada
pela Secretaria clc Educação
quanto ao ensino clc Grau Me-dio,
PARA SUSBSTITUIK

O Slt. GlULtmnii;
ROMANO
O coronel Dulcio do EspiritoSanto Cardoso, secretário do In-terlor e Segurança, responden-

meida, para sem prejuízo derante a ausência do sr. JoãoCarlos Vital, designou o coro-liei Oswaldo Mclchiades clc Al-meida. para, sem prejuiso desuas funções, exercer as atlvida*cies atribuídas ao sr

Nada ocorreu com o
aviãajt em que viajava
o min. da Agricultura

PELOTAS, 20 .'Meridional) -
Com surpresa, o ministro João
Cicofas c os demais componen-
tes cie sim comitiva leram no"Correio do Povo", de Porto
Alegre, uma noticia procedente
dc Uruguaiana e segundo a qualua viagem de Passo Fundo paraesta ultima cidade o avião cm
que sc encontravam passaramomento*; difíceis.

Segundo a mesma infor-
formação, devido aos efeitos do
temporal a mesa onde o gover-nador Ernesto DoVneles, o tltu-'
lar da Agricultura e outras pes-
soas conversavam, ficara des-
inaiilelada.

A noticia toi precipitada, poiso aparelho Inlnisteiial, dirigido
pelo maior Terra e pelo capi-
tão Henrique, desviou-se hábil-
menip da tonnenla, sem dano
de espécie alguma, nada tendo
ocorrido dc alarmante.'

f
(MISSA Dp 30" DIA)

Esfcher Pinto de Brito, Hélio tu c filho. Gaslão dc Bra Fl0(leo filhos, Llonel Alfredo fl 
'!!'

o filhos. J j. de Brito e ni 0s drBorba, senhora c filhos museul '
l.e clc Almeida, .senhora o filh, i „'convidam seus parentes c amigos pan li.fmissa cie trigésimo clia que. por alma rie sou 

'
vei esposo, pai. sogro, avó, Irmão cunhada nTAODE BRITO, mandam celebrai , ,'0'feira, clia, 23 de maio, ás 9,30 horas noni ?'SIgreja cie Nossa Senhora cio Carmo á rua I- 

"
Antecipadamente agradecem, ''' clc m

tnhiarezar,

Dr, Gastão à Brito
(M!SSADE30."DIAi

Os companheiros e auxiliares de traU
do DR. CASTÃO DE BRITO, na Cor

Comercio e Construções, mau
amanhã, sexta-feira, dia 23 do

rente, às 9,30 hora*, no altar de
Senhor do Horto, da Igreja Jo Nossa Senhor
Carmo, à Rua 1.° de Março, missa de tiia
dia, pelo descanso eterno de sua alma. _ 0
dam para esse ato de fé e religião as pessoas
gas. Antecipam agradecimentos.

Dr. Gaslão de
(MISSA DE 30." DIA'

A Companhia Comercio e Consta
fará celebrar, amanhã, sexta-feira,
corrente, às 9,30 horas, no aliar dei
Senhor dos Passos, da Igreja de
Senhora do Carmo, à Rua l.° dc I'

missa em sufrágio da alma do seu saudoso
Presidente, DR. CASTÃO DE BRITO, c, para
ato religioso, convida as pessoas amigas. An
padamente agradece.

Brito

t

Et
atendendo a que n Botafogo é
lido ei uno um quadro de defesa
Inexpugnável, como demonstrou
no ultimo campeonato carioca,
quando teve o arco menos ven-
oido, Por seu lado, o team do
Olímpio figura como o maior
esquadrão do pais, daí o inte-
resse pelo cotejo.

e
fu-

Eram re,.3o„_.,v,h pd., me,: | RWm^Sna^,?-fi^!*-'¦ velas.cadoria em cjueutão as firmai
C. G. L. de Freitas, eatabole-
eida no Largo de São Jorge,, navizinha cidade e Raul Guima-
rães Ltda., situada na rua Al-
cantara Machado n. 37, no Rio,as quais foram autuadas.

diante, dois votos contra em todas a.s suas >
a01?h 8'i t;"ltu l'm ««""mleia eomo no ConselhoArbitrai, Eslava sendo anunciada uma rodadapara Moça Bonita, em substituição a ric. siõ-.ioCiue passaria para Álvaro Chaves Mas oa f,u-ourbanos não aceitaram c isso. provocou certarepulsa entro os botafoguenses e ruoro-negroiPrejuízo para o publico e principalmente naraas rendas. '

prometedores, eom pinta de
tmus internacionais.

Um team completamente des-
Ireinado, composto de rapazes
convocados a dedo, começou tra-
balhar cedo na atual têmpora-
da, enfrentado unia equipe na-
cional francesa, iá cm adianta-
da. fase de treinamento, isto no
dia 2(i cio março, doutra todas
a.s espectativas, os suecos ven-
ceiam inesperadamente pelo cs-
core ininiino.apesar da perda dos
melhores jogadores para o pro-fisslonalismü. Este criou novas
esperanças o os suecos mais umn
viv, acrqfiitám, que apesar do
desfalque dos bons elementos,
(jodem reunir unia equipe quelenha bastante espirito rie vit.ó-
ria para faücr algo cm Helsinkl.

Os peritos, entretanto, reco-
meudain cautela nessas espe-
ranças exageradas e qualificama vitória de Paris de pouco va-
lor para u verdadeiro nivel tec-
nico da equipe. Muitos deles cs-
tão, até da opinião, que a Sue-
cia não chegará nem as semi-
finais no certame olimpico,

Não obstante, a associação
sueca de football prossegue nos
seus preparativos iniciados jano ano passado, visando os
Jogos Olímpicos de Helsinki.
Cursos especiais de treinamen-
to e concentração nos diversos
pontos do pais são mantidos pis-lo comitê Olimpico, que, até ho-
Je, investiu a considerável soma
de 250 mil cruzeiros nos prepa-rativos do football para os Jo-1
gos. Perto de 40 jogadores foram
selecionados para o trabalho fi-nal e todos eles participarão no
próximo curso de treinamento
na praça de esportes de Bosoen,
perto de Estocolmo. O treino fl-uai dos 20 elementos definitiva-
mente escalados será realizadono dia. M de julho, no mesmolocal, de onde os atletas segui-rão diretamente para a Pinlan-
dia .

"Sabemos bem quilo importan-te e de reunir Iodos os jogadoresnuma equipe bem treinada, poisjustamente nesse ponto que rc-side a nossa esperança, paraHelsinki. Espirito de luta e con-
junto apurado, são os fatores
que podem contrabalançar a nu-sencia dos grandes elementos
que desertaram par ao profissio-nalismo. aiirmou o secretário daAssociação de Football, HolgerBsrgerus.

t
Dr Epitácio Pessoí

(MISSA)
Passando amanhã. '^:i t.ln corrente, a
Uilichi cio eminente c saudoso dr. Épll
.soa. excelso estadista c ex-presidente
blica. figura impar peio ;.* m espirito ci
nossa, historia política, pelos seus
raneos tão mal julgado, mas que agora

anos decorridos de seu infausto passamento, com
II que aguardou a "Justiça de Deus nu voz da 1
e;stá sendo apreciado com serena, isenção por todos
brasileiros, o devotado amigo daquele ilustre'
blico sr. Moisés Felinto dc Oliveira, funcionário
mara dos Deputados, como vem fazendo todos
manda celebrar missa cm sufrágio da alma bonls
dr. Epitácio Pessoa, ás 8 lioras de amanhã, na
Santana.

Passageiros eiripuían
da aeronave M1039

t PAN AMERICAN AIRWAYS, INC,

fundamente consternada com o adi

sofrido pela sua aeronave N1039V,

rido no Estado do Pará no dia 29 di

passado, cumpre o devei dc convida

dos os parentes e amigos dos passageiros e

lantcs desaparecidos, para assistirem à missa

pelo descanso dc suas alma:,, fará celebrar

nhã, sexta-feira, dia 23 do corrente, às

no altar-mor da Catedral Metropolitana al

sando-sc desde já agradecida ao:> que sc dign

a comparecer a esse ato dc piedade crisl.1

|üj9nsb Khair

ANTÔNIO DOS SANTO
(Seleiro)

(1° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
NADIR NOVAES DOS SANTOS e
convidam os parentes e amigos «

boníssimo esposo c pai ANTÔNIO
SANTOS, para assistirem d missa <•

aniversário do seu falecimento. q"c
dam celebrar scgunda-feir-i, dia 26 do cor

ás 10 horas, no altar-mór da Igreja dc W

cisco dc Paula. (Largo dc São Francisco).
já agradecem ás pessoas que comp.'ii,«cr
esse ato religioso,

ORrTHÀDEÚ DE ARAU.
MEDEIROS

'^ _.:»£„ ,i ._ Mj_<...„

A Familia Nagib Khair participaaos seus parentes e amigos o seu fateci-mento hoje a 1,30 da manhã e comuni-ca aue seu sepulíamento se dará hoje,no L-ermtevio do Sâo Francisco Xavier,
tim, 395. as 16 horas

T
(MISSA DE 30.° DIA

A Famliliá do DR. THADEU DK ARAlWOjjj
convida seus parentes e amigos paru » u 

^dia que, pelo repouso de sua alma n,a1!,',.
Igreja de N. S. da Conceição c Boa W"
Kosário esquina dc Av. Rio Branco), anw
feira, dia 23, ás 9 horas. Antecipada»»?,
a todos que comparecerem a esse ato °e

AVISOS FÍJ

sa.:.,;. ¦t.-JÁí-liüÀn-M^.i ^.y.U^íuJ;',

VM TODOS OS
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UMA GRANDE NOTICIA
PARA OS 1EIEESPECTA

DORES
CRANDES FILMES
AOS DOMINGOS !

IN
9
J*

3pOJC0
if:Noj

ftonv
013 am

2 •-- 1'rogeiiltor. :i - stni rtemO'
Oceano, l) - Espaço dc 24 horas,

jimlio de lilãü.

e colaboraçda pura SYLVIO ALVES,

O DIA NA HISTORIA
UilUtOtilO: - S.Milns
nciliü, l.'Uliãblu Casto, In-
lUlinn. Henrique, SillíllU,
Scsuiidü liutalicio, 1'csl-
Hntc Torcuaio, 8hn;ío;
...aiUs Itlta Uo Cássia, liml-

¦_jíortc to Imperado: Cons-' 
tsiitlno - '5 Cirauile,

I.ComlMie nflv.il do Mnrtlin
lha brasllel

rVcla 
* 
Colontii cio Saem-

mento, coinaudoda por Al-
wio dc Bino Urgo, trjrml-
na o comUilu começado in
tfspíra. "'in n ilcstnilçfio
m llotíllm 'c".iiilln.i tio o.
juan Uain-ti •
Uc5tltn!''!"l dn vln -r.'i Cis-
uno.-, pelo ciiliiltlo (lu Uno.

hiriüin^i' hoje as

JÊ (iieiiiorarõi^ i!u

FaimtTsirio <!;i
ifuçó ,
€23 jnuauü «li' \rlr
êm Sodcniii
iMjfl tpotu 

Mar.m
¦"B? ;.í."!iã hoje, a ¦
'IflíS i1 auditório ilu

ilSntec

m

»i

dei 1'ifiliin
17.30 horas,
linislério da

tação, ura depoimento pes-
ai sobre a 'Semana da Arte
iteca", através de uma ccn
üocia cm que i.bordur.i ij
1'iitipals aspectos do movi-
iisli modernista Iniciado em
jí, i1, (!'¦-' 'ui nm dos par-
ipjiitíi

; palestra ilo sr. Menotti
íi Picchiu Inicia assim uma
es de conleiéneias promovi-
k prlo Mlnislcri' dn 13.1'ica-
ftamplcinfiii ,ii.i emi unin
piçío rel,ru!.prrlivn dc ''In .s
ifeiiiiic.iltr. rrliiii ¦ , uo nm
mil ni- ' mn-an uo

tetra ri,- mu1' aiilvr.rsáriu
i !'" mw da \fi': Moderna"'. ".ftmit',1 dec-ó,-:. inlcstraí
íi ifah??ria nn prosinui dia
Jpíh cscnlpra Lúcia Miguel
iífitj, qur versará, o tema'iitóiitias r repercussões Ü-"
isitlas do modernismo'', Fi-
fl», tw diu 5 d junho, o
fio dc tutu Mario Pedrosa
aliara "O ' -dernlsmo nas
ríts plástica-.".

nos Aires.
Nascimento dc Ricardo Wu
gner, compolstor alemfio.IO — combato naval dc Olariueiuiti tics canhoneiras bin-sllelras, cio l." tenente ou-veira Botas, o sete canliu-nelroa portuguesas, umudas (iiini-., oprenaclu, roícato feita, Botas íol pro.movido a cupltfio-tenenta
por Lord Coclimne.

1840 — combato dc Ribeiro, nnMaranli&o, onde o mojur
Grolhadn, com 200 legalla-l'.is, vence 1.000 rebeldes"balaios".

ItISD — Nnaclmonio do Arthur Oo-ii-iii Doyle, iiovi ll.si.a lu-
Klèfl, o eiliidnr dn "ShorlOCk
Holmes",

,1873 — Morte dc Manzoni, poeta cnovelista, cli\sslco Itriltunu,
lí',:' — Uombnrdelo de Antorngris-ia (Chile), pela cruáidoi

peruano "Huascar".
1M3 — tmpoalçfto di Bniendo Plat,

a Cuba, pelos Entados Uni-
do.,.

ID33 — Morte, «in Barceloua, dc Jo-:A M. (li: Vargas Vlln, oi-erlioi colombiano.
1035 — Morlo riu Joaiiulm Beldn,

novelista copahhol.
Uiiil — Outorga do plenos poderesdo guorrá no Uiiblnste In-

:;lca.
l!'!'"i — Euooutro dos presidentes,

!:ni:eral Dutin, do Brasil, e
Thomíls Bcrrc-ta, no Ura-
BUiil, em Qimmhlm.

São incontáveis os tclc-cspcc-
tadores que so dirigem á TV-
Tupi por telefone, carta ou te-
legráma reclamando contra os
filmes dc longa metragem exi-
bidos. A todos os reclamantes a
TV-Tupi tem explicado os mo-
Livos porque ne vê, contra a suavontade, obrigada a exibir o.s
lilmes, Justamente tachados de
velhos c sem interesse. A com-
panhius cinematográficas, porvários motivos, entre os quais o
medo da concorrência, pediam
preços exorbitantes por um 111-
me velho. Ma.s agora, todas as
dificuldades foram transpostas.
E a TV-Tupi, graças ao apoio
recebido de TONELUX poderáoferecer aos tele-espectadores,
iodos os domingos, filmes
cijASSK a, recontemente exibi-
dou cm nusíos melhores cine-
mas. Aa>im sendo, c;;tn nova !a-
oc dos filmes de longa, nietra-
erm dos domingos começará a
1." de junho próximo com a c:-:i-
biçào de ANJO PERVERSO, u
sensacional filme que marcou a
estréia da estrela francesa Ce-
cile Aubry. E' portanto, umn
sensacional novidade para os
tele-cspectadores.

Energia elétrica
de Macabú
para Frsburgo

Rcaliüou-sc, domingo ultimo
em Nova Friburgo, em solenidu-
de presidida pelo governador do
Estudo do Rio e que contou com
a presença dc autoridades fede-
rais, estaduais o municipais a
Inauguração da sub-estação abai-
xfidora rle voltagem, (pie permi-
tira um reforço dc mil kilòwal
no fornecimento dr luz c força
á cidade. Oõ benefícios da In-
tcrligaçáo do referido sistema á
Central Hiclro-Elétrica do Mu-
'-•iibtt não tardarão a influir, coh>
sideravclnientc, no desolvolvi-
monto cio parque industrial rio
ínuniciplo. A energia c recebida
através de linha de transmissão
sustentada cm torres que se cs-
tendem entre a referida usina
e a cidade.
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D«t>cntures do

lail(,,) Hipotecário
^r Meiro S.A.
,ÜAD0 OUVIDOR, 90
*VEN|^A 

COPACA -
BANA, 661

'fa f 1 o intntcr-
Para o publico de
h '7,30 horas.
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(Conllnuctçüo e fim da crônica tle ontem)

(H)M MOliTEVUHDl ii "ínatlrigal" saltou do csletismo dc pu-
ro deleito c de fascinadures jogos acústicos, com» fim a si

mesmos, pina o campo vivo da sensibilidade c da expressão, rom
uni cunho dc acentuação mais sentida c dolorosa, da qual se
desprenderá, cm vôo, a sua melopéia apaixonada.

No lavro oitavo ilos "madrigais", numa advertência ao lei-
tor, JMontcvcrdi expõe os critérios estéticos que o nortearam na
composição üe suas musicas. E declara: Como a arte Musica
o ensina claramente, existem três modos dc se exprimir musi-
ralmcnte: o "concit3do", o "languido "e o "moderado".

Ao passo que se encontram exemplos, nos compositores que
o precederam do fênero "moderado" e "languido", faltam os
do "concitado", próprio — segundo Platão — para reproduzir
os gritos e as vozes dos combatentes. Pois bem, Montevcrdi cn-
tregou-se á pesquisa do gênero "concitado" e da consideração
do que os metros belicosos são velozes, ó levado ao (raciona-
mento dos valores sonoros, em notas repetidas, chegando :t des-
coberta c ú pií,tica do "trêmulo" nos instrumentos dc arco in-
tmilu/idii, cxnlanunle — pela primeira vez — n0 "Comliatll-
mento di 'IV.nirvili o Clorinda".

K* êsle "madrigal guerreiro" um modelo de expressão e
dr. verdade dramática. Consiste cm um "terzctto" cnlrc os com-
batentes (Tancrcdi e Clorinda) c o "Testo", "o qual acompanha
c comenta o desenrolar da contenda com trepidação o ansicila-
dc". O surdo pntear do cavalo; "os passos tardios n lentos"' com
os quais os conlcndorcs se moveu ao encontro um do outro e.
se. dcfronlam; 11 concitado rnfurcciincnto cia peleja; o vibrar
das espadas cm choque; a detença dos guerreiros csgolados; a
vnlla sedenta para a luta; a angustia dc Tancrcdi quando des-
cobre ter matado Clorinda: tudo c reproduzido na musica com
meios simples mas poderosos 11:1 sua clrmcntaricdadc expressiva.

Mas a forte dramaliriiladc e o alio poder emotivo do "Com-
lintlimcllto" estão infelizmente ligados, 110 ato prático da roa-
li/ação, a diversas circunstancias dc inilolc executaria e inter-
indutiva.

E as circunstancias desta edição que a "Temporada Nacio-
uai dc Arte." nos quis dar "coute qui coute" conspiraram tre-
uiç.mlamurílo confia a bela revelação do gênio monlcvcrdiano.

\ incompreensão interpretativa — musical c cênica — foi
desgraçadamente, complciu, absoluta.

* \ * *
VA 1'UIÍKACIONE que Montevcrdi prepós a esta sua compo-

siç.ão, o mitsicista declara que recorreu ao poema da "Je-
rtisalém Libertada" porque Tasto é um poeta que "exprime mui-
to propriamente o com toda naturalidade com a sua "ora-
ção" as paixões opostas; isto é, a guerra, a prece c a morte".

Era bastante inspirar-se n-^ta premissa e seguir as "ins-
trações" que o próprio Monteverdi traçou para a execução do"Combaliuiüiito" para não cair em erro.

Ao inviíii nesta edição da "Temporada Nacional" assistimos
a uma pseudo-coreografia que, embora confiada a bons elemen-
tos, como Leskova e Ferreira, se arrastava com cômica lenti-
dão quase esboçando movimentos de "marlonettes" piruetando
dn modo estranho — como se os ÍÍ03 de quem as manobrava não
lpssem puxados com a exigida perícia — que não davam, dc
modo algum, aquele sentido dramático que o poeta quis dar e
quo o nniüicista sublinhou c ampliou genialmente.

A esta altura parece-me que me vão opor as seguintes fra- jsei que Montevcrdi escreveu como gula para a execução do ma- I
drigal.

Clorinda e Tancredi faramio gli passl et gesti nel modo che
roratione exprime, et nulla di piu' né meno, osservando qucsli
diligentemente gli tempi, colpi et passi, etc.

Ma.s. is;o, respondo eu. não pode significar que a cada "açor-
dc" deva corresponder somente "um movimento"; naquela di-
dtiscíilla liá uma palavra que não entenderam bem os senhores
intérpretes (coreógrafo c regente) o é: "oratkme" que signifi-
cn nem mais nem menos que os "versos de Tasso", o lírico pai
pitur do seu drama humano, devem servir de "guia" e não da
calaf.-ilco para a ação cênica.

E' preciso respeitar os ditames dos versos c rsalizã-los cft-
nicamente com maior largueza dc vistas o maior sonso de arte.

Quando os arcos "conciladamenle" descreviam a batalha e
o "Testo" diz:

Odi le spade orrihilmenlc urlarsi,,.

e, mais adiante:

n' lior in hor piu' si mesce e piu' rislrclta
Si fn la pugna, c spade oprar 11011 giova;
ilansi con pami, c infeloniti c crudl,
Cozzan con gli elmi insieme c con gli scudl...

nada cie tudo isto se viu no palco; lenta, asflxlante, a ação se
desvanecia entre um pulinho, um tremular de braços e um le-
vantar de escudos; mas tudo "au ralentl", monótono, irritante,

Até, quando o "Testo" descreve que:

1,'un 1'altro guarda e dei suo corpo esangue
Sul pomo de Ia spada appoggia II peso...

clols contendores considerassem as espadas como
bengalas de passeio e se apoiavam nelas com elegante de-

senvoltura! .-,.."¦; T-, , ^.
Entretanto, o "Testo" personificado por Klcusa dc Penna-

íort "tentava" acompanhar a notação realizada por Ghcdini.
Porém, mi,, o conseguia, nem musical, nem emotivamente.

Não me foi possível, quase nunca, compreender as palavra,-
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une Kleusa de Pennaíort deveria pronunciar de maneira, utlls-
¦•ima! Nâo é um "canto" aquele entregue ao "Testo ', c o "rç-

citar cantando" e, por Isso, dc acordo com as recomendações dc

Montevcrdi, Ia tom dul Tcsio dovrâ essere chiara, forma cl diuuona pronuncia, recomendação que i.c especifica aluía miiis
quando peae uo intérprete de acomnanhar as várias fases daai;ao com emoção: d 'Cesto purtetá Io prenuntie a siiuilltudinede lc passioni de 1'oratlonc.

Evidentemente ninguém explicou â cantora (que, sela ditaa verdade deu prova de ter progredido muito, no apuro dc seus
lf??10.s yocals) .como devil1 interpretar 03 voreos do Tasso e o su-blinhado musical de Monteverdi; e viu-se. por isso, um Testoinexpressivo incolor, monótono, que n30 se íazla compreendere que parecia salmodlar um De Profundis do longa metragem!E o mesmo Ghcdini anotou muitas vezes: Rápido e concitado;strlngendo c poi cedendo; vivamente, etc.

Lia Saldado, na breve e entretanto emotiva parle de Cio-ruída nao podia dar o justo colorido vocal atribuído á apalxo-nada guerreira; muito débil é a sua voz e de timbre inadequadoa uma personagem tão ousada e, freqüentemente, devoras feroz,tomo c denominada por Tásso,
O único que estava bem pareceu-me íer Ppulo Portes, sus-tentando a parti: vical de Tancredi, salvo alguma Incerteza decntoatjao e alguns acentos errados, quer (.orno pronuncia queruo tocante ao sentido rluhico dos versos'.
A cenografia, decalcada sobro a da realização do Scala apre-íuntou dois graves defeitos: demasiada luminosidade no grupocios interpretes vocais, principalmente uur causa dnnueln. conl-

na grenat deveras ofusoante e daquela duas colunlnlias esbràtí-
quiçadas de uma estática bastante incerta; e uma excessiva am-
plldão cio quadro cênico dc fundo, que podem (irar proveito rio
um jogo 00 luzes mais apropriado, d tim de criar Umalatmos-
lera irical e cia miragem.

Na orquestro, um piano trapsformaclo cih cravo com 11111
pouco de papel fino -aplicado ás cordas,"impcrlineiircmentu cies-
figurava, o timbre dps pizzieatl dos arcos ivlolas c cellos).-'e es-
migalhava as delicadas sohoíidàdes du harpa.

Pòdia^se ter pedido emprestado o cravo' ao Instituto Naéib-
nal de Musica, evitando, assim, o inconveniente daquele pianodesafinado o irritantemente mlmetlzaflo como o seu nobre pi=-decessor. '

Qual o resultado cultural desta edição do ".CòmbatUmento"?
Nenhum, ou, pior cio que isso. uma sensação de cansaço c

a incompreensão mais melancólica para quem'íoi ao Municipal
com o intuito de a sistir, finalmente, tV revelação da musica cia'Monteverdi.

17ü, NAO tcmlo tido
venienies motivos

a minha disposição, em virtude ilc sniire-
de 1'ôrça maior (independentes, jiürtaiuii,"da minha vontade"), a célebre coreógrafa c "ir^issciisc" Mar-

giicrite Wulmann e as duas grandes liailaiinus Tainará Touina-nova e laiciana, Novarro, que deveriam interpretar respectiva-
o "Clorinda?, nâo juleuci oiiorluno apresen-men In "'ranci-cdi'

(ar a obra prima dc Montevcrdi durante a ultima lempuraiU
otieial.

Oi «ins têrmqsj rsufA para ser mais precisos, a. bast&rdià
iiiiíiut aite tiíò alia e pura, como esta dc Montevcrdi, não são
admissíveis;

Ari-1'cii dos resullaflós pinico edificantes da edição do "Com-
íuüimcníii" dada, no ano passado, 110 "Scala", já me deixara
prcvcniUo a. critica do "Curricrc delia Será" dc Milão, (10 de
iMi-r-o dc lüãl) na, i|iinl se faziam reservas ã coreografia não
niulto feliz, constrangida bastante rigidamente nos limites de
um sublinhar, a ae.üo narrada, c se acèntaVa que se podia res-
peitar os iníuitiis d» autor mas com maior largueza de visão e
maior senso de une. ;

Diante rle tais verificações importantíssimas do autorizado
critico do r.iamle jninal miláhcs, era um dever eliminar logo a
:i!i-ia de empregai' o mesmo régisseur Hurowiez, entregando cn-
lâo a direção ochioá do espetáculo a M. VValmann,

Mas, rumo .já disse, a impossibilidade da sua presença 1111
fün e ahidá a de Xurmíamiva impediu-me de realizar unia, fiel
aprnseniaçijd dn "Combattimenlo" soli a direção do maestro Nlr
uo Sonzògnc que o dirigira nn Scala, c nue foi cspecialmento
cnnlralado para ésie espetáculo jiinlamcnte com os cantores
nisroii dé Cerco (Clorinda) Anun Maria Caliall (Texto) e o te-nor 'Salvatbro Puma (Tancrcdii, pois Ghedinl Indicou para avuz de Tancrcdi uni "tenor" c não um "barítono".
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AARÃO REIS
BRICIO DE ABREU

|
U|0/{/i£tV iliíiíio iíe/s! roucos, no melo icuirut, ainda

se lembram desse puro, ardoroso e. apaixonado
eio nosso teatro, seu nacionalismo intransigente, au\or,
cronista e membro perpétuo do Conselho da S. li.
A. T.. Eis porque nenhum colega lhe deu o necroio-
yio que merecia, uma vez que, a idade avançada, e
a doença haviam-no afastado do meio, há anos, um-
parecendo somente ás sessões do conselho da s, li.
A. T., algumas vezes, apoiado pelo braço de um etc
seus filhos. Interrompo a critica de um espetáculo,
eiue vinha fazendo, pura prestar-lhe a minha honie-
nagenu dizer-lhe, desde ctej-ui, o meu adeus, dc velho
companheiro.

Conheci Aurão Rins tinha eu 15 anos e pouco.1Ü1S. Carlos Bittencourt, meu companheiro com
Barreto Pinto, na Saúde'Publica, onde vinha eu (.'¦•'ser admitido como escriturei)lo, por concurso, levara-
me à Sociedade de Autores, recem-fundada. Vinha
eu. de ler uma peça em um ato, representada no fes-livetl de Atila dc Morais, no Trianon, A minha :,i-
lliarão, na "Saúde Publica", era encrencada. Entra-
ra em concurso e fora nomeado e só então haviam
levantado a questão da minha idade. Na s. B. A. .',
cantei a caso a Aarão Reis-.e Avelino de Andrade.
que, imediata e pessoalmente foram comigo a Cario.-
Chagas, dc quem eram amigos. E assim, fui metnli-
ela no lugar. Desde então, dentro ou fora du s. B.
A. T. Aarão nunca deixou dc manifestar-me. um eo-
rínho e uma amizade que nunca se. desmentiu. Teie-
fonava-me constantemente animando-me, aplaudir,,
do-me ou jazendo reservas á atitudes que tomava
cm minhas criticas. A última vez foi a propósito do"Coice Salce", que tanto o indignou.

Aarão Reis ficará na história dessa grande <
maravilhosa instituição que c a S. B. A.'í\. coníu
um dos grandes batalhadorcs do inicio de sua vida.
As suas atitudes chocavam, tis'vezes, pelo seu nacie-
neilismo intransigente, pois, com lealeleide e conme
ceio, achara que os (tutores c os artistas brasileiros
deveriam passar, fosse eiueil fosse a causei, antes d?
qualquer outro. Não poucas vezes irritava os seúi
pares, alongando-se em considerações, exigindo me-
ditlas dos dirigentes da S. B. A. £.. que nos poriamem serio conflito com as congêneres estrangeiras em
com (tutores c artistas não brasileiros que virem hálongos anos entre nós. Mas tudo isso era feito ele
baixo de um ponlo de rista leal. sincero, nacional'.:;-
lei. que nunca se "contradisse". Era ele tão intran
slgcnle na nacionalização do nosso teatro que chega-v:: a negar u seu voto à manifestações dc pesar pelofalecimento dc-um grande autor ou artista eslran-
pcim. Levantava-se, então, em meio elo Conselho
du S. B. A. T. e fazia a suei declaração de voto:— "Senhor presidente, por uma questão dc me-
rência c principio, não posso votar. Nestes último-
unos faleceram (citava oito ou dez), tais artistas eautores brasileiros sem que nenhuma nutnifestaçá"
tivesse de nossa parle; por que. irei eu votar ago<>i
por um homem que nunca veio ao Brasil, que nes
sethia da nossa existência, supondo <> Rio capital <!•
Eucnos Aires?"

E isso não poucas vezes cm se tratando de nome
universais, enquanto citava ele, dos nossos, artista/,desconhecidos, ás vezes até corislas ou autores quásainéditos. Mas Aarão nunca abdicou dos seus princi-pios, Tinha talento e cultura. As suas conferências
c os seus arligos, em sua grande parle publicados no"Jornal, do Comércio", eram grandes lições de. teatro.Suas peças, em número de. cinco, foram representei-
das no passado, como a "Liga de Minha Mulher""Chá nas Nuvens", ele. no antigo Trianon. Foisempre um grande batalhador pelo nosso teatro esobretudo um grande animador e trabalhador (f:>inicio dificultoso c marlirizante da S. B. A. T.. üe-vendo figurar na Galeria elos seus consolidadores,com Cândido Costa., Avelino. Azeredo, paulo Barre-1o, Pinto da Rocha c oitíros. Podia nâo agradar etmuitos, mas a sua sinceridade era manifesta quandobatalhava por um teatro nacional. Companheiroleal. grande amigo, aqui fica o "adeus" e a "saúda-
de" elo velho camarada, um dos poucos soldados qncvão ficando, mehmcoltcamenle. de. uma batalha qto-riosa, hoje, por um tealro brasileiro.

NOTICIÁRIO
Hoje, qüliita-felraj ás 1(1 lio-

ras.-- feremos vesperal a preços
reduzidos com "A Maifclia",
ciè tJedro Blueli, rpie tada a eida-
de está 'aplaudindo no Teatro
Serrador v.a Interpretação de
Eva a seus artistas.

'Além 
da vesperal haverá ciuns

sessões noturnas. íis UO e ás 2*1
horas, podendo os ingressos ser
adquiridos com antecedência cm
n<i hora cio espetáculo,

Eva tem em "A Mancha", de
Pedro Bjoi.Ii, uma de suas maio-
iv- i:;:r,òes ti na opinião de
grande parte do público e par-te da critica este é o seu me-
lhor trabalho pois nele apre-
senta (crias as facetas de seu
Brande talento iirtistlcn. K
cúrioío assinalar lambem tpie
E.„ permaneço eirí rena du-
riuite lodo o espetáculo que é
cheio dc situações cômicas, de'.moção e íitispèrise".

Ao lado de Eva estão Jorge
Dórla, Afonso Stinírt, Alberto
Perez. Almerinda Silva p Ada
Camargo, dirigido; por Wllly
Keller, todos com grandes opor-
tímida dc.?.

| Mais um livro famoso trans-
I portado ao palco. Biui Ferrei-
I ra. quando fez sua estréia em
| companhia própria, no Petilx,
i prometeu iiiini coisa an publl-leo: trazer ao palco, em criações
I suas. alguns dos grandes livros

da literatura nacional ti eslran-
gelru. Agora, vai fazer sua
aliaria experiência, nesse ferre-
no. Deu, primeiro, "A Morem-
tlllá", de Macedo. Dí-poLs, "He-
nhora", de José de Alencar. Km
seguido, "A Herdeira", vr-rsáo
de grande romance "Washlng-
to:i Squaro", de Henry James.
l? agora apresenta "Madame
Bovarv". de Gustave Flaubert,
na adaptação inglesa, triunfan-
te cm Londres, em toda a m-
glaterra e nos Estados Unidos.

"Madame Sans Gene" conta
I n historia de uma intrépida Ia-
j radeira que clie:ra a mnrechalu
I de França, as suas gaffcs c
; tranqucza.s na corte de Napo-i leão fazem o publico dar boas
gargalhadas. Além dc Alda

j Garrido, vemos Hibeiro Fortes,
; Ilidio CosUi e muitos outros.

Buraco continua com grandesucesso r,o teatro Alvorada. Ks-ta revista de Ney Machado eAry Barroso, faz. o publico darboas risadas com a.s piadas cieI Catalaho que está num do.s seus
: melhores papeis. Alem de Ca-
] «lano, vemos Solange Fiança,
| vlcenle Marehelli e i.a liana

DIÁRIO DA NOITE
6 Rio, 22.5-1952
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ANIVERSÁRIOS
lu/.rm unos, liu,lc: ministro

Astolfo Semi, da Tribunal Supn-
rior do Trnlmlhi) — ar. Alüevto de
Andrade Queiroz, dlrutor urrai dn
Kfixemln — sra. Olun Maolindo
Trurin • sra. Helenu ReijlB da
(Junho Melo — professor Frederico
Curlo tio üurvnlho — vereador Mi-
rio Martins — sr, Arlstou de Aguiar-•• sr. Canillu Gtierrulro — sr,
1'lávlo Pes30a — coronel Vítor Ce
snr cia üimlai
Gmirnníi de 11

Mário

<Í0 Kf.
Miullila

Ovldlo
Aiiijra

Eurleo

Cruz _
irros.

NASCIMENTOS
0V1DI0, filho

Cordeiro e fii'íi.
Cordeiro,

DINAin, filha do sr,
Borges dc Melo a .ira. Miolo Al-
üertliiíi Gonçolves de Melo.

ODELI, fllhn do sr. Ivan Costn
e sr.i. Malvlnn Martins Costa.

JUREMA, fllhn do sr. Fernando
Cirno o sm. Nocmlu Calcina
Cirno.

tiUlH PAUI.O, filho do ht. VI-
cerne Saldanha Juiiloi* e si», Aro-
ci Borges Snlcianlia,
v OIV.4 DOS

SENHOHITA NISIOE VILAS
BOAS filha do sr. Henrique Cir-
los Vilas Koii.s o sv&. Kvene.elliiii
Marques Vilas Boas, «.- SU. OSMAR
PINHEIRO, filho (io ir. Hodova-
1110 Pinheiro c sra. Drrollce Mrai-
des Pinheiro,

SENHOHITA R0SÀL1A MUIITA,
lllha dn sra. Virgínia Mortllií, o
SR. CARLOS DA SILVEIRA l'0'i-
TO, filho do sra. Albertlna dn
Silveira Porto,

SENHORITA EDNA CAMARGO,
íiJ1 ni. lio ar, Jcvellno Canuvco, e
SR. VALDIR FREIRE, filho (Jo.•r. Arnaldo M, Frcirn. „SENHOHITA INEU GARCIA .11-
MENEZ, carretam de Imóvel*, fi-
lha do faieeirto nr. Olojo Garcia
Saiicliej e sra. Jiwüna Jiinene?
Snnclies, e SH. SEBAS'1'IAO RO-DHIQURS DA SÜ.VA, conierelfmte,
Íllho do fr, Pio Abílio c-i Silva ,.sra, Maria Viana c'n Silrti,
CASA.MENlUS ¦

SRT.V LTDIA CARVALHO DO>!SANT0S-8P., ANTÔNIO ALMíHUIa.AR.VA 1,110 .. Heallrn-se lioj«, í'.iI7,.v0 lioraEj mi Inidjn Co íí.,.-i. (|n'..:¦ '.;,-.¦:., o c-)'ítfic*; inatrlmoiltHl dd«r. Ar.túalo Al-n-idr, cári-altiü, -.1-
dn «,-. José tilinOCK Ci(rVH!h(i
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das Siintoc.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA HAN .Ca.) DO BRAoIL - No próximo si-liado, ;( AAláU realizará ma ;,-,rí-ta rdunçante, em su:i "boite", de'¦'¦'i íis 3 horas. EsturSo preaentfs osdelegados das federações linticArlas
suliinierlcmias especialmenlc convl.dados para participarem rio» fes-tejos comeinoratlvos elo X."íiu aniversArlo Un AADP,,

INSTITUTO CILENO .. Em ro-memoraçKo uo ifi." nulvcraúrlò dnliislltnto Clleno, ,s u r á im .Il-íadn, ih> priV.lino sAbHdo, uniaÍBStn cívica, com n panlclpagilrde iodos os alunos daouela oasnde ensino, sob n orlentacSn duprotvsKora Ell.
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CINE-DIARIO
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AINDA | EMr.íO NÂO DIGA NADA.
NAO. V ESTO NOITE,DEPOIS OUEv-— -<- WCê FECHAR O flRiMAZÉAI.

SKUIREI LOBO CIWZEMro.
SE HOB O CULPADO TFfjrflKÁ

ROUBAR A% PELES «SUE

\MfllS TflROS-. L^,_.

i ROUBAR AS PEf.ES <SüS B&i P^TV ' ''
,\ ^ 

CHESflRA"0 ESW; Wí^mY^-aP] ¦>' ' -—. "-^\ ^»—__. s^^v L

Ute moE,m iwt•fl» ftJJ/Wíl
PASSAMOS atf.jE d («,,1,
WlAÔUIjduy.E tOBOcíufM
'MO SAIU PE su.» r=!JM p(5flSUE JAMTOlt. OU ÊLES4SÈ"

SUE OOE DSSC0NR4 6ÉJ-i cu meio E«a'
\ Sr-, l'»:£,i:£.
\tr7 vou eSPECAR

HAIS u,« FOilCOi
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OUSE ;tf-./;/* porcMi %'f

má ^ '"¦TEATROS
IV AL - Telefone: 22-272!

AB REFRIGERADO
ALDA GARRIDO

NA SUA MAIOR CRIAÇÃO :"MADAME SANS C Ê N E"
Do SAROOfJ - Traci. cie 1?. Alviiri o
J. Wnnderlcy — GRANDE MONTAGEM

LUXO E FIDELIDADE A ÉPOCA.
DIARIAMENTE, AS 'X\ HORAS - SA-

BADOS E DOMINGOS. AS !»ft K 22 HORAS - .V-FEIRAS,
SÁBADOS E DOMINGOS: VESPERAIS AS 1G HORAS,

SERRADOR - Telefone; 42-6442
EVA e seus artistas

"A MANCHA"
3 atos de PEDRO BLOCH '

UMA PEÇA COM SUSPENSE
AS 20 E 22 HORAS. QUINTAS-FEIRAS,
SÁBADOS E DOMINGOS : VESPERAIS

AS lfi HORAS.

RECREIO - Tel.: 22-8164
EMPRESA LUIZ GAIA'AO APRESENTA
HOJE — As Hi, 2(1 u 22 linras — HOJE
Herminia Silva - Cole e Silva Filho

EM
"HÁ SINCERIDADE NISSO ?"

Super-revtsta de LUIZ PEIXOTO, AR?
BARROSO e ROBERTO RUIZ. - Uniu
gigantesca produção de ROSA MATEUS
coin um grande elenco e o "Ballet Cliíir-

les" —>' As cachopas de Lisboa !

%!##&%¦

< yy, •IffriBBirtiTi'

±\PESAR de tentar apresentar vm novo angulo o
na ,?-!,?,í"i/r,""° ('-° jorml '"> oesle< csíe novo Jtímda Warner Bros., nao recomenda em nada vs meri-los passados de sua produtora Emais um "Western" com todos osseus matadores e onde não tallitlambem a fatal inauguração d>,linha férrea. Tudo muito coiüie-cielo c sem qualquer mais nooiéla-ele eme sina pura quem vai ao ei-ncina constantemente e. já viutudo logo de inicio, com o cuslig

. , <l0s bandidos c a vitoria do herói(ul inclusive, fica com a peqmna do bandido A (us-tonado jornaleca oue poderia dar um atrativo di-
,,."'; ]'"." lcw' »CT"l'«'"« profundidade, uma verqilt o tal cow-boy' jornalista, em matéria de inl-prensa e vm autêntico foca c até prejudica o traba-lho dos outros. Alas existe muitos Um, norregenlèc o herol acaba levando a melhor, sem um nranhâo
doiph scoll co herói, um pouco pesadão e velho mu,> Ml muito que fazer. David ürian lev 0 ttedcia propor união com Randolph, mus pt-q ue vi¦ 2r èriJV,1 lm U-UV ser m°> (' Wmim,
ItâpkMlhhMttl"*,0,?1"^***- Te»'- As garotasseio rnyilis ihitxler 6 Helena Car ler, une não cheaam
^Wrecer 
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YJodernos e em estilo

() máximo de bom gosto
y endidos com honestidade

|i]xposiçâo variadissima

|nteressam por seus preços
^empre o melhor

JL F. COSTA
(A maior galeria de

moveis )
27 - ANDRADAS - 27

i» ' 
"'""

Meias NYLON
ESTA-LHE VENDENDO A

CASA ZILDA
RliA DE SANT'ANA 22.1.

UM MOMfMTOf "~s
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ESTAMOS
TRATüNOO

OE UM
ÜSSUNTQ l'ÈMEÇfttO? ")

O QUE? )'%
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SOCORfiVS TI/ EÜtfBEM, \
í™ANJl?J- . 11 PODEM IR f )SOBRE PESSOAS)
QUEPESMAIA- {dOME... )
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ÉiilÉOTI ^r:: e:s

HOJE NO RIO
CINEMAS

CINELANDIA

CiCITOMO — Sü-IRSH — "Sts-
¦^«'•("s iiiiiMilcmpo'',

I.MI'i;iiI(» — '.'''í-oniit — "Suja-
iiu, a mulher diãljullcn" — Ninon¦icvllha c Ornontlu Siillar — !J •
I . (I - K - 10 liorns.

.Mr.Tlid — ¦:;-i:i!Mi — "o jindcriIa niulhrr" — líviüPrt Tiiylur f Pb-
ms Dane! -- 11,1(1 . I,;i) . 3,:)(| .
,.lii - T,.-,(l . lil lior.ls.

ODKO.N - ';:-ir,im — "David e
lli-lsalia" — Oiciíory I'írk <• Susau"Hajw.-ird — ],S0 - 3,30 - 0,10 .

- i„'ili • lo horas.
._ l'A1,AÇtO — *13-IISÍI8 — "f.u/ na
nliiiu" — Slcrling llajileii c Vi-
veen Liriilfurs ¦— 'J - '1 - tí - H -
lit lifiras.

1'Aiin.' - -i-.-r.u:, - "Tiinu" _
!,•.!,!! IIjII c Maiic- «idilsiii — 'J .
I - (i . íl . 10 linrns.

i'i,.v/,.i - ',;'-n.;,: _ "(:i,,y„s wiiu,iiiia„i ' — *.ili, l,u|!l.!lo i- liclitrl
lij-Jli — '.' . | . i; . h . in |„,|US.

l-'l.\ — :•;-':.¦-:; ._ "Ihmuáor :|,."iiifitir." .- Ilan,1(,!|,ll 'c,,11 o Dsvlíl
)'iu,i - ;.:(;,(. -,,••., .. ; . .1,», .
li,.'": l,-,r:,<.

IHViMil _ lí.iijíij ... "i.-ançàn
Ipuii-lií.HTl" - ..lin,, IIíccVí! c Alt.

tnnihllu l.ualili — •: . 4 . i; . s .

VITOKI.V — 4'i-WliO -. "Uavld hlldsalia" — (irfgoi) Vtck c Susan
Haywarrt — I.10 . :i,;iu . 54,, ,
í,.',ll - 10 hnnn.

CENTRO
CKNTKNARU) - |;!.:i.vl:i _ „0

scsrciiii de Saiul Xns" t "\ nlsla
tio renegado".

ll.NT.AC THIANO.V - Vl-fílU -".Si-s>i,fs passalrinDc,".
COLONIAL - «,||»|2 _ '-(;|n,as

ijiiíi queimam". tn.oniANo - i:f.wiH _ ..|)0.
inailor dc motins".

IUKA1, _ 1->.|:;|8 _ "Suz.na,
mulher dlaholiiu".

ÍRIS — l;;-lli(i;l — "Domador demulitis.".
MIM — '¦ií-,í.">i:( ^- "Irmãos cor-soa". •
liiAlmocos — ij.;n-.!i _ "iiipo.

crlla" e "A lei du vale".
MEM OB SA' - 4'J-!':;(V _ "dai-

Ilha du niamlm" c "O ladrão".
(HI.MIMA - lí-IMii _ 'Clunn-i.

nu.cn" 1: ".¦(lundu estranho".•unisir.ssi: ... ss-ncri - "tim
UtffAT nn fui".

riilüliil.Nii: _ i;-;ifs _ -tu.
r ii<".

l'lil.M(,H - l»..!!(iH, _ "(i,„„s
fft'^ .!!H)ÍI!Mtil".

>:*.ci IIKANCO - ;::-iii;ii) _ „o
circtintlH il Küxrt n.iirn.'".

DR. JOSÉ' DE ALBUQUERQUE
Ouenças hexuais du HomemRua d,i Kosailu. 11» - |>,, 1 ^ 0 lls

s. JOSKi - I3.05í« _ "Alucina.
Vau .

ZONA SUL
ASTOKIA — «-iiKld _ «oiiini

que (iiieimam",
ART.PAI.ACIO - "Canvío Inol-vlilavel".

&SJttkSmmmmtt%Ç&^^ ^rm\

ÇTcRUNG- VIVEC4

mmn undfors
tllOMAS

MITCHELl

lÈÉmi'
L ^«^W| HOJÍ

,n..„.i.io, .„.¦... if «•« jgj | f HO»

incJESSmSBslBD^sII
" ,'"",rfE3í3*'

"Suzana,

¦id-aSDO

AZTKÜA -
liahollea".

BOTAFOGO
madni- dc ninllns".

GUANABARA - XD-lliia» - "HoIh
fantasmas vivos" ,. "rjm waridoiinpussiivr]".

mulher

- "lio-

"Su/ana,iíunlma - r;.«min
mulher diaholiii".

LEMK — •IVIIIIÜ — "Tufão". .
I.MlI.ON — "David o üetsiilii".METRO — Ül-tlStlH — '•<( uoderda mulher".
MIRAMAR - "l.u/ na alm:i".NACIONAL JL •íii-UHVJ _ "Tiirio"
VlltAJ.i; - |t-,-:;iiii8 - "1'reço doum desejo".
rOI.HTAJIA _ Ü-I-IHJI _ ..k„b„

na euriio" e "Encontro sangrento"I1ITZ - a;--,>;.| _ /"Clnsus quo«{iiciina iu". \
IIÍAN ... 41-im _ ••Úavlri o

Hetmiltrt".
I(().\( - '.'i-hm,-, _ "Oomndoi' do
s. iíbrr, - 'JS.ii;;!) _ "onvld o

llrlsahá".

TIJUCA
A.MEÍtíCA - «-i;,iu _ "Doma.

dor de motins".
CARIOCA - ''H-m-K _ .-IJuvirt „Kctitabii ,
METRO — IH-asiO _ "o ,,uder'da mulher".
OLINDA - I8-I0:i'.' _ "Cinzas ohc

queimam". ,
TUICA - 4MI-.lt) - -sjuíttiii,

mullici- dlaliulica".

OUTROS BAIRROS
AVKNIIIA — 1S.IU07 _ i'|.„, 11B

iilnia",
BANDEIRA - 1H.-ir.-i.-s _ "Ro-

mauro do uma csíns»",

dad". **
ESTACIO DE SA' _ 3::.'|0;:| _"(aiiltsa da rua" o "Reis do unimundo selvagem",
H.lí.lllNE.NSi; _ sk-HUI -"Turão".
GRA.IAHM' - .'Is.jjiH _ ..(¦„.„

7 diirni'.".
IIAilOtlK l.(llll) _ 48.9(110 ,_"Cinzas (|UC tiiieimam".

"Avcnluras dc Marlin

Tico-

LINS
Éden".

MAKACIAA _ 4K-IUI0
tico 110 íul)»".

1'ALAUIU VITOIIIA - m-lliil -"A Ktjiuhr» ita milra".
IIE.M. — '.'11-111(11 _ "\ „tu|a c „

íaviào".

s. CRISTÓVÃO - '.'H.llií.i _"Rtumiuce de uma etílKisn",
.SANTA ALICE — "Tufáò".
TRINDADE - 10-38:18 — "Huero-

le Juiilo a mim".
VELO - IS-1,181 - "Ao cair do

pano".
VILA ISABEL — :i8-l,'llll — "Dois

tanlnsmns vivos" c "lm marido
inipoKstvcl".

SÜI5URRIOS l»A CENTRAL
ALPHA - UO-Hülõ - "Klexas <l«vincaiiva".
IIANIIEIII.VNTKS ~ SD-iliHl!! _''Unt dia com o diabo".
III5NTO RIBEIRO — "Olhoudu aluorle dc frente".
BARONESA - "O lufâo".
( OELHO NETO — "Brasa viva".
COLISEU - »!'.815'! - 'üuiana,

mulher dialioliea".
lAM.-O GRANDE - "Coraoão

•ntrr:,i.'\
EDISON - SII-4.I4H _ -lerriiel

ameava" c "A vol do uniria",
IKA.IA' _ n-WM — "O tesouroíi vulcóo" o "Forasteiro misic-

rhiso",
IPIRANGA — "Lagrimas dc mu-lher" e. "() eavISo do descrlo".
JOVIAL - ''U-OOiW - "Preço deum dpscjii".
MAI)UR..IIIA - ÜII-KHW _ •Três

rulpíiilov" v "Crime no expresso".
MARAJÁ' - Sll-íülit - "O mo-llipr dos homens -«lans".

MEiKit _ :»,,,,, _ „ftu
tanta o coração ,MASCOTE - ¦ümiiii _ «ci,...,
uue fluelmam". ^

MODELO _ .,».,m _ „K ¦
o.eao |„1„," c „So ,miJud(l nJl](|i (h;

^MODERNO - Bungu- _ m _O setred. do Sllillt 1'vcs" o "Nn
|ii»ic. do renegado".

MONTE CASTELO - .¦'•l-8".-,ll _Domodor de motins".PARA TONOS --- "U.niol"Turno". •"¦" _
PILAR _ üo_nt«in _ "Erenlo ,
VIEDADi; _ Ul,.,;,-,;,., _ ...,,,....,...

"TnJvL" "A Vm "" '"orio" 
'"'

QUINTINO - Sli-sjiio _ "Klls;u,° «ín v "" C. "iin< ,l3,,,Iil "» <''•»•'•RIDAN - .|!i.kí:;:i _ ..,„,, rlasnm" c "Chicote falai"HOULIEN - 4bW_«a MtrIl.
ím.t^o"? l"6" ? "° "-"-" «

S. JORGE _ -i-ocado (h, ,,.„.n»>c" c ••Poilo dc Nova Vork"TOÜOS OS SANTOS 1 4 , „, _

alma'' 
U'M) - •'¦I"!,ii - "»•»« «>¦

SUHUKIUOS DA
LEOPOLDINA

IIRAZ DE PINA :iii-:ii»ii _

vHBwhoBI '.^ij»jo*âlsajSt_ü».~'' s , . ^mà' n ,i>ta,<a<i,»ft( u> •',:- .^.«Steta 4Uv'>iulfc. à »tíl -ji „ .
'Viv^ú..^'!..-^^^^^.^^^ -. . ÜÍJ!

"Mulheres tm jicrigo" e "o que
pode um hcljo".

ORIENTE — 30-1131 — "Debati-
dada".

PARAÍSO _ ••(i.KHto _ "P»|a,ii„(,
dox pampa»'',

TENHA - .111-1 l-H _ ..,,1K,|j(1
suíço".

RAMOS - 'HI-lUHl _ «au Balnt
e os quarenta ladrões".

ROSÁRIO - 'UMHmi — "Doma-
dor de. motins".

SANTA CECÍLIA - .1l|.|8'.''i _'Cora (já 11 selvagem".
SANTA HELENA _ 'UVÍolIO _"Caminho da perdição".
S. PEDRO - "Lut na alma".

CAXIAS
BRASIL — "Aumiliá será Urdedemais",

,Íwris — "Pecado dc Nlnn" cDiscórdia harmoniosa".
ILHA DO GOVERNADOR
JARDIM -. "Perdida".
GIAIIAISI- _ -lorian c a mou-lanlia secreta".

NITEIÍOI
E.iEN _ "Perdida",

Í!I;V;.V ~ "sl**'«»'« <i" p»ru",
M,hí,>n~ ""vid '' ««"»hA".

«.'.«.Tu,." 
"•'"»*I« "* esquecerei"

saduV» o "n~ ?-M",Jn> improvi-sauos c O servir» secreto".

¦^li-íi^ííiiLi^ii^v

VITORIA - "O gavião do mar"
c "O super homem".

RIO BRANCO - "Sansão o lia-
Ul»",

S. JOSÉ' — "Müc" c ".Miolos de
vento".

PETROPOLIS
CAPITÓLIO - "Dnvld e Bctsaliá"
D. PEDRO — "Os gregos eram

assím",
PETROPOLIS

meu".

COIMCAIIAN.I - "'»•< ",", í!
avestruz "

artistas unido
s '.'i horas

SEKII.M-OK - "];'-t,t„

"líarnalié tu fa

(11,01! IA —
violem ia".

VILA MEIMXI
Tocaia" c "Amaifia

SRS. GERENTES DE
CINEMAS

A rim iii* evitar ijitc saiam eira*
dos os cartates dc cinenias n"o
publica mos diariameuto pedimos(|U(! nos avisem i|uali|iicr alteração
para que o político não seja mal
Informado e no próprio prejuiz»
dos cinemas. Atendemos as alífra-
voes pelo telefone l;'.-?(i(l!i diária-
mente das l:l ás lõ horas.

. ....melu
is IB :n i- '."í Itor
arlislás.

líKCilNA — "Wiilime ll.n-r

ás I I, 5(1 c

RIVAL - "Maduic- -""' ''
— As '.'it e 'i". hora

cj.i. BiH

'.(. '.«d»

TEATROS
ALVORADA — "Buraco" — ás'lei c SS horas — Cia. dc Revistas,

Garrido,

JiBT.«ü.'r.;-,,s..í«2í
'•OSCOlI, ..|,.„uo 

I
CARLOS COMES - l'""°

lianca as fd, .ti > ¦-
Cia. M. Khalr. , ...j.ji

RECHEIO - "l'i »,M!'lc|,
Miss,,.'" ás Ifl, "¦« <¦ •'¦ ||S ""

Liisii-Urosiícira.
TEATRO .MAIMKI.IHA - ''"™

,,,. iUA„" - a, il horas-LU.»
""eollÍes -••.,¦-• -.-<
— ás 2(1 c '.'¦: horas - «•'»•'
Daniel. . „,..««-

GLORIA --"O rhlfre •' »»''
ás li;, Stl ,- '¦'.' hora». "¦'¦ '¦

Cosia.

CONCERTOS
JIUNICIPAI - .*"M,^}|,tj"íh,11.1» dc .("""7'-:, l'„,,s.Cuida, pianista.

â
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lo Corcovodo será comemorada a lesta típica, com mu grande cspctacuJ
.¦•.Ir ano, cn*,
| -. icgliio-J-A»-.!»*»'

«nv ""'¦ ''"'

populol 
'¦ donno ooi
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díeovJi'^' !""icnois c cs-
«(im! 'I" •>'cci», gran-

dc exilo neste, momento, já
anunciam os festejos dc San-
lo Antônio r S. João, Irodicio-
rnib no rosso pois, com uma
rcaliioçõo, no din dc Snnto
Anlonif., quc vai cnr.nntar to-
do o nunulocúo. Pe Int.i, no
f'in do Santo Cosomonteito,
ewe Sonto Antônio das mo-
ços, a Turi nol amoio, fa-
rnn do olio Jo Corcovadn, uma
f;srci pirotécnico, ouvi; gran-
(les loges ile orlilicio, scrãa
Irmceder. ou rr D'.ulra pai-

ctaculo nirolécmco c todo o casting das Associadas!
te todo o "cfisting", 

das As-
sociadnr. lá eslerá, sendo rc-
transmitido aos ouvintes, cm
moniimyntnl programo, pelos
caminhões" especiais, 0,110 "as
Associados" acabam dc ndqui-
rir nos Estados Unidos, para o
seu serviço especial dr. trans-
missões, diretamente da rim,
no local dos ocontcfdmonlos,
poro o grande jornal Tupi.

No oito do Corcovndo, aos
pés do Cristo Redentor, va-'
mos ter pois o espetáculo mu-

VLOURHHA ATÔMICA"
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ROBPIMe >. A acaba de1 radio clu-
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NASCliU N.\ CRUZKIltO
1)0 -Sil-

Al ri 111 Ainonm, entrou puraa Cruzeiro tío sul. ainda nieiii-110, toi galgando postos passoa posso, através de constantesdemotistraçocs de capacidade,aic ver entregue em sua;; mãosa responsa b. lido de do-'toda 11
programação cia D-2, que com-
precpde nada menos do quc Klhoras de irradiação citaria, cxi-
rui/to ;i|pm cie bom gosto o seu-
so artístico, uni permanente espinto cie variedade: "Concerto
Matinal, ••Hora Kl", -Radio
Vesperal". "A Itália quo eun-ia", a "Hora cia. Broadw.iy" —
sempre u ultima palavra cm
Brandes suecessos do repertório
popular; íiorte-amer cano — utantas outras audições lançadas
pela onda dos lOliO quilociclos,sao delnonstraçócs vivas oa
existência dc um programador
quc; esta permanentemente emdia com os lançamentos musi-cais cie todas os procedências e
que contribuem sem duvida pu-ra que a cstaçfto acuse aprecia-
vel 111.liic cie ouvinte';.

IRENE MACISDO iniciou ua
caivira artística cm l"li pelaonda cia radio Guanabara, can-' indo musicas sertanejas, acom-
IMiihando-se'80 acorde-on Em¦ I-ôO loi chamai:!'; ;; integrar o
cast ria Clube.' Em ISSO devido PAULO ROBIM é animador,

I/n ÍI rm fim 11 to i":';' s"cesi-üs obtido-, a direção a lem de rádioator, que tem lei-"' ¦•• ¦' - ¦ ' v artística da emissora da familia to um trabalho de pul.-o ria Tu-brasileira,' contratou-a e sua es- pi, Possui personalidade, Inteli-

OM ROBIM... QUE NÃO
F HOOD

ravilhoso dc uma grande fes-
ta, tradicional no Brasil, do
Sonto Antônio, o padroeiro
das Moças. Grande fogueira,
melado, batata doce, aipim,
milho, violão, canções, o ves-
tido do chita das belas rocei-
ra;, cm danças c os celebrei
desafios, tudo cm volta da
grande fogueiro dc Santo An-
tonio, no Alto do Corcovodo,
cm um espetáculo mcmsrovcl
que os ouvintes gravarão na
memória como a maior rcoli-
-nçàn radiofônica dos últimos-
cimos!!!

E haverá surpresos.
As Associados vôo lançor

grandes surpresas, como, por
exemplo, uma forma olisolu-
tamente inedila dc distribuir
prêmios a populaçAo do líip.
l-'outra parte haverí umo sut-
preia especial, cinda, que '.o-

O RÁDIO POR DENTRO %
Piquem tranqüilos, aiíóiiiiitoA

do rádio, A coluna "O Rádio 111-lo Avesso" foi extinta mas nos-
sa admiração por vocês c cuciavez maior. Aqui mesmo, irchíoa
falando de cada um de você-,
oportunamente, sempre quc pos-sivel. <

ESTRELA DE SÃO PAULO
l_X.se alguém que se São Pau-lo. o apóstolo, vivesse nus rlias

de hoje seria uniu grande jorna-lista. Mas, não sendo tíe hoje,São Paulo e francamente doRádio, mus Hão Paulo, E.-tetío
da Federação, 13 foi este ul 1-
mu quc nos mandou esto delicio-
so presente quc e a eatuo'':i
Ruth Amaral, brllliumlo ua l:.-'l--

rei a "Bomba Atômica" do f.o-
(lio este ano.

E quo só mais turd. seio
revelada.

Um espetáculo absolutamen-
le inédito, quc a Tupi c a Ia-
moio vóo lançar c quc, esta-
mos certos, licará como umi
tredição r._ Brasil c no Ku-
dio.

Ningucm ignora 05 famosos
cn..-orcs quc CStâo obtendo
exilo nos Assobiadas, comr,
ningucm iqnarn ¦* seu grande
cesling, Com ele um progra-

ma especial c.íá sendo orga-
niiaclo para o Alto do Corca-
vario, no dia dc Santo Anta-
nio. Coberó assim, as duas ts-
tocues Tupi c Tamoio, as piu-
nciraj dos grandes movimentos
do rodio brasileiro, terom tra-
zido, dc (ornia bem nacional
c dentro dos nossos belas tra-
cíirècs, os festejas juninos pa-
ra a população através do ml-
acione, cm umn realização
impar. „' o umor 00 que ó
nos',o, .c o rripeito a bela tru-
dir.ao brasil.ira, quc vai se
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concretizar, dc forma defini-
tiva, aliavcs da rodio brasilei-
ro, nas ondas da Tupi c Ta-
moio. . .

Santa Antônio!... Grande
dia dc testa pois para a ou-
vinte!... .

LOCUÇÃO
AlilCIPO DOS SANTOS opc-

roso locutor clu emissora cio tra-
balhador, cujo timbre tle vóz,
asraduvel c fluente muito con-
tribuc para maior aceitação cios
shitoili:«id.oi'cs (ia oncla Il-K.
Alem cia locução comercial, Ari-
eipo dos Santos alua em divtr-
sos programas montados.

VOVÔ DO RÁDIO
PEDRO DE CARVALHO viu

nascer o radio carioca, Em 1UJ7
j;i atuava na antiga Educadora,
atual Tamoio, Mais tarde in-
_re_sou 1111 racliofonia iluminei)-
i.v, emprestando o brilho tíe suacolaboração na onda cias ra-
dios Sociedade fluminense, Clu-

, be Fluminense o Difusora de
Petrópolis. Voltando au Rio,atuou na antiga Cajuti, Vera-Cruz. Guanabara e Transmisso-
ra. At ualinente pertence ao "cast
cia emissora tío trabalhador", on-cie anima "Canta moeiclacle", um
programa cie calouros diferente.
Ainda na Maná, Pedro cie Car-valho c locutor e corretor. Abenção, \ ivó,.

QUALIDADES
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Giimo Coelho, artista da TV-Tupí, tornou-se primeira í-ni/ci-
rino cio "Bailei da juventude", por suo arte e persotia/jclocía.
Mas suas atividades artísticas c pro/issionais nâo impe-
dem que seja uma e/icieiile e dedicada proicssorct dc cur-
so primário. Alén^ie bonita e jovem, tem a doçurrt e o sti*
cantamento suave de nossas palricias, qua/iejeries cissós
imporlaníes como compiemenío de tão grot.de'; sucessos
aJcançados. Quando o "Baiioí da Juventude" se exibiu 11a
reievisão Tupi, Gilma despertou a atenção do diretor ar-
tisíico, que assentou em sua atuação o "oiiio clinico" 1 re*
conhecendo na linda moça uma artista de mérito. £ /07o
loi ela contratada. E' o triunlo da arte e da beleza plástica

ADERIU AO SAMBA

Li". ' \' -V irei.-) ao'microfone da Tamoio, gèncla/e a.ção, Tra. 05 ouvintes
deu-se no programa "Hora ser- e íréquèncadores ris auditório

V.iiXn-'- tnriejn", onde aparece ao lado em .constante aplauso.
inVi.M..-';; ciri-' duplas Deiiior;ies e Doq1.11- Em Seqüência 0-3, corno cmnha, Xerem c Bentinho, alem tíe tudo que realiza, vem conseguiu-

ftllírtK. A í(TniM*Ínhn ntnnitnn'* rin nm-ürltir inirmi-iliminin t:.,.
. ..-.:.-run; vi,i5 nha, xerem e Bentinho, alem de tudo que realiza, vem conseguiu-•cio iitcm- outros. A "lourinha atômica'.' cio agradar integralmente, Umu'ui|)o; 23,u. da B-7, também é compositora cios \a!o:c.s poslilvos de nossoi'-;;--;i; 2330 ,, ii lnncnil <k snepssni "Rniidn-
11.1 in;

-,,', ***** U I» lílilUJt.Ill . LUlillill.-lllli.,; 2330 — (, jr\ lançou os suee.s-n-; "Saticla
úk rins paços" e "Cabocla in-

1 21 in _ grata".

OU TUDO,.. OU NADA

SEU COM-.', c sonhór e mes-
mo do biirulio! '1'iuitii gente e.-;-
Iier.-.iiriü 11111,1 Miiiuinhii na Al.bin
tltlii e o .-lmiíioi' leve coragem pa-r;i apre ''íil.ar uma conta ino ai-
ta, isto caso aluasse... Recu-
nhecido é ,"i valor artístico,
tuas aquela exigência 110 senti-
cio cie ganhar and- mais que O. -
canto, franóamente,,,' NSo é pe-
dir muito?

A KOCA BAS CHAVES
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BICKÓES DO MICRO
itíARACA quer dizer UAI I-
.1 e ra 1'INíIO quer dixer
AH \t'\. pu - são dol; can-¦ tíe estimação cm uma só
a ¦ verdadeira. 'l o ni a r a m
.1 tín Brasil sem fazer for-
íráças á sua arte tíe fazer
as, dizendo com a maio;- su-

cie as coisas mais engraça*-
Parece que tratam <te des-
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''itiv.i tim AYLCE tem chaves 110 nome o
is- f(.;i.,i,, ,|, s.-d-, 11:i* mãos lambem. Mas estas'. aiw-i i,,.,,, ,',,, j,-,,.,,'. ultimas são as que abrir;.111 ml-•'- '--.Kin iiHKi...; rucuio.samentc u.s portas cio
;;i:''e.. 1-11 .i,i.<; 22,011 triunlo. Aylce Ciinves é compo-

i 
't-V-'' ''''- Dl,'; 2''oi "~ si tora vitoriosa. Eistn preparun-

tio línuicles "bombas" que mui-••'OTiM-t.vr.u, io em breve explodirão. Ao In-
rio de Paulo Marques, essa lou-•:-.,,,, xV: •m'r'c'1 ru v talentosa compositora ven-• o,: tf,.,/. '\tf. .tz ccu cio modo (.'alepórico nu rn*

1 i:'i ii,t,i. :'i i\,! X' |("|.' (linfonia gimnabarínii. Núci e
- t'-':-i-rtuui ',-mi pi'1'siuiçosít p. tem verdadeira ad-
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1. ei.,- mlraçâci por s»ti grande pareci-
diu; rn dc tantas belezas musicais.

rádio. Arr'".j. está lyjrn turici ao
Isdo da.qtiele pedaço tíe píiuan-
tamento qua ci Itasangcltt, Orán-
cie tícpla!

I-IIOBL-AIAS SICNTIMEXTAIS
"Problemas Sentinieiii.ais".

um programa que a Rádio cru-
zeifo do ..Sul traiifinllo ás sé-
tímidas, quartas, ás 12,30, ó
uma riesstis aiirescr.taçòes quc
t:inlo podem resultar numa
tremenda Vulgaridade, como
podem constituir uma cxcelen-
le iitraçiiu e uma iniciativii de
nlevadii alcance, dependendo rio
tratamento que lhes m\í;i clu-
cio; ;i sua rcalisaçíio bhspia-sç
ci'11 eavias recebidas dás ouvi:.-
le.s. da emissora c que se encon-
traiu iiíi momento ás voltas
com sérios casos sentimentais,
A historia c rádio-teatralisaria,
respoiiclendo por esse trabalho
Silvia Regina e Plavin Gomes
cie Matos, que se revesnm se-
maiialmeiite, c por fim surge
a palavra tíe orientação para
cada caso, encargo quc e-tíá
coníiatlo a Tidia Macie!.

Mantendo ha mais tíe qua-
tro :mns "Problemas Senti-
mentais", cm sua linha tíe
programação, 11 PHD-- tem mi-
bitíu dar as Mias audições .1
Iralamenta exala que s ideia
merece.

e inte ingr«fou no sem-fio,
onda tia Rádio São Paulü
rieícsssis anoi, e i;i como
fii-iloim) Ruth acaba de
tur-:'- exclusiva, *m trava
th Todamérici Seu rás!.:1!'
cotio é ò baião Délem-dem-
Veiu para o Rto há dois rà
apenas e tomou conta dos
vintes caiocas, Vai lançar,
grânclc. estilo, a '-Marcliã
Baniabc".

ia
1,305
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ELE É 0 QUE VALE
ALUO MADUREIRA c uni

ejessas íneiitaliclacles tíe t;;i ma-
iieu.m.'priulie.a, que os ouvintes
ficm.ir.pt-nsaiiclo como iiocli mui-
tiplicar-se cia ínuneiia com que o
vem fazendo. Produtor tíe mén-
Io, tctitlo se e pecializariu em se-
riadns religiosas, riu conleçau
lãó ricllcidii e trabalhosa, con-
segue ser ub.lellvu sem perue!-
a cor sentimental impreselnclij-
vel 110 gênero. Como rádio aior
tem agradado plenamente e scú
nome e uni tío,. mais destacados
n-.\- escritos e Interpretações tíç
nos:o 1 _ Jiu.

ELE VOLTOU. AFINAL

VOLTA OU NÂO VOITAÍ
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. -Js.in sotnus protela nem nac!;i,
seu' 'Uaidio; a Juniur, tuas vocp
t;'jie-.'.e lembrar tíe nossa prectt-
ção, em reportugens nesta mes-
ina página. Saiu tudo certo,
Vocc voltou com seu "Picollno",
que nasceu 1111 A-0 e que lá
voltará ;i ser emitido. A Nacib-
nal foi mesmo tola, deixando cs-
capar um programa desta quall-
ciacle, eom um animador como
você. E as "Barbosadas" tam-
bem surgirão im Mayriiik que
beni sabe o quo você vale. Sua
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iorrur o tempo cm que e.slive-
ram curln um por .'i. pois que
nunca forniii táo afinados como
ugora Embora se integrem, ca-
cia nm, lembrando o outro pela
tradição, tem sua personal.ida/-
do' ii.rbnria, •-iiitícppiidenU'. mas
qiic requer; sempre o outrdv
Quanto mais tempo rie trabalho,
menos trabalho para conservar
a admiração popular, principal-
mente a dos ouvintes cia Tupi.

quartas-feiras, depois das 1(1 lio-
ras, o; artistas que. tendo um
minimo de qualidades, queiram1
atuar 110 programa..Esto e rfpre-'
sentado, agora, rio auditório.
i om entrada franca uo publ eo.

PAU PARA TODA OBRA
)¦ 111 página tíe 1'àdiu uâo só os

quo cantam, escrevem ou Inter-
l.iref;ini os personagens de nove-
Ias são ctieiiu. da atenção da
imprensa. O- que lab.taiit rio
avesso cio rádio sao merecedores
i|.'' justos elogios que lhes de-
vimos 'endereçai'. Luin Brunini
a um deles. Sua vida dentro do
rlídio teve inicio ern llio Claro,
como.iádict-opcradoi' cjs fTtr-;'.
.Mai) tarde, convidado por Ga
glltnio 

'Cíeto ingressou na Gloiw,'onde so encoutra. iü' elenirnio•inteliiíente o cie valor, tendo jáexercício ali a chefia tío Dcpai-
tamento tíe Divulgação. Atual-
.mente e.stá destacado ein outra
função ,tíe confiança. Faü rie lu-
cio, inclusive ao microfone,
quantíii i.s.sci se torna necessário
E' sobretudo grande amigo'dós
cronistas especializados, aos
quais tudo facilita quando ali
.comparecemos, em busca tíe ele-
mentos para nossas noticias.
Grande radialista e grande ra-
paz,

\ tf tf//./: tf tf
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, LIDIA J3ASTIÁN-, conhecida
como a Rainha tío Folclore, con-
segue cada ve?: maiores suces-
sos. Está brilhando na Clube
mas resolveu agora aderir ao
samba, ao baião e aos boleros.
Náo pensem os leitores que a
encantadora cantora e seu vio-
lão abandonaram o gênero an-
tino. Lidia continua aíciçoaciu
ao folclore, estudando sempre
novas melodias.

MUDOU DE ONDA

WILMA SJÜyA v,euceu um
concurso organizado pela May-
tini: Veiga 1- dá noite para o
dia. viu-se transíormada em in-
terpreip dc tmssa musica popú-lar Devido as suas reais uns li-
dade* iirtisticas, a direção da
A-8 deu-lhe nova oportunidade:
um programa noturno. N.i; :
Dizem que em breve, casara eom
um alto funcionário publioo,

MÚSICA PARA A JUVENTUDE
DONA M1NISTE'RI0 DA

EDUCAÇÃO, sua idéia veio bem
cm tempo. A transmissão dire-
tamente efetuada ria Escola Na-
Cional de Musica, a partir dus
10,10hs., tíe um recital de musl-
ca para- a juventude, é inicial i-
va que vem tíe encontro ás suas
elevadas finalidades. A senhora
tem boas idéias, dona!

?ÍíP jjlv

MACEDO NETO o excelente
radio-ator que tanto brilho deu
ao treatro-cego d aos progra-
mas montados cia Mayrink Vei-
ga, deixou a emisora tíe Gilson
Amado para cair .nos braços da
Eldorado. Dizem que assinem
uni polpudo contrato na ZYZ-__,
e formará dupla com Alziro Za-
rur nas futuras seriadas.

,'i TV-Tupi luiiçarã. na pro-¦riinti Lerc.ti-.leiiti um noto pio-
grama. Aliás, para quem aeoi/i*
panhu, dia a rf»; — oií i"-'fti>ri
noite ti noi'.". — as lransm'úôss
tia c$lut;üo pioneira do vul°o no
lilo dc Janeiru nâo será <ie es-
1 ¦:.'nr. Neste 'luis rfí mn/o que
ju. a,mera a rr ticabttr nos sein
.';/ dias, a TV-Tupi não '¦:¦ ou-
Ira coisa que lançar novos pro-
gramas, que proporcionar «o
Tele-cspeclador os meViores es-
jetivulos. Foram cr, Chbe-Trot-
/"rs- comi suas incríveis trapaVia-
cias no baskel. Foi Agustin La-
ru c sua mágica orquestra da
Solistas; Fui es/n bcíci ligara tle
mulher e cantor-, quc 

'^ 
Anny

ilould; Foi ontem Eva Gana ti
noiva tia canção mexicana Tu-
rio isso em 22 dias. May ainda
tem mais. Terqa-jelra, 27. u TV-
Tupi lançara uni proprama que,
se chamará: VOCÊ .'-.'' INVEN-
Tou? ;-." i/»i« iriéiei (iiHlwite.
destr brilhante homem •! ¦ rri:/':i
r- televisão que se chama Jo i
Mnititj. Quantas e. quantas ,»-
fiieçies utilissimas estão òiqui-
vaditi,. mofando num cafito de
.cscrítbrloou ;-.'/. poeira, ãfj/urnu
garagem porque o invinlór não
Ine a. tacilida.de de. mo}''-'." o
seu'invento? Quantas? Miliia-
rr.-.. pois a. TV-Tv,pi ofereci a
oportunidade mie todo o .'•;• •"-
tor deseja. Â TV-Tuú poia
mostrar n ISO-MO esp_.í.__"*s3
o obra da Inventor dexo•••.'¦'-
dn. K Í.--H cobrar nadi! S, te-
mos ti certeza, deste -rye-i-z
rtiirthi inventos quc tornar?? ti
no.ssti vida — nobre vida tíç ca-
riofti.que so.lrc -• um pouco me-
lhor. Voe.es verão como será .'<-
teressunla e útil a programa c""'
estrelará a TV-Tupi na próxima
terqu-jeira. Será mais lima reu-
llzaçüo em maio-- F. não •era a
ultima! Outras e sensacionais;
virão depois....

ALHO VIANNA

Carioca do ritmo, esforço perdido
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UMA FLOR ENm

A senhora, em seu lar urinei-
pesco, Mariliu Batista, feliü uni
sua vida dc casada, com sen.-;
tres lindos filhas, garantiu-nos
que votaria ao rádio. Ma.*, ate
?gora. nada! Sabemos que não
voltaria profissionalmente, 111a.
oue'daria uma serie de -nuii-,
ções para a gente matar as sau-
dades 'dc sua iriterpetaçílo c
composições. Como r;V Volta, nu
não volta? A peyunta mio c só
nossa. E cio Basil inteiro.

REVELAÇÃO

¦M_?¦

i5j3 FLQEES

tf -: t*llí
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iti.*qu»civ(.'i.-:
Luüa Martins é o pseudônimo

deTtôjà Iilària Risafl, Cc^-j >"p5;
nas noVt âno's'dí lúads», Luci." ia-
cantava em diversas emissoras
paulistas'.' Mais tarde, db.nfln-

«-'•« .... 1 ..1, o radio páífl ih grossa" num
mtf 'tf/tf ''' ri,í HBC: escritório comercial-
¦ " ,;«n-;:u.ôsul:r!™'f Eyn.sua nova_vida como esçü-

-"ti oo',,•'';'. - vttpmh
.,,., '' ~ C-.:--»Tr<r.-l!e.!_tu.
""""-HPINH-

tf

tr1'!i,*o.: .
•,i;,içti"-i-i.,-, r""w l!l

«w ''¦i'i.' f^itiii-i.  11.1
,";.' turárlà, Lúcia Martins não ciei-

moíiffi- 22.Ò Xl,u "morrer'' sua bela vc,. Da
'.;.;:, ~" ir0 tiiografando, cantarolava dei-

/.ando seus colegas embevecidos,

- -¦^¦-__ò.i,,^-;,.-fr:.v,i'^^

30 ponto di* jasitUram íura que
élá abandona», o escri oriu- e
voltasse a'o microfone.

A datilografa, em 1943 aceitou
c;r.ritr'a'to para'cantar cm diver-
i,a>- "boites" e cassinos. Em
if.OO, á convite de Floriano í'ais-
;;,í. ingressou 110 "caso" ca.
emissora cia praça Matiá, onde
\cm aicançando iv.ssi; reinicio
dc carreira, grande sucesso.

Mtf. -Mm
¦" km¦tf l * in

tftfrr W
¦ tftf- : tfW

Í|x,,„ >'"V
<0tf^tfyytftfy ¦¦-

1 .n.u. tiTl:-lii-;i fudiofollictl ell?
cantará novamente seus ouvlp^
te : 'Antes porem.. o meu boii-
noite amável '' 1> ri r b os ;i
.iiiiiioooooorriTrüll como vai-
voei''.1 Bcnimmm, bciiunm!

Como c, Dona Abelha. Mes-
Ira A-SV Sua Colmóla, progra-
ma diferente c que tem alcan-
çado lauto sucesío está fazen-
cio... cera.' A programação fe-
miiiina tíe ".sua PRA-!)" já re-
começou e os ouvintes estão 1111-
sio.-os. pois Mias abelhas con-
t 1111 e.i--.o. paru rir, chorar... 'c
ensinar.
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TITOCALDARELV na.ceu 110
Amaisonas. "Antes dc vir para o
Rio, atuou em diversas omisso-
ras dó norte elo pais. Atiiaiirien-
te o cantor popular, encontra-se
na emissora do trabalhador, TI-
to espera assinar cm breve, um
contrato com a aclio Record.'
Seu maior sucesso é"Longe tía vicia".

'Cl.

bolero

"i 1 xnvAis (.;-„"
\ . 'iii.iiIa 1.1 Cicoiliicia pai.aatuar 11.1 auiif-O tío cita 3J cios"rêrtivais G. EX" foi a ptaiiis-i" Myríam Freire th Ciattro.

alur.3 ria. professora. Ruth cie
Arjujo Viar.a, cóm'ó cuno de
aperfeiçoamento de M3g_alçiiji
T4gliaf.n0 Myríam exe.utará
o "l'1 Tempo do 3." Concerto",
tíç. Beethoven. No mesmo recl-
tal. o soprano Leiiita Brurio
cantará a "CànçSo Triste", tíe
Rachaninoff, c "Les gars qüivont ti li fêt.e", tíe Poulcno

Os "Festivais G. E." sáo
t.ran.-mítidos ás quartas-feiras,
ás _0h35m, pela R. Nacional,
o organizados o dirigidos pelo
maestro Léo Pcracchi, e. om
quem devem inscrever-se, ás

Acue!).: grupo ile rapujies/.alcgrc-a, que se reuniam ,110. cale
riu bairro iuiiiborllava ua 1 ciiixii- cie fósforu, inotluliivu as ca 11-
çoes em voga. Pingüim, o mais cutuajas-no, a iiiiiiui do gi-upu,aralentava com carinho o seu idc;i| aillst-iiü- Um diu, ailcleiji
surgiu: levariam para uni pro'grama tíe; calouros aquele número'

. que ensaiavam de brinca d-ira 'íoram e abafaraní/ em diverso. -
.deles, poroue; no tempo, ia haviam formado uni conjunta per-íeito, ao qual logo 'batisarám "Cafloeai cio Ritmo". Depois ai-
guinai, emiss'ora.1 convoca'i'a'rá o gi'U>. 

'de Pingüim, sempre-:com
pagamento a cachê. Mi;nio que. lirn ou outro elemento íocte
obrigado'a retirar-se,'Pingüim dava pulos' c; conseguia um subs-
titulo.' Ele próprio ía.tav.um pouco cie tudo, pois executa di-
versos instrumentos,-:sem: fàjar cie. seu cavaquinho, cie que c.
lon mestre, Mesmo re.sjciindo. muito longe tío centro, lutando
eom grandes difieuidíides, níio ialiava a um ensaio. Mas os fa-
dos nâo ajudaram o.-.' "Cariocas".. Seu chefe sofreu muito; com
a dissolução do 1 conjunto,, motivado por falta do perseverança,o quc sobrava em Pingüim. "Uma andorinha só nao fax verão-,
mas o Pingüim, só, está brilhando na Globo, com seu cavaquinho
éndiabracio. E' o prêmio á sua luta, aos seus esforços que não
forem compreendidos pela maioria daqueles que integravam cio•malfadado conjunto. .- . ...

IN F V I . Ã>fa -11-'-'*1 — ° Cacique informa — narra-
I t L L V, I )ft- çjó de Paulo Ruyinuiiclo — Oferta cie

•'iS.int.cis yíih!;..: 20-30'— Nos Bastidores tío Esporte -- orga*' r,)7ação.clé .liisC,f5cassa — Apresentação de Mario Proveil''. S-fiíiO X;q|(na cie Emerson: t-l-l."» — Historia tío Teatro
T*niv<r.-aí-- com a peça de Striclberg O Pai — íiiuiin atíap-
tação tíe Gustavo Doria. Produção e Dir.cáo tíe Cliiánnn
ile Garcia — Cenário o figurino cie Periianibiico tíe Oli-
veira-¦'• Participtição tíe Sarii Cabral. Mlldred Siintos, .lu-
rciiia Maualiiãe'-.. lourtíes -Maver. .lacy Campos, Hamilton
Ferreira'o Norma'du Andrade, o feria tía attmer; rX'.1" —
Telc-Jornal rl'upi.-- produção tíe Ricardo Av.uiar — par-
ra-ão de CípiiHio Tcodoro -- Patrecttiin tí".-- Postos rie Ber-
Viço e K veifdcclorcs Esso: 22.30 - AlIdleiVu tíe Antiy G-U^l

prudiirái) e auresenlaetVi tíe Aldo Vianna •¦- Oferta '[i
fompanhia tíe Timmrliicãti Industria] e Construtcra' Pro-•.Tanuiçáo paia s>MtOrleira. Encerramento

12 00 ¦•'"'n cacique Itiformu; l'..i)"i - Pròsseaul-
nienfõ de *nãilio Seqüência. G-3; 13,30 - "A líiò-

eeneia dc Celina" novela cl-- C Gonzaga: 1 l"n — "Os
.Sobreviventes" novela tíe .1. Silvestre; 14.31) -- Mojnílitea
Tupi: 15,00 -\~ O Cacique Informa: lã.tiã -- Pro-S-gulBi-iv

; to do. momentos Tupi; 10,00 — Teatro das Oirtlro; tü,30Doce vou; lii,:!,"] -- Encontro de amor; lfi,.|5 — Ritmo
Alegre; 17.no----*iAventur-as tío Lcocádio;-17.30 — Em PU-
ino cie Samba; 17.45 — Aventuras de Tarzan: 111.00 -- Mil-
Mea Romântica'; "18.I.")Í— Brasil a Dentro: 10,30 — Disco
Jockey; 13.45'— Suplemento Musical; 18.0,") ¦¦ - Bõauoils
para você: 10.00.— O Cacique Informa: 19.0.") — Radio
espertes Alnancttas; 10.21) — Suplemento Musica!: 19,311A vo-- cttí Brasil; 20.00 — Pessoa, da Velha Guarda;
20.30 — Audição cie Vicente Celestino: 21.0!) -- Nos Basti-
dores do Mundo e-uncntr.rio cie Al Neto: 21,05 - AqiHn
casa do. FaiiiilH; 21,35j— Seqüência Máxima: 22,05 — Au-
tliçTn de AXqrhi Thra; :!:!.:Ci — Gvándc Jornal Tupi; 23,30-• Rori-e "VÍvá o Sapiba"; 24.00 - Náitc Clube; 0.30 --
Primeiras tío tíia-; 0;35 — ElieeiTitmenio.

TMVlfüfl ''¦' ,'Nuv'ela ria Mc-i.i rüa: l_".0 - foquclrl mil*"¦»','t|,.;;r--lV: 11 ;. 'p.uclxns Ponülares: 14.10 -- Cerre;-
pondérjci-i cia _',*i*i; I4,3g - Tea'ro di: Duas e Mel?; 15Klelo.dia da l-íiiuclarlo; 15,15 — Ritiu--» ost-a quatro-: IX'"Até parece rbii*f*iicé; 15,45 -- Confidenciai: 15.30 — TS'3
terra, rio sambaf l.fi — Mensagem á mulher; 16 (.5 — £311- 5
elide d» Momo: l6-'iof— Tan--''- ^'til desfile: 1843 — Ps S
Curumins ris Tam-ii^: jv — Pausa' para m?dit*ç_o; 17,13 \tVaive n hai-iX: I7,3,v.:— Novel 1 Valfry; 17,45 — O telsfí»- i
ri"'do amor: 1".;í0— Pu acredito ern mllggri*?.: is — Ora. >cão cl-i Ave 'Maria; 18.10 - SoeiaK: 10,15 — Novela rellrjo-
sa;.*18.30 — I-.Mi-a ri 1 Saudade: RM5 - Ublralara, o nísr-
ca olho: 10 — Aventuras do Capitão Alias; 13.13 — J.-.usr,
o t-rrer ries do.ielives: ,q:irl — A voz cio Brasil; ^0 -- '''*
pombinlvs tia 'Fnvrin: 20.05 ... Nn mundo rin haíSn: "o.-"i

Coração em fresin: 21 — Pausa para mcriitBcJo; _l,.-_Diãrin ria McIVnnolc; 21.30 — A musica tíe Cilion; 23Sala oGrona*i;' 22.30 — Cassino da Chacrinha; 1 •-- Én*
cerramento
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^"K *V' ^-síS»»-^'' """ '*" *' - '-fl ° cmr.-iidanfo ic.....-, cem cursos especi _i'zo_os dc submarinos n;s i». UU.. ó um
;.. .I^^ffife^ -' " ' 

.^ ^ 
n:C"S JlajbüÍi sub",arínis,os da nol'a geração. VemÔ-io aqui, no ato de /ec/iar ° comandant° FHtípohi, ao des/ocar pare; baixo, a rode, do le/escópio dc combaie,

'^'^WÊk .ÍÍÍÉ •^'^¦j^I*! J^ -lf^ e.*cofi.-»a do S- "Tupi" na .--a/e dc torpedos'^^^^ ^^^^K^í^P BR AMA DOS QUE TUIPULAM §TOMAMTOi§

i, :f,# »: . ^I^í^ík^ fflaiUJOS uâ OOSSo, ilOiilnâ Ov SUOi¥l©iSi%^@fS
I _i, a
' iode*.

par'
c iodo

rrpare/Jiagcni comp/icarfa d o um .submarino, a cujo bordo um
nâo por um, O sargonlo, "no" Gilberto Goc.*;, especia/izados, dirige

são c omersão do -,-a.s-o dc guerra
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e per
i imci--

Rep. de MARCOS VINÍCIUS
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na e seus perigos e as
as violentas do treinaineiito

QUANDO o marinheiro c matriculado
nos curses cia arma submarina, para

servir a bordo dc um dos nossos ti*
cs submersiveis, recebe logo uma cópia

do regulamento, no qual se contém a
seguinte advertência:

•VDCii veio cursar submarinos por sua
livre vontade!

Foi feita uma chamada ,1c candidatos,
nua seleção rio. pessoal <• finalmente loram
ceenlhidos trinta homens para cursar. ..rio
esqueça, portanto, t/ue esse. lunar aqui po-
dia ler sido vjupuda por outro c que. c seu

V A L A O C 0 IYI A N I) A

derer envidar os maiores esforços para que
ii aproveitamento seu e da Flotilha de.
Submarinos seja o máximo, o que. sc es-
peru dc cada aluno não è coisa impossi-
vel, embora necessite dlspêndio de traba-
lho e aplicação. ,\um submarino não híl
lugar para marinheiros pouco eficientes, 0
conhecimento seguro de lodo o seu nano
è indispensável; o trabalho constante e
muitíssimo necessário; a cooperação com
os companheiros dc bordo faz parte das
tradições da vida submarinista: a áiscipli-
na tlevc existir no mais alto (jráu.

Observando o que. acima eslá dito, você
sc. dará bem nesta Flotilha, o seu trabalho
será ülil e dentro cm breve, vocc incre-
cera o respeito c a admiração dc. Iodos".

N T li

'¦¦¦¦W;

G 'Tamoio" e o ".inibira" Jiaviam deixado a base. Ficou o "Tupi" 
que aparece no cJicbc

[TALANDO a nossa reporta-
gem, o comandante Con-

tinlio, que é o instrutor d is
cursos, -o.s marinheiras que
vijiii para n Mot illia de Sub-
marino lêm plena certeza de
que estão Ingressando na mais
difícil de todas as armas na-
vais, Aqui chegam cem por
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ccnlo disciplinados e forma-
dos na carreira de marinlia-
ria, pois estão senhores dos
cursos que conquistaram nas
Escolas de Aprendizes Mari-
nheiros, que formam admira-
velmente o espírito cios nossos
nvinijos, dando-lhes inslru-
ções actequadas e o melhor

„ tratamento possível. Entram^ eles para essas escolas crian-
ça e delas saem homens fei-
tos, tendo então matricula no
Corpo de Marinheiros, de on-
de têm destino para os na-
vlos da esquadra. A arma
submarina, entretanto, exige
tio' marinheiro tudo quanto
fjode um homem reunir em .si,
nu que riiz respeito ao caráter,
á Inteligência e ;i resistência
fisica. E' que, a bordo ck- um
submerslvei, ninguém pôde
falhar na sua função, porqueela eslá ligada ;i dos outros
colegas e o submarino ftincio-
na eom um organismo uni
pouco mais complexo do que
o do.s animais, no qual tudo
necessita trabalhai- harmo-
niosamenls. Sabem todos
dessa vcrdad-3 lógica o cate-
góricfi. Arma terrível de ata-
que, ela envolve a inleligen-
cia, a prática e a coragem cio
todos numa única finalidade,
que c o desempenho das mis-
sõos a cumprir. Todos pos-
suem, por isso, espirito dc
unidade c compreensão, ter-
mina o nosso entrevistado.

OS CUItSOS »..IS_»»TI'S
A CAMAItA
UE COMPRESSÃO
DE Alt

Funcionam na Base dc .Sub-
marinos '-Almirante Castro
e Silva", na ilha cie Mocan-
ííiié, três cursos: Especializa-
cão de oficiais, sub-especiali-
zação do pessoal subalterno
e escafandria. O de oficiais
está cm atividade desci.» «
guerra de 1014, e o.s outros
lhe sucederam, sendo o mais
recente o de escafandria, queconta com uma cquip; de lio-
mcn.s em avançado período
de instrução, A importância
desses cursos não escapou á
recompensa das altas tuifori-
clades navais, qnc mandaram
liara us Estados Unidos da
America do Norte três cios
oficiais su b marlnistas, os
quais estão hoje respondendo
pi.-los cursos já, referidos. Du-
rante o ultimo conflito inun-
dlal, os serviços de escafuu-
dria se sobresairam na exc-
cução do.s trabalhos de sul-
mento dc navios e desobstru-
çáo dc portos e zonas consi-
deradas necessárias á nav.-
g-ação.
A CAMAllA

DE COBPKESSÃO DE Alt
í\ comandante AugustoJV c r g u o I r o , encar-
resado do curso dc escafan-
chia c treinamento, é um
oficial que reúne todas as
qualidades de um submai-1-
no e é obrigado a pô-las em
pratica. Todo o pessoal que
serve nos submarinos é leva-
do a exumes rigorosos do
saúde e nos testes de psiea-
nalise, destinados a selecio-
nar sempre a unidade ho-
mem. Hão todos submetidos
a uma alia pressão, na ca-
mara ali existente, destinada
a verificar a resistência or-
nica ás pressões fortes e ao
tratamento de indivíduos que,
por acidente, estejam com
embolia gazosa. Aptos, são
levados depois aos exercícios

C O U T I N II O
de trcinamenlo individual,
quando entán executam o
mergulho no .sino do trema-
mento, de cujo interior se re-
tiram, no fundo rio mar, paravirem á superfície.
ESCAFANDRIA

Se os exercícios de salva-
mento individual demandam
de coragem, destreza e técni-
ca. os serviços de escafandria
requerem nervos de aço, in-
diferença absoluta pelos pe-rigos não previstos, cemo
animais vorazes das gran-
des profundidades, como o
polvo, o tubarão, a niuréa '
etc., que podem atacar o es-
cafandrisla nos seus momen*
tos cruciais tle fome: as cor-
renleza e a temperatura Ca
água, formação acidentada derochas, tudo influo na exc-
cução dos trabalhos do cs-
cr.fandrlsta, Leva com ele
muitos quilos de chumbo,
num cinto especial c nos sa-

.yr.¦;..:,:..':..- , yy ^mmm ¦¦-.- '
.¦:.¦;'¦' -/.¦>¦,.-.- ..¦?$&&¦ .„SS-í:«K. * v.".v'

./. ' ^

-.-:-. X x.ífXíx. ¦¦¦¦ :¦¦¦:¦¦¦¦ 'i',Í.A. 
#%¦* ..

F,i-lo a caminho de um objelivo, Terei guo pesquisar. Não imporífl o perigo cios gran-
des pressões, das baixas temperaturas, das correntes d'agua, nem dos animais vo;c»5s,

Ele observará iudo, parer iniormar com precisão

patos, além da máscara de
metal que lhe envolve a ca-
beça e na qual estão ligaaos
o tubo de nr o o cabo de se-
gurança, onde está ligado o
fio telefônico que lhe per-
mite transmitir, lá da baixo.
as ocorrências que vai obsar-
vando. O cci.iiandante Ver-
gue ro tem o curso feito na"Deep Sea Diving School",
da cidade de Washingtoti D.
C, onde realizou o celebro

mergulho de 100 metros de
profundidade, então conside-
íado "record" norte-america-
no. Voltando ao Brasil, oe-
pois cie haver desempenhado
algumas comissões no Nor-
deste, veio para a Flotilha de
.Submarinos, onde desenvolve
seu brilhante concurso.

Três foram os oficiais man-
ciados aos Estados Unidos,
como dissemos acima. Sao

cies os comandantes Malburg,

^ ;'>^^:V^ 4*V % 
^ 
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Vergueiro e Coutlnho, Te-
riam que fazer um papel de
destaque, *em perder para os
filhos de Tio Sam, porque
eram os únicos sul-.imerlca-
nos mi ••Stilini.-u-iiie School ,
(ii- >:*¦*- ia.xi.xio. no .Estado
dc CoiiaivlU.i'-. ni-, aconip»-
iihancio galliarilaiiiontc n<
seu.- colegas da Marinha am:-
ga. Nas provas du subida II*
vrc. ou.! ciam i-:<c«ttadas oe
nina 

'profundidade de H-"'-1
metro.*, so se saiam bem "s
que possuíam li
altivos. O*
nfio eram
nessas pi
Foram, porc
elas c real;
que arra
pais, provalldi
cem, não il*

oftciiil'
ida tteitiados"lírn; 

isfiípcí.
submetidos a

m-nns lá» bem
•am aplau**

a sua cora-
,111 aparelho

jiroteb- respiração 
oil

(Itialriiiei- ri)i.--ii (|U(- l"lriri'
favorec-n-lhcs o- moviniçii*
los. Usaram, apeu;'?, ",illlb
iicnsavel calção de banho!

-hlil IKl.MI-iNS
ic.il :i .ni-:. t.s
Na lia c ila Flolilha de

Submarino.* ja foram^»**;
a prova do esame.oimtido

cs mara de compressão,
homens, entre oficiais e P »
cas, oue lwje servem n
ia flotilha. O comandaiie
Vergueiro dispendeit coa c-

se trabalho, cerca tle*'"1*'
poucas horas dirigindo o t* •

namenio de. todos, dent o d

aludida cainani de eom.
«lo. nessa câmara, o 

;bo»
ritiista sairá aprovado ou w
Dc dentro do sino de au
cios de salvamento, poae *¦•<;'
vivo ou morto. Vivo, s* *

puir us «nsmiçocs. Morto, •

se descuidar dos det .h» «

mo ^s^e de ter Que Mibn m
a boca aberta, em i;f

Fli-nllia "r
rlifri-i. '<'¦

ins rir slipei;
lambem evi ii*!ll

porque
rle homens
.Submarino.--
equipes do-
ficio. onde
perigos, embora <
probabilidade** ll(
São homens que. -
mutuamente, .•oimiiiganc o

mesmo scntimenlo dv »"¦
riedade, ali reinante na ¦ 

\
cão de iodos. Numa das ia

tcrnla da torre o<» 
^'*0

submarinos, le-sc,_ v^.

m pnoni'1-'
siilvaiiK"1"-
.se-cstiiO'""

em bronze, o ™»,&.
-TUDO PELA MTBW^
Ao seu lado, outrosJ»"'„.
representando preuuosn,.
ciência e bravura, àeWm

Pqlc» seu bnho Poder se îi

também ,
lema c

O sino de Ireinamemo para os marinfieiros se aüestrarom nos exorcicios dc r.-.Vomenlo. Vemos o comandanle Auguslo Vergueiro íazendo uso do coieíe de
.. com o qual mergulhou e voltou à tona

se
mandar cravar.
bronze, sob aquele

que se sente ;ac**u',.aM oe
ciuela encantadora W f
,„„,. pnire C01iai,al" .." ¦" De 

tudoflf *

y.w

amandados. *-'*-.- .„.<.-¦¦¦

,.JifeSS,;„*«-i^,íHí^<,

oxigento.

ficou
mente que
c possuir ,;„nf|oçáo r
as canas de rec «"Sio, ju, mais elevada to di* i

melhor de ^'l

íMi&itía*#^


